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A incomunicabilidade  dos  jurados,  é  medida
para  se  fazer  valer  o  sigilo  das  votações.
Entretanto,  essa  incomunicabilidade  não  é
absoluta, posto que se refere as manifestações
atinentes ao processo e que possam influenciar
na decisão do Conselho de Sentença. 

A decisão do Tribunal Popular do Júri somente
comporta  juízo  de  reforma  quando
manifestamente  dissociado  do  conjunto
probatório, o que não é o caso dos autos, já
que o Conselho de Sentença tem seguro apoio
na prova coligida aos autos.
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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
manifestadamente contrária à prova dos autos,
devendo a mesma ser mantida, em respeito ao
Princípio da Soberania Popular do Júri. 

Evidentemente,  que  se  o  Magistrado,  na
fixação  da  pena  base  acima  do  patamar
mínimo,  fundamenta  o  quantum, nas
circunstâncias  judiciais,  desfavoráveis  ao
acusado, é de se manter a punição da forma
como sopesada na sentença atacada.

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.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos acima
identificados;

A C O R D A a  Câmara Criminal do  Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR  E, NO MÉRITO,
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

Trata-se de Apelação Criminal (fls.2.056/2.057-Vol.X) manejada por

Franciclécio de Farias Rodrigues, contra sentença (fls.2.049/2.054 – Vol. X)

proferida pelo Juízo do 2º Tribunal do Júri da comarca de Campina Grande

que,  acolhendo  o  veredicto  dos  jurados,  o  condenou  a  uma  pena  de 54

(cinquenta  e  quatro)  anos e  06 (seis)  meses de  reclusão, pelos  crimes

previstos no artigo 121, § 2º, inc. II, c/c art.14, II do CP; art. 121, § 2º, incs. II
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e IV, c/c art. 29 do CP (duas vezes), artigo 121, § 2º, inc. II e IV c/c art.14, II

do CP, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O apelante em suas razões recursais (fls.2089/2095), em sede de

preliminar alega nulidade do julgamento sustentando que houve quebra na in-

comunicabilidade dos jurados. No mérito, afirma que a decisão foi manifesta-

mente contrária as provas dos autos.  Subsidiariamente, pugna, a redução da

pena aplicada, por ser exacerbada. 

Nas  contrarrazões,  o  representante  do  Ministério  Público

(fls.2.100/2.104),  e  o  Assistente  de  Acusação  (fls.2.108/2.0112),  pugnaram,

pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador Alvaro Ga-

delha  Campos,  exarou  parecer  opinando  pelo  desprovimento  do  recurso

(fls.2.133/2.136 – Vol. X).

É o relatório.

VOTO 

O representante do Ministério Público Estadual denunciou Nelsivan

Marques de Carvalho – “Nelsinho”;  Franciclécio de Farias  Rodrigues -

“Clécio”;  Gilmar  Barreto  da  Silva;  Maria  Gorete  Alves  Pereira; Aleff

Sampaio dos Santos e Samuel Alves de Souza - “Samuka”.

Consta  da  denúncia  que  no dia  29  de  março  de  2014,  mais

precisamente  na  Rua  Manoel  Alves  de  Oliveira,  Catolé,  Campina  Grande,

defronte à Casa de Recepção “Casa Bela”, o acusado  SAMUEL ALVES DE
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SOUZA  -  “SAMUKA”,  assassinou  de  forma  bárbara  as  pessoas  de

WASHINGTON LUIS ALVES DE MENEZES e a  sua  companheira  LÚCIA

SANTANA PEREIRA,  mediante paga e à traição, bem como tentou contra a

vida de  LINDON JHONSON DA SILVA,  o qual sobreviveu por circunstâncias

alheias a vontade do agente. Inicialmente tudo caminhava para mais um crime

de homicídio ocorrido em Campina Grande, com autoria desconhecida, porém,

a polícia civil  num eficiente trabalho, no intuito de desvendar os verdadeiros

autores do barbaro crime deflagrou a denominada “Operação Iscariotes”, que

teve como alvo principal os denunciados, sendo o acusado  SAMUEL ALVES

DE SOUZA - “SAMUKA”,  autor material pela prática do duplo homicídio das

vítimas  Washington Luis Alves de Menezes e Lúcia Santana Pereira,  e o

homicídio tentado contra a vítima Lindon Jhonson da Silva. 

