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Se o Conselho de Sentença optou por uma das
versões  apresentadas,  amparado  pelo  acervo
probatório,  não  há  que  se  falar  em  decisão
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,
devendo a mesma ser  mantida,  em respeito  ao
Princípio da Soberania Popular do Júri.

A decisão popular somente pode ser cassada por
contrariedade à prova quando o posicionamento
dos  jurados  se  mostrar  arbitrário,  distorcido  e
manifestamente  dissociado  do  conjunto
probatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Antônio Campos,

com fulcro  no  art.  593,  III,  alíneas “c”  e  “d”  do CPP,  face  a  decisão do

Sinédrio Popular que, por maioria, condenou-o como incurso nas sanções do

art. 121, §2º, IV c/ art. 14, II (duas vezes) e art. 69 do CP, em desfavor das

vítimas  Geraldo Cirino de Oliveira  (Policial  Militar)  e  Luiz  Pereira Soares

(Policial Civil), vindo, em seguida, a ser imputada uma pena definitiva de  20

(vinte) anos de reclusão.

Em suas razões recursais (fls. 393/396), o Apelante suscitou ter

sido a  decisão manifestamente  contrária  à  prova dos autos  eis  que a tese

ministerial estaria desprovida de qualquer embasamento probatório, devendo

ser  respeitado  o  princípio  do  “in  dubio  pro  reo”  e  anulado  o  julgamento,

permitindo que ele seja submetido a um novo Júri.

Caso esse não seja o entendimento adotado,  pleiteou que,  ao

menos, seja procedida a exclusão da qualificadora do inciso IV.

Contra-arrazoando (fls. 398/399), a Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da sentença objurgada.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Álvaro  Gadelha  Campos,  exarou  o  parecer  de  fls.  403/405,  opinando  pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Antônio Campos, imputando-lhe a prática do crime

capitulado no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II (duas vezes), todos do Código

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Penal, por, no dia 20 de agosto de 2014, ter efetuado disparos de arma de fogo

contra as vítimas  Geraldo Cirino de Oliveira (Policial Militar) e  Luiz Pereira

Soares (Policial Civil), não consumando o seu intento face a intervenção dos

próprios policiais. 

Processado, regularmente, o feito, o Juízo primevo o pronunciou

nos mesmos termos da pronúncia (fls. 197/199).

Sendo  o  caso  submetido  ao  Sinédrio  Popular,  veio  este  a

condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV c/ art. 14, II (duas

vezes) e art. 69 do CP, vindo, em seguida, a ser imputada uma pena definitiva

de 20 (vinte) anos de reclusão.

Em suas razões recursais (fls. 393/396), o Apelante suscitou ter

sido a  decisão manifestamente  contrária  à  prova dos autos  eis  que a tese

ministerial estaria desprovida de qualquer embasamento probatório, devendo

ser  respeitado  o  princípio  do  “in  dubio  pro  reo”  e  anulado  o  julgamento,

permitindo que ele seja submetido a um novo Júri.

Caso esse não seja o entendimento adotado,  pleiteou que,  ao

menos, seja procedida a exclusão da qualificadora do inciso IV.

Tais pretensões, no entanto, não merecem acolhida, pois, a meu

ver, a prova dos autos permite, claramente, a conclusão a que chegou o Corpo

de Jurados.

Além do mais, o aludido dispositivo (artigo 593, III, alínea “d” do

CPP) deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível, somente,

quando  não  houver,  ao  senso  comum,  material  probatório  suficiente  para

sustentar a condenação.

Dito  isso,  percebe-se  que,  no  caso  em  apreço,  os  elementos

colacionados aos autos autorizam aos jurados optarem por uma das versões

apresentadas para os fatos, no caso a tese ministerial.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0000703-97.2014.815.0081

Pois bem. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por

intermédio  do  auto  de  apresentação  e  apreensão  de  fl.  16,  pelo  laudo  de

exame de eficiência de disparos de fls. 56/59 e demais provas constantes no

caderno processual. Vejamos:

O  agente  de  investigação  da  Polícia  Civil  José  Francisco

Nóbrega, quando do auto de prisão em flagrante, relatou:

