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ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA.
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RECURSO.
 
Estando a decisão do Conselho de Sentença em
perfeita harmonia com o acervo probatório, não se
acolhe a irresignação da defesa que pugna pela
submissão dos acusados a novo julgamento. 

Reprimenda fixada nos termos dos arts. 59 e 68
do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL. 

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  Apelação  Criminal (fl.  689)  manejada,
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tempestivamente,  pelos  acusados  Antônio  Valdevino  Vidal,  Ednalso  de

Sousa  Feitosa  e José  Everaldo  Cardoso  Gondim contra  sentença  fls.

680/684  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  1ª  Vara  Mista  da  comarca  de

Monteiro,  que,  seguindo  o  veredicto  dos  jurados,  julgou  parcialmente

procedente a denúncia para  condenar Antônio Valdevino Vidal  pela prática

de tentativa de homicídio (art. 121,  caput, c/c  art.14, II, ambos do CP), tendo

como vítima Anderson Bezerra Pereira e condenar Ednalso de Sousa Feitosa

e José Everaldo Cardoso Gondim pela prática de tortura (Art. 1º, I, a, da Lei

nº 9455/97) em face da vítima Luis Daniel de Farias e pela prática de tentativa

de homicídio (art. 121, caput, c/c art.14, II, ambos do CP), tendo como vítima

Anderson Bezerra Pereira. 

Nas razões recursais (fls. 692/718), os recorrentes, com fulcro no

art.  593,  alíneas  “c”  e  “d”,  insurgiram-se contra  a  decisão  do Conselho  de

Sentença, sustentando  ser  manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,

devendo ser os réus submetidos a novo julgamento, pois a tese acolhida pelos

jurados não encontra amparo nos autos. Sustenta, também, a ocorrência de

erro na aplicação da pena em desfavor do apelante José Everaldo Gondim,

posto que não é reincidente, conforme antecedentes.

Com  relação  ao  acusado  José  Everaldo  Cardoso  Gondim,

consta no relatório final de investigação que o referido réu não portava arma,

inviabilizando seu enquadramento no delito de tentativa de homicídio. Sustenta,

ainda,  a  ausência  de  prova  a  embasar  a  condenação,  em  especial,  o

reconhecimento por parte da vítima Anderson Bezerra Pereira.

Em relação ao acusado Ednalso de Sousa Feitosa,  sustenta

que, apesar de o apelante portar revólver calibre 32, tal arma não teria sido

utilizada  na  tentativa  de  homicídio,  eis  que,  conforme  laudo  de  confronto

balístico,  os  projéteis  que  atingiram  a  vítima  Anderson  Bezerra  foram

disparados por uma arma de calibre 38. Ademais, o réu não foi reconhecido
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pela vítima nem as testemunhas de acusação o  apontaram como autor  do

delito.

Quanto  ao  réu Antônio  Valdevino  Vidal,  aduz  que  não  fora

reconhecido pela vítima, posto que o apelante nunca foi recolhido a uma cadeia

pública, local onde ocorrera o mencionado reconhecimento. 

Aduz,  ainda,  que o  crime de tortura  não encontra  respaldo no

acervo de provas constantes nos autos.

Contrarrazões  do  réu  (fls.  719/728),  pugnando  pelo

desprovimento do recurso de apelo manejado, mantendo a decisão emanada

do Júri.

O douto Procurador de Justiça, Amadeus Lopes Ferreira, opinou

pelo desprovimento do apelo (fls. 736/740).

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo  ofereceu

denúncia em face de Antônio Valdevino Vidal,  Ednalso de Sousa Feitosa,

vulgo “Nailson”, e José Everaldo Cardoso Gondim, dando-os como incursos

nas sanções penais dos  artigos 121, § 2º, I,  III  e IV, c/c o art. 61, II,  “e”,

ambos do Código Penal e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.

Consta da exordial que no dia 26 de setembro de 2006, por volta

das  14:00,  no  Sítio  Queimadas,  Monteiro/PB,  os  acusados  abordaram  e

efetivaram vários disparos contra os Srs.  Luis Daniel  de Farias e Anderson

Bezerra Pereira, produzindo, neste, as lesões de natureza grave, descritas no
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laudo de exame de corpo de delito.