Sabe-se  que  naquele  dia,  por  volta  das  18h40min,  as  vítimas

WASHINGTON  LUIS  ALVES  DE  MENEZES  e  sua  companheira  LÚCIA

SANTANA PEREIRA,  chegaram à Casa de Recepção “Casa Bela”, no intuito

de  participarem  na  condição  de  padrinhos,  do  casamento  do  amigo  sócio

NELSIVAN MARQUES DE CARVALHO,  e ao chegarem no local da festa, a

vítima  Washington  estacionou  o  seu  veículo  Ford  Fusion,  ficando  o  vigia

Lindon Jhonson da Silva responsável por cuidar do referido veículo. 

Extrai-se ainda da exordial que a cerimônia estava marcada para as

18h00min,  no  entanto  só  teve  início  às  18h50min,  tendo  em  vista  que  as

vítimas, padrinhos do casamento atrasaram, e o noivo, no caso, o acusado

Nelsivan, só começaria com a presença de ambos. Até então, tudo transcorria

na normalidade. No entanto, terminada a cerimônia, todos foram para o salão

de festas, tendo as vítimas anunciado que iriam embora, isso pouco depois das

21h30min, afirmando naquela ocasião que estavam cansados, pois, estavam

com viagem marcada para o dia seguinte.

Relata também a denúncia que as  vítimas ao se  despedirem dos
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amigos,  isso  por  volta  das  21h37min,  caminhando  lentamente,  face  uma

deficiência física, a vítima WASHINGTON, com LÚCIA seguiram para o carro,

tendo  LÚCIA  seguido para o lado da porta do passageiro e  WASHINGTON

para  o  lado  do  motorista.  Quanto  à  terceira  vítima  LINDON,  esta  estava

fazendo sua ronda e voltando do começo da rua, no exato momento em que

avistou o casal, tendo WASHINGTON sinalizado para que se aproximasse para

receber uma gorjeta, e ao se aproximar a terceira vítima LINDON JHONSON

veio no sentido direto do carro passando pela esquina até se aproximar de

LUCIA.

Diz a denúncia, que quando  LINDON  estava ao lado de  LÚCIA, o

acusado  SAMUEL ALVES DE SOUSA saiu de trás de um carro que estava

estacionado  na  esquina,  paralelo  ao  carro  de  WASHINGTON  e  quando  se

aproximou dos mesmos,  sacou de uma arma de fogo e efetuou o primeiro

disparo, que atingiu inicialmente o peito de  LINDON  o qual mesmo atingido,

conseguiu correr e se esconder na cozinha do salão de festas no intuito de não

ser assassinado ao tempo em que ouviu vários outros disparos.

Infere-se ainda da denúncia que iniciadas as investigações, a polícia

na tentativa de colher provas e ouvir testemunhas, de logo, restou constatado

que aquele crime tratava-se de uma execução encomendada tendo em vista

que  não  subtraíram  nenhum  objeto  das  vítimas.  O  modus  operandi  resta

evidente,  uma  vez  que  o  executor  estava  esperando  pelo  casal,  restando

demonstrado que o mesmo foi alertado por alguém que estava dentro da casa

de festa, informando qual o exato momento que o casal sairia. Além do mais, o

executor  sabia  que  WASHINGTON era  deficiente  físico,  sendo  sua

companheira LUCIA a primeira a ser executada.

Aduz a peça acusatória que as vítimas (WASHINGTON e LUCIA) já

vinham amedrontadas, pois tinham passado por um atentado ainda naquele

mês de março de 2014,  narrando os  detalhes de tal  atentado,  ocorrido  na

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0012321-55.2014.815.0011

madrugada  do  dia  01/03/2014.  Em  tal  atentado,  Washington  voltava  do

aeroporto Castro Pinto e, ao chegar na casa de Lúcia, de madrugada, em um

carro conduzido por Alexandre Dias, gerente de transportes da sua empresa

Sapiens,  foram surpreendidos por indivíduos armados,  que chegaram numa

caminhonete S10 de cor escura, os quais roubaram o celular de Alexandre,

tendo Washington conseguido entrar na casa de Lúcia e esta trancou o portão.