Que  na  manhã  de  hoje  a  equipe  do  GTE  da  ª
Seccional  de  Polícia  Civil  juntamente  com  uma
guarnição  do  Comando  do  4º  BPM/PB,  atendendo
determinação superior, se deslocaram para cidade de
Solânea/PB com o propósito de proceder investigação
de ocorrência verificada na noite do dia 19 do corrente
mês e ano naquela cidade,  onde uma guarnição da
Polícia Militar entrou em confronto com dois bandidos,
suspeitos de terem praticado um homicídio que vitimou
o  elemento  de  prenome  Bruno,  no  último  final  de
semana; que na ocorrência envolvendo os Policiais e
os meliantes, um deles foi alvejado e morreu após ser
socorrido, o qual era conhecido como “Mofe”;  que o
segundo elemento conseguiu fugir do cerco policial e
havia  notícia  de  que  o  mesmo  havia  também  sido
baleado  e  se tratava  do  conduzido  Titonho;  que  na
posse de informações de que o conduzido tinha uma
mulher que reside no bairro Major Augusto Bezerra, na
cidade  de  Bananeiras/PB,  os  Policiais  vieram até  a
casa  de  Adeliane  Gomes  do  Nascimento;  que  ao
chegar  na  residência  da  mesma,  os  policiais
indagaram  se  Titonho  estava  na  casa,  tendo  esta
respondido que não, afirmando que o único homem da
casa era um primo seu, que é cidadão de bem; que de
forma  intencional,  Adeliane  atraiu  os  policiais  Luís
Pereira e  Cirino  para um dos becos de acesso aos
fundos da casa, conduzindo os policiais de forma que
pudessem  ser  surpreendidos  pelo  investigado  que
estava  a  espreita  nos  fundos  do  imóvel  e  efetuou
disparos  contra  os  policiais;  que  após  os  disparos,
Titonho fugiu pulando o muro de casas vizinhas e foi
preso em virtude do cerco policial; que em poder do
autuado foi apreendido um revólver calibre .38 special,
marca  Taurus,  cabo  de  madeira,  tambor  com
capacidade para cinco cápsulas, sob nº EB47597, com
cinco cápsulas deflagradas do mesmo calibre […] (fls.
07/08)

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl.  122), confirmou

tudo o que foi supramencionado, sublinhando que nenhum dos policiais estava

com arma em punho, nem mesmo colete à prova de balas, quando iniciaram os

disparos e que o réu apenas se entregou porque não tinha mais munição. A

mesma versão foi exposta por ele perante o Conselho Popular (mídia digital de

fl. 373).

Aliás, o mesmo relato foi exposto pelo Sargento da Policial Militar

Luiz André Sobral quando do auto de prisão em flagrante (fl. 09), da instrução

judicial (mídia digital de fl. 122) e perante o Tribunal do Júri (fl. 373).

O Policial Militar Andrey Jonas Andreza Silva disse o mesmo na

esfera extrajudicial:

[…]  que  ao  chegar  na  residência  da  mesma,  os
policiais indagaram se Titonho estava na casa, tendo
esta  respondido  que  não,  afirmando  que  o  único
homem da casa era um primo seu, que é cidadão do
bem;  que  de  forma  intencional,  Adeliane  atraiu  os
policiais Luis Pereira e Cirino para um dos becos de
acesso aos fundos da casa, conduzindo os policiais de
forma  que  pudessem  ser  surpreendidos  pelo
investigado  que  estava  a  espreita  nos  fundos  do
imóvel  e efetuou disparos  contra  os policiais;  que o
depoente ouviu cerca de cinco disparos efetuados por
Titonho em direção a Polícia e que por muito pouco
não atingiu os mesmos; que após os disparos Titonho
fugiu pulando o muro de casa vizinha e foi preso em
virtude do cerco policial; que em poder do autuado foi
apreendido  um  revólver  calibre  38  special,  marca
Taurus,  cabo  da  madeira,  tambor  com  capacidade
para  cinco  cápsulas,  sob  nº  EB47597,  com  cinco
cápsulas  deflagradas  do  mesmo  calibre  […]  (fls.
25/26).

Sendo todo o exposto ratificado nas duas fases da esfera judicial

(mídias digitais de fl. 122 e fl. 373).

