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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007323-10.2015.815.0011 – 1º Tribunal do Júri da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Matheus Almeida dos Santos Bruno
DEFENSOR PÚBLICO: Francisca de Fátima Pereira A. Diniz
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CONCURSO  DE  PESSOAS.
AUTORIA E  MATERIALIDADE  COMPROVADA.
PRONÚNCIA.  JÚRI.  CONDENAÇÃO.  RECURSO.
DECISÃO  DISSOCIADA  DAS  PROVAS  DOS
AUTOS.  PEDIDO  DE  NOVO  JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA.  SOBERANIA  DO  SINÉDRIO
POPULAR. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
DESCABIMENTO.  CRIME  HEDIONDO.  PENA
RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.

Havendo  nos  presentes  autos  indícios  suficientes
acerca  da  autoria  e  materialidade  delitiva,  não  há
que se falar em decisão contrária a prova dos autos,
sobretudo,  quando  o  Corpo  de  Jurados  entendeu
por  condenar  o  acusado,  imputando-lhe  pena
razoável  a  sua  participação  no  crime  de  caráter
hediondo.

Desse  modo,  inexistindo  qualquer  causa  que
possibilite  acolher  a  tese  sustentada  pela  defesa,
nesta fase recursal, impõe-se manter a sentença em
sua  integralidade,  por  coerente  com  o  delito
praticado.

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  ao  recurso,  em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,  mantendo-se inalterada a
sentença guerreada.
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RELATÓRIO

O Ministério Público, com assento no Primeiro Tribunal do Júri
da Comarca de Campina Grande/PB, ofereceu denúncia em face de Gideão Silva, vulgo
“Kalf”, Anderson Almeida Silva, vulgo “Mortes” e José Matheus Almeida dos Santos
Bruno, vulgo “Rota”, como incursos nos arts. 121, §2º, II e IV do CP c/c art. 1º da Lei
8.072/90, em decorrência de, no dia 18/04/2015, na quadra da Escola Estadual Alceu
Amoroso  Lima,  localizada  no  Bairro  das  Malvinas,  em  Campina  Grande/PB,  os
denunciados assassinaram a vítima Bruno Diêgo Simão Lima, mediante apedrejamento,
conforme demonstra o laudo de fls. 18/21.

Relata a peça vestibular (fls. 02/05) que na noite anterior a vítima
bebia com os denunciados e outros dois indivíduos no Bar Vitrola, quando os acusados
discutiram com a vítima, sendo esta ameaçada de morte por um deles. Ao sair do bar, a
vítima se dirigiu a sua residência a pé, seguido pelos increpados, instante em que Bruno
(vítima) arremessou uma garrafa de vidro em direção a uma estátua, despedaçando-a
atingindo os acusados e gerando uma fervorosa discussão verbal.

Nas proximidades  da referida  escola,  os  indigitados  abordaram
Bruno, levando-o até a quadra, onde passaram a apedrejá-lo. Percebendo que a vítima
estava desacordada,  empreenderam fuga.  Na manhã seguinte,  por  volta das  9h00,  a
vítima foi  encontra desacordada, com sinais de apedrejamento e múltiplas lesões na
região da cabeça, sendo encaminhado ao Hospital de Trauma de Campina Grande/PB,
vindo a óbito devido à gravidade das lesões sofridas (fls. 18/21).

Recebida a denúncia em 10/11/2015 (fls. 72).

Antecedentes criminais (fls. 73/76).

Os acusados Anderson e Gideão foram citados por edital (fls. 82 e
85),  por  estarem em lugar  incerto  e  não  sabido,  enquanto  José  Matheus  foi  citado
através do mandado de fls. 144.

Despacho  decretando  a  revelia  dos  réus  citados  por  edital  e
nomeou Defensor Público para todos (fls. 146).

Defesa escrita com pedido de revogação da prisão preventiva (fls.
148/150). Indeferido o pleito (fls. 156/157).

