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APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
JÚRI.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À
PROVA  DOS  AUTOS  (ART.  593,  III,  “D”  DO  CPP).
ALEGAÇÃO  INFUNDADA.  SOBERANIA  DOS
VEREDITOS PRESERVADA. DESPROVIMENTO.

-  Segundo  sólida  orientação  jurisprudencial,  só  ensejará  a
anulação  do  julgamento  realizado  pelo  júri  popular,  se  a
decisão apartar-se inteiramente da prova produzida aos autos.
Havendo,  porém,  acolhimento  de  versão  fática  perfeitamente
compatível com a instrução, deve-se prestigiar a soberania dos
vereditos do conselho de sentença.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao
apelo, nos termos do voto relator, em harmonia com o parecer ministerial .

RELATÓRIO

O Ministério Público estadual ajuizou ação penal em face de
Swilhame  de  Freitas  Oliveira,  “Chu”,  José  André  de  Souza  Silva,  “André  da
Mobilete”  ou  “Ninho”,  Maria  Aparecida  Gomes  da  Silva,  “Cida”  ou  “Maria”  e
Alexandre Gonçalves da Silva, como incursos no art. 121, § 2º, I, III e IV do CP e art.
244 do ECA c/c os arts. 29 e 69 do CP e art. 1º, I, da Lei n. 8.072/90, além de Elionaldo
Galdino da Costa, “Ursulão”, Sulão” ou “Leonardo” e Josué Ferreira dos Santos, “Jó”,
como incursos art. 121, § 2º, I, III e IV do CP e art. 244 do ECA c/c os arts. 29, 61, I e
69 do CP e art. 1º, I, da Lei n. 8.072/90, por terem, em unidade de desígnios, no dia 25
de  março  de  2013,  por  volta  das  22h,  na  rua  Francisco  Marques  da  Fonseca,
comunidade Rio do Meio, em frente à “Churrascaria Opção”, localizada às margens da



BR 101, na cidade de Bayeux, ceifado a vida de Sérgio de Souza Azevedo, policial
civil, mediante diversos disparos de arma de fogo.

Laudo cadavérico às fls. 193/195 e laudo de exame em local
de morte violenta às fls. 205/228.

Infere-se da peça acusatória, que o crime foi perpetrado com
a  participação  de  uma  outra  pessoa  conhecida  por  “Pimbinha”  e,  ainda,  dos
menores Felipe Virgínio da Cunha Silva, “Negueba”, e Jonathan Ferreira Araújo,
“Pinto”, sendo que o menor “Negueba” estava em companhia de “Pinto” e do acusado
Alexandre,  quando  recebeu  um  telefonema  do  réu  “Chu”,  pedindo  para  pontear  a
vítima,  Sérgio  Azevedo.  Em  troca,  “Chu”  perdoaria  a  dívida  de  drogas  do  menor
“Negueba”,  no  valor  de  R$  200,00  (duzentos  reais)  e  ainda  lhe  daria  R$  50,00
(cinquenta reais), em dinheiro e mais R$ 50,00 (cinquenta reais), em pedras de craque.

Conforme a denúncia, “Pinto” disse para “Negueba” aceitar, e
que o ajudaria, propondo ficar com os R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro. Assim,
os menores e o réu Alexandre,  seguiram para a “Churrascaria Opção”,  local onde a
vítima  trabalhava  como  segurança.  Ao  ver  que  a  vítima  estava  no  local,  o  menor
“Negueba” telefonou para “Chu” passando a informação, além de detalhes da roupa que
estava vestindo, tendo o acusado Alexandre ajudado os menores infratores a pontearem
a vítima.

Pouco tempo depois, “Chu”, “Ursulão”, “André da Mobilete” e
“Pimbinha”, chegaram de carro no local e, armados, passaram a efetuar vários disparos
contra  a  vítima,  que veio  a  óbito.  Segundo a pena acusatória,  a  vítima foi  atingida
quando encostava sua moto, de costas para rua, pois havia acabado de chegar ao posto
de combustível.

Após o delito, os executores evadiram-se do local, tendo, ainda,
efetuados vários disparos para o alto quando passaram por trás da casa do genitor da
vítima.