Por sua vez, o ofendido  Geraldo Cirino de Oliveira informou à

autoridade policial:

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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[…]  que  foi  designado  pelo  comandante  do  4º
BPM/PB,  da  cidade  de  Guarabira/PB,  para  com
Policiais Civis da 8ª Delegacia Seccional diligenciarem
na cidade de Solânea/PB com a finalidade de prender
o  indivíduo  conhecido  como  Titonho,  que  em
companhia  de  Rodrigo  da  Silva,  conhecido  como
Mofe, foi acusado de haver efetuado disparo de arma
de fogo contra uma guarnição da Polícia Militar, fato
ocorrido na rua Bela Vista, na cidade de Solânea/PB,
na noite  do dia  19 do corrente  mês e  ano;  que no
confronto  com a  Polícia,  Mofe  foi  alvejado e  veio  a
óbito  quando  era  socorrido  para  o  hospital,  tendo
Titonho conseguido fugir, mas, segundo informações,
também  havia  sido  atingido;  que  recebendo
informações  acerca  da  localização  de  Titonho,  que
estava  na  casa  de  uma  companheira  residente  no
Conjunto Major Augusto Bezerra, nesta cidade, vieram
até o endereço referido e ao adentrar na casa, aquela
informou  que  estava  sozinha  mas  direcionou  os
Policiais  para  um  dos  becos  que  dá  acesso  aos
fundos; que o indivíduo Titonho estava no quintal da
casa e começou a atirar contra os policiais, havendo
revide;  que  o  conduzido  pulou  o  muro  das  casas
vizinhas  mas  não  teve  como  fugir  devido  ao  cerco
policial;  que  o  investigado  foi  preso  e  com  este
apreendido um revólver calibre 3, marca Taurus […] (fl.
10)

Sendo o mesmo por  ele relatado quando da fase de instrução

processual (mídia digital de fl. 122) e perante o Conselho Popular (mídia digital

de  fl.  373),  inclusive que Adeliane teria  guiado-os para o beco onde o réu

estava. 

A vítima Luiz Pereira Soares apresentou a mesma versão sobre

os fatos, quando ouvido perante a autoridade policial:

[…] que foi designado pelo Delegado da Seccional da
8ª  Região  para  ir  até  a  cidade  de  Solânea/PB,
juntamente  com uma  guarnição  do  4º  BPM,  com a
finalidade  de  prender  o  indivíduo  conhecido  como
Titonho,  que  em  companhia  de  Rodrigo  da  Silva,
conhecido como Mofe, foi acusado de haver efetuado
disparo  de  arma  de  fogo  contra  uma  guarnição  da
Polícia  Militar,  fato  ocorrido  na  rua  Bela  Vista,  na
cidade de Solânea/PB, na noite do dia 19 do corrente
mês e ano; que no confronto com a Polícia, Mofe foi
alvejado e veio a óbito quando era socorrido para o
hospital, tendo Titonho conseguido fugir, mas, segundo
informações,  também  havia  sido  atingido;  que

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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recebendo  informações  acerca  da  localização  de
Titonho,  que  estava  na  casa  de  uma  companheira
residente no Conjunto Major Augusto Bezerra,  nesta
cidade, vieram até o endereço referido e ao adentrar
na  casa,  aquela  informou  que  estava  sozinha  mas
direcionou  os  Policiais  para  um  dos  becos  que  dá
acesso aos fundos; que o indivíduo Titonho estava
no quintal da casa e surpreendeu a todos quando
começou  a  atirar  contra  os  policiais,  havendo
revide; que o conduzido pulou o muro das casas
vizinhas mas não teve como fugir devido ao cerco
policial;  que  o  investigado foi  preso e  com este
apreendido um revólver calibre 38 Special, marca
Taurus, cabo de madeira, tambor com capacidade
para  cinco  cápsulas,  sob  nº  EB47597,  com  05
(cinco) cápsulas deflagradas do mesmo calibre […]
(fl. 10) (grifei).

Sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl. 122) e perante o

Sinédrio  Popular  (mídia  digital  de  fl.  373),  confirmou  todo  o  exposto,  em

especial que foi pego de surpresa pelo réu que atirou para acertar um dos dois

policiais, ou ele, ou o ofendido Cirino, tendo apontando a arma de modo frontal.