Termo de audiência de fls. 170/172, 185/186, 188 e 183/195).
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No termo de audiência de fls. 172, o Ilustre magistrado decretou a
suspensão do processo,  nos  termos  do art.  366 do CPP,  com relação aos  acusados
Gideão Silva e Anderson Almeida Silva, servindo a oitiva como antecipação de provas.
Nomeou-se, ainda, o Defensor Público como curador dos acusados ausentes.

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  197/198)  e  pela
Defensoria Pública (fls. 202 – volume II).

Decisão de pronúncia (fls. 204/206).

Júri realizado apenas em face de José Matheus dos Santos Bruno
(fls. 241/247). Sentença condenatória de fls. 248/251, aplicando a pena de 21 (vinte e
um) anos de reclusão, em regime fechado. Manteve a custódia preventiva, denegando o
direito  de  recorrer  em  liberdade.  Ata  da  Sessão,  constando  o  recurso  da  defesa,
requerendo  apresentar  suas  razões  nos  termos  do  art.  600,  §4º  do  CPP,  o  qual  foi
recebido apenas no efeito devolutivo (fls. 253/255).

Razões apelatórias alegando que a decisão foi contrária a prova
dos autos, não encontrando amparo nos elementos probatórios produzidos, motivo pelo
qual  pugna  pela  realização  de  novo  júri,  ou  seja,  a  pena  base  reduzida  para  14
(quatorze) anos de reclusão (fls. 262/265).

Nas  contrarrazões,  o  Ministério  Público  pede  o  desprovimento
recursal (fls. 268/271).

A douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  opinando  pelo
desprovimento do apelo (fls. 276/285).

É o que se tem a relatar.

V O T O

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo por ter sido interposto durante o próprio
Júri, como se pode ver da Ata da Sessão do Primeiro  Tribunal do Júri da Capital/PB
(fls. 253/255, realizado em 12/10/2017. 

Portanto, além de ser adequado e não depender de preparo, por
tratar-se de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24), CONHEÇO do apelo.

2. DO MÉRITO:
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Objetiva  o  presente  recurso  reformar  a  decisão  proferida  pelo
Corpo de Jurados, alegando que a decisão contraria as provas colhidas nos autos, uma
vez que o acusado foi denunciado por, supostamente, ter participado de um homicídio
que vitimou Bruno Diêgo Simão Lima, mediante apedrejamento.

Aduz,  em  suas  razões,  que  foi  pronunciado  e  levado  a  Júri,
mesmo diante de um fraco conjunto probatório, ensejando uma condenação de 21 (vinte
e um) anos de reclusão, contrariando totalmente o acervo probatório, que não conseguiu
demonstrar sua participação no citado crime.

Sustenta que a sentença condenatória deve está  “embasada nos
meios probatórios que foram produzidos sob a égide dos princípios da ampla defesa e
do contraditório (…) No julgamento efetivado no Plenário do Júri é consolidado o
entendimento de que ‘na dúvida absolve-se o réu’. E aplicação da pena, neste caso
deve ficar próximo a pena base, do homicídio simples” (fls. 263).

Afirma, ainda que todas as testemunhas ouvidas em juízo são de
“ouvir  dizer”,  não  trazendo  nada  de  concreto  e  ensejando  dúvidas,  de  modo  a
impossibilitar sua condenação, o que impõe anular o Júri para realizar novo julgamento,
apreciando com mais justeza as provas colacionadas no caderno processual.

2.1. DO NOVO JÚRI

Em seu interrogatório perante o Tribunal do Júri, o recorrente se
contradisse em vários momentos, dizendo que não houve desentendimento por parte da
vítima e acusados,  quando estavam no Bar Vitrola,  só gerando uma discussão após
Bruno  Diêgo  arremessar  uma  garrafa  de  vidro  sobre  uma  estátua,  cujos  estilhaços
atingirem Gideão.  Que Gideão se  separou do acusado e  de  Anderson,  não sabendo
precisar quem havia matado a vítima.