Extrai-se, ainda, da denúncia, que, naquele dia, as vítimas, que

são vendedores ambulantes de remédios e cosméticos, deslocavam-se do o

município  de  Pernambuquinho-PE  para  a  cidade  de  Monteiro,  quando,  ao

chegarem neste Estado, mais precisamente, no Sítio Queimadas, a vítima Luiz

Daniel de Farias Lucas, que conduzia a motocicleta, atendeu o pedido de seu

companheiro, que na vinha na garupa do veículo, Anderson Bezerra Pereira,

para que estacionasse a moto e apanhasse sua bolsa que havia caído. Neste

momento,  ao  descer  da  motocicleta,  aproximou-se  um veículo  de  pequeno

porte, de cor escura, de marca Celta, cuja propriedade é do terceiro acusado

(José Everaldo Cardoso Gondim), sendo este o condutor e, tendo, ainda, no

interior do veículo, o primeiro e segundo denunciados, Antônio Valdevino Vidal

e Ednalso de Sousa Feitosa, de alcunha “Nailson”, respectivamente, quando,

após  abordarem  as  vítimas,  sem  que  estas  tivessem  qualquer  chance  de

defesa, passaram a efetuar vários disparos, vindo a ferir a vítima ANDERSON

BEZERRA PEREIRA, no ombro esquerdo, na base do pescoço, face lateral

esquerda e na face inferior e interna do braço esquerdo, conforme laudo.

Prossegue a inicial narrando que, após ser gravemente ferido, a

vítima  Anderson  caiu  próximo  de  uma  cerca  e,  conseguindo  se  levantar,

escalou a cerca e fugiu correndo dentro do matagal, onde se escondeu, sendo

socorrido, posteriormente, pelos policiais.

Dimana, também, da peça pórtica, que, ao iniciar os disparos de

aramas que se encontravam no poder do primeiro e segundo denunciados, a

vítima  LUIS  DANIEL  DE  FARIAS  LUCAS,  que,  ainda,  encontrava-se  na

motocicleta, acionou o veículo e evadiu do local, sendo, entretanto, perseguida,

à bala, pelos denunciados, ocasião em que o primeiro e terceiro denunciados

dispararam tiros em sua direção e, em seguida, saíram em sua perseguição, no

carro tipo CELTA, tendo na condução do veículo o terceiro denunciado, vindo a
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interceptar  a  motocicleta  e,  após  colocar  a  vítima  no  interior  do  veículo,

conduziram para  o  Sítio  Queimadas,  na  cidade  de  Monteiro,  onde  os  dois

primeiros denunciados iniciaram uma série de agressão em desfavor da vítima,

provocando-lhe as lesões descritas no laudo de constatação.

Por fim, conclui a denúncia pela incursão dos denunciados nas

sanções do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Concluída  a  devida  instrução  processual,  o  Juízo  a  quo

proferiu decisão de pronúncia (fls.446/454 – volume III), submetendo os réus a

julgamento  popular,  entendendo  presentes  a  materialidade  e  os  indícios

suficientes de autoria do crime previsto no  art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II,

ambos do Código Penal.

Em face  da  decisão  de  pronúncia,  o  réu  interpôs  recurso  em

sentido estrito, que restou improvido, conforme acórdão de fls. 534/541.

Nos debates em plenário do Tribunal do Júri, o representante do

Ministério Público sustentou a seguinte tese: a) quanto à vítima Luis Daniel

Farias, pleiteou a desclassificação para o crime de tortura; b) quanto à vítima

Anderson Bezerra Pereira,  pleiteou a condenação nos termos da pronúncia

(tentativa de homicídio qualificado).

Submetido ao crivo Popular, a denúncia foi  julgada parcialmente

procedente para condenar Antônio Valdevino Vidal pela prática de tentativa

de homicídio (art. 121, caput, c/c art.14, II, ambos do CP), tendo como vítima

Anderson Bezerra Pereira  e  condenar Ednalso de Sousa Feitosa  e José

Everaldo Cardoso Gondim pela  prática  de tortura  (Art.  1º,  I,  a,  da  Lei  nº

9455/97) em face da vítima Luis Daniel de Farias e pela prática de tentativa de

homicídio  (art.  121,  caput,  c/c  art.14,  II,  ambos do CP),  tendo como vítima

Anderson Bezerra Pereira. 
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Em face da sentença condenatória, os acusados interpuseram o

presente recurso de apelação.

Pois  bem.  No  caso  em  desate,  os  apelantes  invocam,  como

fundamento recursal, o permissivo insculpido no art. 593, inciso III, alíneas “c” e

“d”,  sob  a  alegação  de  que  o  veredicto  popular  foi  proferido  em  total

dissonância com as provas constantes dos autos, bem como houve erro na

aplicação da pena em desfavor do recorrente José Everaldo Gondim, posto

não ser reincidente, conforme antecedentes. 