O réu Antônio Campo, “Titonho”, quando de seu interrogatório

policial, respondeu:

Que foi preso em flagrante hoje, dia 20 de agosto de
2014, quarta-feira, por volta das 14h30, pelo fato de ter
praticado crime de tentativa de homicídio, fato ocorrido
por volta das 14h40, do dia 20/0/2014, quarta-feira, na
cidade de Bananeiras/PB; que sendo perguntado ao
interrogado  sobre  o  ferimento  que  tem  nas  pernas,
informa  que  em  data  de  ontem,  na  cidade  de
Solânea/PB,  estava  portando  o  revólver  calibre  38
Special,  marca  Taurus,  cabo  da  madeira,  sob  nº
EB47597,  tambor  com  capacidade  para  cinco
cápsulas,  quando  efetuou  um  disparo  acidental,
causando ferimentos em ambas as penas; que afirma
o  interrogado  ser  verdadeira  a  acusação  que  fez
disparos de arma de fogo contra os policiais em data
de  hoje,  por  volta  das  14h00,  no  Conjunto  Major
Augusto  Bezerra,  nesta  cidade;  que  tem  muitos
inimigos  e  pensou  se  tratar  de  um  deles;  que  o
interrogado  informa  que  após  efetuar  os  disparos,
pulou o muro das casas e ficou escondido no quintal
de uma residência ali próximo, quando foi preso pela
polícia;  que  quando  efetuou  o  disparo  contra  os
policiais estava no quintal de sua casa, antes de pular
o muro; que não é verdade que estava na companhia

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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de Rodrigo, conhecido como Mofe, não sabendo se o
mesmo entrou em confronto com a Polícia na cidade
de Solânea/PB, ou se foi alvejado por disparo de arma
de fogo pois sequer ouviu falar em Mofe ou Rodrigo;
que adquiriu a arma acima mencionada a cerca de um
ano  atrás  na  cidade  de  João  Pessoa/PB;  que  o
interrogado confessa haver atirado em direção aos
Policiais, informando que só efetuou os disparos
por não reconhecer que era a Polícia […] (fls. 12/13)

Em contrapartida, em sede judicial (mídia digital de fl. 165), negou

a  imputação  contra  si  feita.  Disse,  neste  instante,  que  os  policiais  não  se

identificaram como tais, nem estavam fardados, e ele pensou que era um de

seus inimigos, e que deu apenas um tiro para cima, sendo a única bala que

tinha,  tendo  o  Delegado  forjado  o  laudo  que  aponta  a  existência  de  cinco

cápsulas deflagradas.

Perante o Sinédrio Popular (mídia digital de fl. 373), aludiu que os

agentes policiais já chegaram na residência atirando, tendo ele efetuado um

único disparo para cima e corrido, que apenas uma cápsula foi deflagrada, as

outras quatro foram forjadas.

Negou que tenha tido a intenção de atingir alguém, bem como

que o ocorrido se deu no beco, afirmando que o fato se deu no terraço da casa

e somente o Delegado Pereira estava na hora, estando os demais do lado de

fora.

A  companheira  do  réu,  Adeliane  Gomes  do  Nascimento,

responsável  por  atrair  os  agentes  policiais  até  o  beco  onde  estava  o  réu,

relatou na fase extrajudicial:

[…] que no início da tarde de hoje estava a declarante
em casa  conversando  com Titonho  e  Ariele  quando
chegou alguém chamando na sala; que Ariele foi ver
quem era, as logo foi orientada por Titonho para dizer
que ele não estava em casa; que Ariele foi ver quem
era mas logo foi orientada por Titonho para dizer que
ele  não  estava  em  casa;  que  a  declarante
acompanhou Ariele e quando chegou na sala viu quem
eram os Policiais que estavam a porta e perguntaram
por Titonho; que a declarante informa que foi com os

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0000703-97.2014.815.0081

policiais  por  um  beco  lateral  da  casa,  indo  até  o
quintal;  que  quando  chegaram  ao  lado  da  cozinha,
Titonho efetuou disparos contra a polícia, e os policiais
revidaram;  que  Titonho  pulou  muro  e  tentou  se
esconder, mas a polícia fez o cerco e ele retornou para
casa  onde  foi  preso  com  um  revólver;  que  sendo
mostrado a declarante o revólver calibre 38 Special,
marca  Taurus,  cabo  da  madeira,  tambor  com
capacidade  para  cinco  cápsulas,  sob  nº  EB47597,
reconhece como sendo de propriedade de Titonho […]
(fls. 22/23).

Sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl. 122), ratificou, em

parte, a versão retromencionada, nela negando que Titonho tenha orientado

Ariele para dizer que não estava em casa, não sabendo, ainda, se teria sido

Titonho o responsável pelo início dos disparos.

Relatou que Titonho chegou no fatídico dia em sua casa e que

Ariele estava saindo da residência quando os policiais chegaram, não tendo

esta visto que Titonho estava em casa. Disse que apenas negou que o réu

estava em casa porque os policiais não estavam identificados como tais.