No  testemunho  de  Steffany  Laura  Albuquerque  Diorio  (fls.
171/172),  esta  afirmou ter  convivido maritalmente  com a  vítima por  cerca  de  dois
meses, que ele era viciado, não sabendo precisar se ele era envolvido com o tráfico, mas
era amigo dos acusados,  não sabendo precisar se realmente foram eles,  pois  apenas
ouviu falar ter os denunciados cometido o crime.

Danilo  Barbosa  Frazão  afirmou  que  soube  ter  sido  Gideão,  o
primeiro nome surgido, e que toda sexta eles iam beber no Vitrola. Disse que Gideão é
envolvido com o tráfico (fls. 186/188).
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Já a testemunha Ítalo Rafael de Oliveira Silva declarou ter ouvido
falar que Gideão matou a vítima, e que os outros dois acusados também participaram
(fls. 186/188).

No mesmo sentido, asseverou a testemunha Max André Barbosa
Ferreira, dizendo não está no Bar Vitrola, mas tomou conhecimento através de sua irmã
Adriana Barbosa Ferreira,  namorada da vítima.  Ela  falou que ele  havia  sofrido um
atentado e estava no hospital, sem mais detalhes. Conhecia a vítima do Lar do Garoto,
quando tiraram uma pena lá (fls. 186/188).

Alisson Rangel Henriques da Silva Miguel disse ter presenciado a
vítima, Bruno Diêgo, vulgo “Chulezinho”, ter arremessado a garrafa de vidro sobre a
estátua (fls. 194/195).

Como  se  pode  ver,  todas  as  testemunhas  não  presenciaram  o
crime, sabendo informar apenas de ouvir dizer.

O  increpado  José  Matheus,  em seu  interrogatório,  relatou  não
conhecer os outros dois acusados e que no momento da discussão gerada entre a vítima
e os outros denunciados, tendo este apartado a confusão e pedido a Bruno Diêgo parar a
confusão por terem saído recentemente da cadeia, para viver sem problemas. Depois me
dispersei e não os viu mais. No dia seguinte, soube da notícia na casa de sua mãe,
foragindo da cidade com receio de que ele também fosse morto. Falou ter sido preso
junto com a vítima, quando eram adolescentes, sendo a vítima acusada de tráfico (fls.
194/195).

O  crime  praticado,  com  requintes  de  crueldade,  restou
comprovada sua materialidade mediante laudo tanatoscópico de fls. 18/20.

A autoria  encontra-se  consubstanciada  nas  provas  colhidas  no
curso  da  ação penal,  sobretudo se  analisados  a  luz  das  contradições  ditas  pelo  ora
apelante, em seus interrogatórios.

A sentença de pronúncia foi  correta,  submetendo o acusado ao
crivo  do  Júri  Popular,  que  o  condenou  ante  as  provas  colacionadas.  Logo,  a  tese
suscitada pela defesa, em suas razões recursais são infundadas.

Em seu interrogatório, o acusado negou qualquer participação no
crime aqui apurado, afirmando ter conhecido os outros dois acusados, naquela noite no
Bar Vitrola.
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Inexiste  qualquer  fato nos  autos  que esclareça as  alegações  do
acusado,  de  forma  a  livrá-lo  da  imputação  que  ensejou  sua  condenação,  por  sua
participação no homicídio de Bruno Diêgo.

A  tese  de  decisão  contrária  a  prova  dos  autos,  deve  ser
demonstrada de forma clara e concreta, pois cabe ao acusado provar suas alegações,
tornando evidente que a decisão do Conselho de Sentença feriu o disposto nos autos. O
que não ocorreu no presente caso.