Primeiramente, devemos ressaltar que, para que se decida pela

nulidade  da  decisão  do  Tribunal  Popular,  sob  a  assertiva  de  ser  esta

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

probatório  contido  dos  autos  aponte,  de  forma  irrefutável,  que  a  decisão

adotada fora divorciada, por inteiro, das provas colhidas.

Tal  exigência  visa  preservar,  por  conseguinte,  o  princípio

constitucional  da  soberania  dos  seus  veredictos.  Por  tais  motivos,  o

acolhimento  dos  argumentos  somente  será  possível  quando  não  encontrar

nenhum apoio na prova colhida nos autos.

Vê-se, pois, que somente a decisão do júri que não tenha amparo

nos elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução processual é

que  pode  dar  ensejo  a  um  novo  julgamento,  exigindo-se,  assim,  para  a

anulação  sob  tal  fundamento,  que  haja  um  completo  afastamento  entre  a

decisão e a realidade fática produzida.

In casu, com relação à materialidade do delito em disceptação,

esta  restou  devidamente  comprovada  a  partir  laudo  de  constatação  de

ferimentos e ofensa física (fl. 09) e do laudo de exame de corpo de delito (fls.
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60), não restando, assim, qualquer dúvida acerca da ocorrência do fato delitivo.

Pelas provas coligidas aos autos, depreende-se que o réu José

Everaldo Cardoso, proprietário do veículo, conduziu os denunciados Ednalso,

conhecido  por  “Nailson”  e  Antônio  Valdevino  até  o  local  dos  fatos,  onde

abordaram as vítimas, pois tinham o intuito de identificar os responsáveis pela

agressão à nora do acusado Antônio Valdevino.

Após abordagem, uma das vítimas foi alvejada, não vindo a óbito

por circunstâncias alheias à vontade dos agentes e a outra, após perseguição,

foi  conduzida até o local onde a nora do acusado Antônio Valdevino estava

para possível reconhecimento e, durante o trajeto, sofreu agressões.

Apesar de não terem sido reconhecidos pelas vítimas, os relatos

destas  coincidem  com  o  depoimento  do  acusado  José  Everaldo  Cardoso,

restando comprovado, nos autos, que os denunciados foram os autores dos

delitos nos quais foram condenados.

Vejamos os depoimentos das vítimas Anderson Bezerra Pereira e

Luis Daniel de Farias Lucas, respectivamente:

“(…) que o Sr. Sebastião começou a fazer perguntas,
tipo o que faziam, porque estavam lá; que após o Sr.
Sebastião esclareceu que o motivo das perguntas era
porque não os conhecia e tinha ocorrido um crime na
cidade,  onde  duas  pessoas  de  uma  mesma família
foram mortas; que o Sr. Sebastião informou que tinha
sido da família  do Sr.  Antônio Vital  e  que a mesma
estava bastante revoltada, querendo vingança; que o
Sr.  Sebastião  aconselhou  a  não  passar  próximo  a
propriedade  dessa  família;  que  ao  saírem do  bar  o
depoente  e  seu  amigo  não  ouviu  o  conselho  e  foi
embora, retornando a Monteiro, pelo mesmo caminho
que tinha usado, porque não conheciam muito a área;
que,  em  determinado  momento,  uma  bolsa  que  o
depoente carregava caiu no chão, pois a moto estava
em velocidade;  que  Daniel  parou o  veículo  tendo  o
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depoente descido da moto para ir buscar a bolsa; que
ao se aproximar para pegá-la um carro encostou e deu
para perceber  que  o  condutor,  uma pessoa  entre  a
faixa  de  35  a  40  anos,  de  pele  morena,  estava
apontando uma pistola ao depoente, dizendo: “Levante
as mãos”; que o depoente disse: “Não me mate, sou
vendedor. Eu já sei da história”; que seu amigo Daniel
ficou na moto; que tinha mais duas pessoas no carro,
e  todas  também  estavam  armadas;  que  essas
pessoas tinha um senhor  moreno,  meio  gordo,  com
idade em torno de 50 (cinquenta) anos e o outro era
mais velho, com cabelo grisalho; que Daniel acelerou
a  moto  e  deu  partida,  vendo  o  que  estava
acontecendo; que os elementos passaram a disparar
contra ele, em sua direção e não para cima; que nesse
momento,  um  dos  elementos  se  voltou  contra  o
declarante  e  disparou  a  arma  de  fogo;  que  a  bala
atingiu  seu  ombro  esquerdo;  que  sofreu  também
outros disparos que atingiu o ombro e o pescoço; que
o declarante caiu ao chão e ficou imóvel, prendendo a
respiração; que notou que o carro começou a sair; que
o depoente levantou a cabeça e viu uma residência
próxima, com um senhor e uma criança que estavam
olhando;  (…) que o  depoente correu em direção ao
mato e ficou se escondendo; que o fato ocorreu por
volta das 14:00 a 14:30 horas; que só foi localizado
pelos  policiais  no  final  da  tarde;  que  o  depoente
perdeu muito sangue e já estava bastante fraco; que o
carro dos elementos era de cor escura, mais ou menos
preto, tipo pequeno e de forma arrendondada; (…) que
Daniel  também  não  conseguiu  identificar  os
elementos, mas que as características dos acusados
batem com que as  vítimas tem dos elementos;  (…)
que se recorda que das armas utilizadas tinha uma
pistola  de cor  prata,  que estava com o condutor  do
veículo;  que  o  sr.  que  estava  no  banco  detrás  do
motorista  estava  com  um revólver  um pouco  velho,
tipo  38;  e  o  que  estava  no  banco  do  passageiro
carregava uma espingarda 12; que só o depoente foi
atingido pelos disparos de arma de fogo; que a outra
vítima  de  nome  Luiz  Daniel  foi  espancado  pelos
elementos;  que  segundo  os  policiais  o  veículo
apontado  pelo  declarante  pertencia  a  um  dos
acusados;  (…)  que  o  depoente  ficou  com  os
elementos  em  torno  de  15  minutos;  (…)  que  o
declarante, após receber o primeiro tiro, se virou para
cair ao chão, quando levou mais outros tiros, que não
viu quem disparou, só sabe que foram os elementos
que  o  abordaram” (Anderson  Bezerra  Pereira  -  fls.
168/169)
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(…)  que  o  dono  do  bar  após  conversar  com  o
depoente e seu amigo comentou que tinha havido um
crime na região e que as pessoas suspeitavam deles
por serem estranhos; que o depoente ficou assustado
e quis ir embora; que o dono do bar disse que era para
o depoente e seu amigo tomarem um caminho diverso
de onde vieram, porém não deram ouvidos e voltaram
pelo mesmo caminho que foram; que quando estavam
na estrada o depoente estava em velocidade por está
com pressa de sair daquele local, com receio de que
algo  lhes  acontecesse;  que  no  meio  do  caminho  a
bolsa do garupa caiu, tendo depoente parado a moto e
seu amigo veio buscar a bolsa; que o depoente ficou
na moto, com ela ligada; que viu quando um veículo
pequeno tipo Fiat  pálio ou celta,  de cor preta parou
junto  ao  seu  amigo;  que  eram  três  pessoas  com
aparência de jovens; (…) que dois saíram do carro e
uma pessoa ficou dentro do veículo; que viu que uma
delas estava armada; que ouviu um disparo contra seu
amigo; que o depoente partiu em seguida com medo e
para pedir  ajuda;  que quando estava no começo de
Pernambuquinho,  pedindo  informação  aonde  era  o
posto policial  o  carro  escuro  chegou,  tendo um dos
elementos  pego  o  depoente  pelo  pescoço  e  com a
arma  mandou  entrar  no  veículo;  que  levaram  o
depoente a um local desconhecido, na estrada e lhe
deram  uma  surra,  pedindo  para  confessar  alguma
coisa, que o depoente não sabe dizer o que era; que
ficou em torno de  vinte  minutos  com os  elementos;
que os  mesmos não estavam encapuzados;  que os
elementos aparentavam ter entre trinta a trinta e cinco
anos; que após a agressão um dos elementos deixou
o depoente no mesmo local em que o tinha levado;
(…) que não deu para ver o rosto dos elementos com
perfeição,  pois  estava  sempre  ameaçado  com  uma
arma,  os quais  diziam que não era  para  olhar  para
eles (...)” (Luis Daniel de Farias Lucas – fl. 197)

 Apesar  de  ter  apresentado  uma  nova  versão  dos  fatos  em

Plenário, o interrogatório do acusado José Everaldo Cardoso, na esfera judicial

(fls. 132/133), corrobora a narrativa das vítimas.