Por  sua  vez,  na  esfera  extrajudicial,  Ariely  Santos  do

Nascimento aludiu:

[…] que não sabe informar o horário em que Adeliane
chegou  com  o  companheiro  mas  lembra  que
acordaram a declarante  e Titonho pediu para que a
declarante  ficasse  no  muro  da  frente  da  casa  e  se
alguém perguntasse por  eles  era  para  informar  que
não  tinha  ninguém  em  casa;  que  posteriormente
chegou  no  local  a  Polícia  e  perguntou  se  Adeliane
estava em casa  tendo  a  declarante  respondido  que
não, mas Adeliane apareceu e dissera: “tu não disse
que  ela  não  estava  em  casa”  e  mandaram  a
declarante  ficar  escorada  na  viatura;  que,  neste
momento, começou uma troca de tiros entre Titonho e
a  Polícia;  que  Titonho  estava  no  beco;  que  a
declarante ficou com medo de ser atingida e procurou
abrigo e se deitou, mas outro policial veio e algemou a
declarante, e a colocou dentro da viatura; que quando
Titonho  chegou,  a  declarante  não  observou  se  ele
estava ferido, pois logo ficou trancado no quarto; que
Titonho conseguiu pular o muro da casa mas a polícia
conseguiu prendê-lo […] (fls. 20/21)
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No entanto, em sede judicial (mídia digital de fl. 122), negou, em parte,

a versão supramencionada, fazendo constar que apenas disse à Polícia que Adeliane

não estava em casa porque realmente não sabia que ela lá estava. Confirmou a troca

de tiros entre Titonho e os policiais,  negando ter visto o momento no qual Titonho

chegou na casa com sua prima. 

Pois  bem.  Diante  de  todo  o  exposto,  vê-se  que  no  caso  em

apreço, os elementos colacionados aos autos autorizam aos jurados optarem

por uma das versões apresentadas para os fatos, qual seja, a de que teria sido

o  apelante  responsável  por  atirar  em  direção  dos  agentes  policiais,  com

intenção de matar, e sem permitir qualquer meio de defesa por parte deles.

Ora,  é  cediço  que,  para  que se  decida  pela  nulidade  de  uma

decisão  do  Tribunal  Popular  do  Júri,  sob  o  argumento  de  ser  esta

manifestamente contrária à prova dos autos, necessário se faz que o conjunto

probatório contido nos autos estabeleça, de forma irrefutável, a necessidade de

decisão diametralmente oposta à inicialmente exarada, o que não é o caso.

É que da análise dos depoimentos colhidos, pode-se afirmar que

a  decisão  proferida  pelo  Conselho  de  Sentença,  ao  acolher  a  tese  da

acusação, não se desvencilhou do acervo probatório contido nos autos, tendo o

Tribunal  do Júri,  com respaldo no princípio  constitucional  da soberania  dos

veredictos  (artigo  5º,  inciso  XXXVIII,  alínea  “c”,  da  Constituição  Federal),

decidido da forma que lhe pareceu mais justa.

Afinal,  não  seria  qualquer  dissonância  entre  o  veredicto  e  os

elementos de convicção colhidos na instrução que autorizariam a cassação do

julgamento,  pois  é  lícito  ao  Tribunal  do  Júri  optar  por  uma  das  versões

verossímeis dos autos, o que se observa, claramente, no caso em epígrafe, já

que a versão acolhida pelo Sinédrio Popular  tem reflexo direto nas provas

produzidas durante todo o procedimento escalonado do júri.

Portanto, se o Júri opta por uma das versões que razoavelmente

se pode concluir da análise das provas, não pode o Tribunal ad quem cassar tal
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decisão  sob  pena  de  afronta  ao  Princípio  Constitucional  da  Soberania  do

Tribunal Popular, inexistindo, assim, a ofensa descrita ao artigo 593, III, alínea

“d” do Estatuto Penal Adjetivo.

Por fim, o pedido de exclusão da qualificadora do inciso IV do §2º

do  art.  121  do  CP  não  merece  prosperar  eis  que  se  infere  do  conjunto

probatório a efetiva utilização de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos,

pois os policiais foram surpreendidos, em um beco, com os disparos de arma

de fogo a eles direcionados.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, e

revisor,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da

Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Esta do da Paraíba, em

João Pessoa/PB, 13 de março de 2018.

Des. João Benedito da Silva

RELATOR

Gabinete do Des. João Benedito da Silva