A decisão do Júri é soberana, conforme disciplina a Constituição
Federal, em seu art. 5º, a seguir transcrito:

“XXXVIII  –  é  reconhecida  a  instituição  do  júri,  com  a
organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes contra a
vida;” 

Com isso, os jurados reconheceram a existência da participação
do denunciado, afastando a tese sustentada em plenário, e condenando-o pelo crime de
homicídio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
APELO  DA DEFESA.  INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PRECARIEDADE  DOS  DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS.  INSUBSISTÊNCIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INEQUIVOCADAMENTE
DEMONSTRADAS.  PLEITO  DE  EXCLUSÃO  DAS
QUALIFICADORAS.  INVIABILIDADE.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS. SEM RAZÃO O APELANTE. SOBERANIA DO
VEREDICTO  DO  SINÉDRIO  POPULAR.
EXACERBAÇÃO  DA  PENA.  INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  A  decisão  popular
somente pode ser cassada por contrariedade à prova quando
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o  posicionamento  dos  jurados  se  mostrar  arbitrário,
distorcido  e  manifestamente  dissociado  do  conjunto
probatório e não quando o Conselho de Sentença encontra
apoio  na  prova  reunida.  Da  mesma forma,  a  cassação da
decisão  do  júri  quanto  as  qualificadoras  só  se  legitima
quando  forem  estas  manifestamente  contrárias  a  prova
existente  no  processo,  não  sendo  admissível  quando  os
jurados optem por uma das versões suscitadas pelas partes e
que  encontre  substrato  nos  elementos  probatórios.
Obedecidas as regras de aplicação da pena prevista nos arts.
59 e 68 do Código Penal, correta se mostra a manutenção do
quantum fixado na sentença condenatória, mormente quando
a reprimenda imposta ao acusado se apresenta proporcional
e suficiente à reprovação do fato, não merecendo reparos.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00073976220118150251,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES JOÃO BENEDITO DA SILVA, j. Em 14-07-
2016).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO
DUPLAMENTE  QUALIFICADO  E  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  TENTADO.  CASSAÇÃO  DO
VEREDICTO.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA.  JURADOS  QUE  OPTARAM  POR
UMA  DAS  VERSÕES  CONTIDAS  NOS  AUTOS.
RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS  POPULARES.
DECOTE  DAS  QUALIFICADORAS  RECONHECIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.  DIMINUIÇÃO  DA  PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.  REPRIMENDA  QUE  FOI
APLICADA  EM  PATAMAR  RAZOÁVEL  E
PROPORCIONAL  PENAL.  RECONHECIMENTO  DA
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE.  DESAFORAMENTO.  NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. Restando
evidenciado que o veredicto a que chegou o Conselho de
Sentença  não é  manifestamente  contrário  à  evidência  dos
autos, deve-se manter a condenação imposta pelo Tribunal
Popular do Júri,  porquanto deve prevalecer o princípio da
soberania  dos veredictos,  conforme prescrito  no artigo 5º,
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inciso XXXVIII, "c", da CF/88. 02. (…) 03. Tendo sido a
pena-base  aplicada  em  patamar  razoável,  em  estrita
observância às funções precípuas de prevenção, retribuição e
ressocialização  da  sanção  penal,  impossível  a  sua
diminuição.  04.  (…)  (TJMG;  APCR  1.0452.12.002431-
3/001; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 01/07/2014;
DJEMG 08/07/2014).

Assim,  consoante  as  provas  colhidas  no  caderno  processual,
entendo deve ser mantida a decisão atacada, pois aplicada de maneira coerente com o
que restou decidido em plenário, sobretudo, quanto a fixação da pena imposta.

Nessa linha de raciocínio opinou a douta Procuradoria de Justiça,
sempre vigilante, ao afirmar que:  “importante ressaltar que nos autos não há sequer
duas versões acerca da autoria e materialidade delitivas. Verifica-se, portanto, que a
prova é em um único sentido, e nessa linha decidiram os jurados, até mesmo porque se
posicionar  contrariamente  é  que  seria  decidir  em  afronta  absoluta  ao  conteúdo
probatório. Destarte, deve-se respeitar o princípio da soberania dos vereditos.”  (fls.
283).