Durante a fuga, policiais militares abordaram os adolescentes e o
réu Alexandre, ocasião em que, após a revista, identificaram no celular de “Negueba”, a
seguinte mensagem originada no número 83-8749-0073, enviada às 21h50min do dia 25
de março de 2013: “ei, parceiro, ele tá aqui”.

Logo em seguida, o telefone de “Negueba” recebeu uma ligação
do réu “Chu”, com a seguinte pergunta: “e aí, Negueba, o bichão tombou?”.

Ao serem ouvidos perante a autoridade policial, os adolescentes
confessaram a participação no crime e narraram como se deu a prática delitiva.

Segundo  a  denúncia,  os  mandantes  do  crime  seriam  Maria
Aparecida Gomes da Silva, “Cida” e Josué Ferreira dos Santos, “Jó”. E a ré “Cida” seria
quem controla o tráfico de drogas na Comunidade Mutirão, inclusive, já teria oferecido
a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para que a vítima fosse morta.

Citados  os  acusados  e  oferecidas  as  defesas  preliminares,
ouvidas as testemunhas arroladas e interrogados os réus (fls. 1048/1052), nas razões
finais da primeira fase, o parquet (fls. 1251/1261) requereu a pronúncia de Swilhame de



Freitas  Oliveira,  vulgo  “Alan”  ou  “Chu”,  Elionaldo  Galdino  da  Costa,  vulgo
“Ursulão”, “Sulão” ou “Leonardo”, José André de Souza Silva, vulgo “André da
Mobilete”  ou “Ninho”,  e  Alexandre Gonçalves  da Silva, ao  tempo em requereu  a
impronúncia de Maria Aparecida Gomes da Silva, vulgo “Cida” e Josué Ferreira dos
Santos, vulgo “Jó”, por não vislumbrar suporte indiciário a demonstrar serem estes os
autores intelectuais do crime, pleitos acolhidos pelo juiz sentenciante (fls. 1317/1331).

Determinado o desmembramento dos autos às fls. 1361 com
relação ao ora apelante, José André de Souza Silva, após a interposição de Recurso
em Sentido Estrito, com posterior desistência.

Instaurada a sessão de julgamento do júri, o juízo de piso, após
ouvir  as  testemunhas,  acompanhar  os  debates  orais  e  tomar  os  votos  dos  jurados,
absolveu José André de Souza Silva, razão pela qual, o Ministério Público apelou da
decisão (fls.  1444),  alegando,  em suas  razões  (fls.  1446/1450),  que a  decisão do
Tribunal do Júri revelou-se manifestamente contrária à prova dos autos, em razão
de ter adotado versão inverídica totalmente dissociada da prova dos autos.

A  defesa,  por  outro  lado,  ofereceu  contrarrazões  (fls.
1454/1464), pleiteando o desprovimento do apelo, tendo em vista que o Tribunal do
Júri apenas adotou uma das versões apresentadas.

A Procuradoria de Justiça no parecer de (fls. 1.473/1.475) da
lavra  do  ilustre  Procurador  Álvaro  Gadelha  Campos,  opinou  pelo  provimento  do
recurso e  consequente  anulação  do  julgamento,  por  entender  que  o  Conselho  de
Sentença se afastou da prova anexada.

É o relatório. 

VOTO:

Em  respeito  ao  princípio  constitucional  da  soberania  dos
veredictos do tribunal do júri, os recursos interpostos contra suas decisões têm efeito
devolutivo  absolutamente  estreito,  nos  exatos  termos do art.  593,  III  do  Código de
Processo Penal.

Tratando-se, pois, de recurso que impugna sentença proferida
em manifesta  contrariedade  à  prova  dos  autos (alínea  “d” do  permissivo  legal
mencionado),  é  preciso  que  haja  frontal  ofensa  às  provas  produzidas  durante  a
instrução penal.

A jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  sufraga  a  tese,  de
modo que,  havendo duas versões plausíveis para o fato delituoso,  o acolhimento de
qualquer delas pelo conselho de sentença não poderá sofrer qualquer tipo de censura
pelo juízo ad quem, no eventual julgamento da apelação.

Nesse sentido, destaco, ilustrativamente, precedente que delineia
a consistência dessa orientação jurisprudencial, in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA ÁS PROVAS DOS  AUTOS.



NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES
DOS  AUTOS.  POSSIBIILIDADE.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
SOBERANIA  DOS  VEREDITOS.  REVERSÃO  DO  JULGADO  PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  REEXAME.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que A apelação
lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos
jurados  manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos)  pressupõe,  em
homenagem à soberania dos veredictos,  decisão dissociada das provas
amealhadas  no  curso  do  processo.  Optando  os  jurados  por uma  das
versões factíveis apresentadas em plenário,  impõe-se a manutenção do
quanto  assentado  pelo  Conselho  de  Sentença (HC  232.885/ES,  Rel.
Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
19/05/2015, DJe 28/05/2015).
2. A reversão das premissas assentadas pelo acórdão demandaria a incursão
aprofundada  no  conteúdo  fático-probatório  dos  autos,  o  que  se  mostra
incabível na via recursal, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 523897 / PR, Sexta
Turma,  Ministro NEFI CORDEIRO, Dje 19/12/2016).

Essa é justamente a hipótese dos autos. Senão, vejamos:

De acordo com a inicial acusatória, o réu José André de Sousa
Silva, vulgo “André da Mobilete”, ora apelado, em companhia de “Chu”, “Ursulão” e
“Pimbinha”,  efetuaram os  disparos  contra  a  vítima,  que veio  a  óbito,  sem que esta
tivesse a oportunidade de se defender, após ter sido ponteada por dois menores e pelo
réu “Alexandre”.

Os jurados responderam “não” ao quesito acerca da autoria,
ou seja, responderam não quando indagados se José André de Souza Silva teria sido um
dos autores das lesões descritas no laudo de fls.  201/204, que causaram a morte de
Sérgio de Souza Azevedo.

Durante a sessão instaurada do Tribunal do Júri (mídia de fls.
1433),  Felipe  Virgínio  Cunha  da  Silva,  mais  conhecido  por  “Negueba”,  que
confessou ter “ponteado” a vítima e deu outros detalhes do crime, afirmou não ser
o  “André”  presente  na  sessão  um dos  autores  do  crime,  reforçando  a  tese  de
negativa de autoria apresentada ao conselho de sentença.

O réu e ora apelante, José André de Souza Silva, em plenário,
negou a autoria do crime, como também negou ser conhecido como “André da
Mobilete”, reconhecendo apenas os vulgos “Ninho” e “André”. Aduziu, ainda, que
no dia e hora do crime se encontrava em casa, em companhia de sua família, após
retornar do seu trabalho, nesta Capital, de onde saiu por voltas das 19:30 horas.

Aécio Carlos Batista da Silva, testemunha arrolada pela defesa,
afirmou que, de segunda a sexta-feira, levava e trazia o réu/apelado todos os dias de
casa para o trabalho e do trabalho para casa e que, no dia do crime, tal rotina não foi
alterada, tendo ido buscar o apelado no Bairro São José, nesta Capital, por volta das 20
horas.

Ressalte-se que, consta às fls. 65, no depoimento prestado na
Delegacia de Polícia pelo então menor, Jonathan Ferreira Araújo, vulgo “Pinto”, o
qual também ajudou a pontear a vítima, tendo contado detalhes do crime, que a



pessoa de “André” envolvido no crime, seria irmão de “Chu”. Confrontando-se a
filiação  dos  réus,  não se  verifica  tal  parentesco,  tendo  o  réu/apelado  negado  o
referido parentesco em plenário.

Contudo,  o  que  se  evidencia  do  caderno  processual  é  que  a
narrativa  da  defesa  questionada  frontalmente  pelo  Ministério  Público  no  apelo
apresentado encontra, na prova trazida aos autos, evidências que a tornam, no mínimo,
plausível.  Noutras  palavras,  a  absolvição  do  réu,  ora  apelado, não  está
completamente  desprendida da prova produzida na instrução,  como exige  a  lei
processual penal para o acolhimento do recurso.

Logo,  havendo  suporte  probatório  a  supedanear  a  tese
absolutória, mantenho por inteiro a sentença impugnada, em respeito ao princípio
da soberania dos vereditos do júri popular.

ANTE  O  EXPOSTO,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão,  Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

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

 Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