“(…) que quando o depoente foi juntamente com
Nailson  e  Antônio  Valdevino,  o  interrogado  não
estava armado,  mas sabe dizer  que Nailson ou
Antônio  Vidal  estava  armado,  não  conseguindo
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lembrar  qual  dos  dois  estavam  armados;  que
naquela vila são todos familiares; que o depoente
pediu  a  Antônio  Vidal,  a  Nailson  e  a  outras
pessoas  que  estavam  armadas  que  esses  não
atirassem nos homens que foram abordados; que
confirma integralmente as declarações prestadas
na esfera policial, constantes das fls. 06/07, após
serem lidas para o interrogado;  que transportou
uma das vítimas  no carro  do denunciado até  a
casa de Antônio Vidal a fim de provar que esta era
inocente  e  não  tinha  nenhuma  ligação  com  a
abordagem feita à nora de Antônio Vidal; (…) que
as  motos  que  se  encontravam  no  local  dos
disparos  narrados  na  denúncia  não  vieram  em
comboio  com  o  carro  do  denunciado;  que  na
verdade essas motos chegaram no local  depois
que o interrogado chegou a abordar as vítimas;
(…)  que  no  local  do  crime  haviam mais  de  10
pessoas armadas e que foram efetuados mais de
10 disparos; (…) que há uns quinze quilômetros
do local do crime, chegou a intervir para acabar
com  o  espancamento  que  uma  das  vítimas
(aquela que não foi  atingida por arma de fogo),
estava sofrendo. 

Os  réus  tentam  se  desvencilhar  da  acusação,  atribuindo-a  a

terceiros, mas não trazem, aos autos, provas que apontem verdadeiramente a

autoria delitiva.

De mais a mais, as testemunhas de defesa não presenciaram os

fatos e limitaram-se a reproduzir a versão de negativa de autoria apresentada

pelo acusado José Everaldo Cardoso.

Desta feita, não vislumbro dissonância entre o conjunto probatório

e a decisão do Tribunal do Júri capaz de redundar na reforma do julgado. 

Pelas provas acima colhidas, restou demonstrado que a decisão

do júri  não foi  manifestamente  contrária  ao  acervo probatório  constante  no

caderno  processual,  tendo  em  vista  que,  em  nenhum  momento,  a  prova
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coligida trouxe à lume a versão da negativa de autoria sustentada pela defesa,

sendo a versão isolada completamente dos elementos probatórios.

In  casu, o  julgamento  efetuado  pelo  Júri  Popular  está  em

consonância com os elementos de convicção colhidos durante a instrução, o

que não autoriza a sua cassação, pois, diante do quadro delineado, optaram os

jurados  pela  prevalência  da  tese  acusatória  em  detrimento  da  versão

defensiva, carente de suporte apto a legitimá-la.

Portanto,  estando a decisão apoiada nos autos não é possível

cassá-la,  tendo  em  vista  a  soberania  assegurada  pela  Constituição  da

República ao Tribunal do Júri  (artigo 5º, XXXVIII,  “c”),  tendo o Conselho de

Sentença, ao meu ver, sabido bem avaliar a prova dos autos e decidir conforme

sua consciência.

Pontue-se que os réus agiram em concurso de pessoas, visando

um fim comum e, por consequência, respondem pelo mesmo crime, ainda que

o disparo que atingiu a vítima tenha sido efetuado por apenas um dos agentes.

Assevere-se, também, que, a conclusão do laudo de exame de

confronto balístico de fls. 63/66 não é capaz de desconstituir  a condenação

pelo  Tribunal  do  Júri,  pois,  conforme explicitado no  relatório  policial  de  fls.

65/69, a arma apreendida não foi encontrada em poder dos acusados, mas de

um terceiro que não restou sequer denunciado.

Tenho,  ainda,  que  o  crime  de  tortura  restou  configurado  na

conduta dos agentes, haja vista que, intencionalmente, submeteram a vítima a

intenso  sofrimento  físico  de  modo  que  confessasse  a  prática  de  agressão

contra a nora ou o assassinato dos filhos de um dos acusados.

De forma, entendo que a decisão do Conselho de Sentença não

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0001499-35.2017.815.0000
afronta a prova contida nos autos, devendo ser mantida tal qual foi lançada.

Por  fim,  sustentam  os  recorrentes  a  ocorrência  de  erro  na

aplicação da pena em desfavor do acusado José Everaldo Gondim, posto que

não é reincidente, conforme antecedentes.

Diversamente  do  alegado  pela  defesa,  o  réu  José  Everaldo

Gondim é  reincidente  conforme os autos  de execução penal  apontado em

consulta  processual  no  Poder  Judiciário  de  Pernambuco  (fl.  661).  Por

consequência, não há erro na reprimenda aplicada.

Ante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Expeçam-se Mandados de Prisão, após o decurso do prazo de

Embargos, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores   João

Benedito  da  Silva,  relator  ,  e  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.  Presente  à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

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

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 22 (vinte

e dois) dias do mês de março do ano de 2018.

                     Des. João Benedito da Silva

                            RELATOR
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