Nesse ponto deve ser mantida a decisão soberana do Conselho de
Sentença.

2.2.  DA  EXCLUSÃO  DAS  QUALIFICADORAS  E
REDUÇÃO DA PENA

Ante a carência de informações acerca do fato em análise, enseja
a exclusão das qualificadoras do parágrafo segundo do art. 121, do CP, de forma a não
justificar uma pena elevada.

Não  vislumbro  a  possibilidade  de  exclusão  das  qualificadoras,
tampouco a  redução da dosimetria,  por  se  tratar  de  crime hediondo,  onde a  vítima
morreu em decorrência de pedradas sofridas, que ocasionaram sua morte.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CRIMINAL.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO.  NULIDADE  DO  JULGAMENTO.
EXCLUSÃO  DAS  QUALIFICADORAS.  SOBERANIA
DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
PLEITO  DE  RECONHECIMENTO  DA  OCORRÊNCIA
DE  HOMICÍDIO  PRIVILEGIADO.  TESE  AFASTADA
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PELO  CORPO  DE  JURADOS.  REVOLVIMENTO  DO
CONJUNTO  FÁTICO  COMPROBATÓRIO.
DOSIMETRIA.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  NÃO
SOPESADA. IMPOSSIBILIDADE DA CONSIDERAÇÃO
DE  PROCESSO  EM  CURSO  COMO  MAUS
ANTECEDENTES.  MORTE  DA  VÍTIMA.  ASPECTO
SUBSUMIDO  NO  TIPO  PENAL.  FLAGRANTE
ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. LEI 11.464/2007.
NOVA REDAÇÃO AO ART.  2º,  §  1º,  DA LEI 8.072/90.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I. Hipótese em que o
paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em
regime  integralmente  fechado,  pela  prática  de  homicídio
duplamente qualificado. II.  As qualificadoras só podem ser
excluídas  quando,  de  forma  incontroversa,  mostrarem-se
absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
– o que não se  vislumbra in  casu,  sob pena de invadir  a
competência constitucional do Conselho de Sentença. (…)
VI.  A  existência  de  inquéritos  ou  ações  penais  em
andamento  não  maculam  o  réu  como  portador  de  maus
antecedentes, suficientes para, na análise das circunstâncias
do art. 59 do CP, isoladamente, aumentar a pena-base acima
do mínimo legal. (…) X. Com o advento da Lei 11.464, de
28 de março de 2007, que deu nova redação ao art. 2º, § 1º,
da  Lei  8.072/90,  o  regime  de  cumprimento  das  penas
previstas no dispositivo é o inicialmente fechado. (…) (HC
75.177/MS,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,  QUINTA
TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 29/06/2007, p. 682).
Destaquei.

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO.  ALEGAÇÃO  DE
NULIDADES  NO  PROCESSO  DE  CONHECIMENTO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  FALTA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  PREJUÍZO.  PRINCÍPIO  PAS  DE
NULITTÉ  SANS  GRIEF.  QUALIFICADORA  DE
MOTIVO  FÚTIL.  MATÉRIA  A  SER  DISCUTIDA
PERANTE  O  CONSELHO  DE  SENTENÇA.  (…)  A
exclusão  de  qualificadora,  porque  se  insere  na  linha
probatória, é da competência do Conselho de Sentença, já
que  a  sentença  de  pronúncia  a  previu.  Dadas  as
circunstâncias do crime e sua gravidade, a prisão se mostra
adequada como forma de proteger a ordem pública. Ordem
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denegada. (HC 35.323/MS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2004,
DJ 30/08/2004, p. 315). Grifei.

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso,  em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,  mantendo-se inalterada a
sentença guerreada.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator,
dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos, como Revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  aos  trabalhos  o Excelentíssimo Senhor Doutor  Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 22
de março de 2018.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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