Prossegue a exordial que no intuito de apurar o duplo homicídio, a

polícia representou pela  quebra de sigilo de dados telefônicos de todos os já

então suspeitos, no que restou identificado que o chip do aparelho celular de

ALEXANDRE não foi mais utilizado após o roubo, percebeu-se que o aparelho

celular foi utilizado por seis chips diferentes.

Consta da denúncia que com a quebra de sigilo foi possível constatar

que  o  chip  do  aparelho  celular  do  acusado  NELSIVAN  está  cadastrado

curiosamente no  nome  da  esposa  de  FRANCICLÉCIO,  e  como  se  não

bastasse, ao analisar o  extrato reverso desse número, foi possível constatar

que na madrugada do dia 01/03, assim que o avião que trazia  NELSIVAN  e

WASHINGTON  aterrissou  no  aeroporto,  a  primeira  ligação  que  NELSIVAN

realizou foi para o número de  FRANCICLÉCIO.  Ora, o próprio  ALEXANDRE

que  havia  ido  buscar  os  mesmos  no  aeroporto,  afirmou  que  naquela

madrugada o acusado  NELSIVAN  não parava de usar o telefone, tendo por

diversas  vezes  se  utilizado  do  mesmo  durante  a  viagem  de  João

Pessoa/Campina  Grande.  Diante  das  investigações  policiais,  foi  possível

registrar que durante esse trajeto o acusado  NELSIVAN  fez três ligações e

enviou quatro mensagens de texto para o também acusado FRANCICLÉCIO.

Consta  que  durante  o  trajeto  da  viagem  de  ALEXANDRE,

WASHINGTON  e NELSIVAN,  o  acusado  FRANCICLÉCIO  após  receber  a

primeira ligação de NELSIVAN, estava na Vila Nova da Rainha, o mesmo ligou

para um outro número, o qual foi identificado com sendo de ALEFF. Após estas
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ligações,  FRANCICLÉCIO  recebe uma mensagem de texto de  NELSIVAN,  e

logo após outra ligação de NELSIVAN,  tendo a última ligação sido registrada

às 3h27min, cerca de três a cinco minutos antes do crime, quando a ERB de

FRANCICLÉCIO era a mesma da casa de LÚCIA. 

Relata a exordial que o elo existente entre as tentativas de homicídio

ocorridas no dia  01/03 contra  WASHINGTON e LÚCIA  e o caso recente é

notório,  vez  que  as  investigações  dão  conta  de  que  o  aparelho  celular

subtraído  de  ALEXANDRE  naquela  madrugada,  foi  apreendido  com  um

indivíduo de nome JOSÉ PEDRO GONÇALVES, o qual afirmou ter ganhado o

aparelho  de  sua  neta  ISIS  BORGES,  a  qual  disse  ter  comprado  do  seu

namorado, ALEFF SAMPAIO DOS SANTOS.

Assim, resta evidente e comprovado o envolvimento de NELSIVAN,

FRANCICLÉCIO  e ALEFF  no primeiro atentado.  FRANCICLÉCIO  estava no

centro, aguardando a ligação de NELSIVAN, que informaria onde WASHINTON

ficaria  naquela madrugada,  logo após,  FRANCICLÉCIO  se dirigiu  ao Araxá

para buscar ALEFF e de lá seguiu para o Jardim Paulistano, para executar as

vítimas.  A intenção  de  NELSIVAN  era  eliminar  os  sócios  WASHINGTON  e

LÚCIA,  haja vista  que se fosse apenas para  executar  WASHINGTON  teria

realizado  no  percurso  da  viagem,  entretanto,  o  mesmo  aguardou  que  o

levassem em casa e que sua companheira aparecesse no portão para iniciar a

ação delituosa.

Prossegue  a  denúncia  afirmando  que  o  Contrato  Social  da

Faculdade de Ciências Humanas (SAPIENS) onde os mesmos eram sócios

previa uma cláusula que, mesmo com a morte de um dos sócios, a sociedade

não dissolveria, bem como o sócio sobrevivente não estava obrigado a aceitar

os  herdeiros  como  sócios,  apenas  pagaria  o  montante  dos  lucros

correspondentes ao capital da empresa estipulado até a data do falecimento.
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Dimana também da exordial, que haviam rumores de que a relação

dos  sócios  não  era  muito  boa,  tendo  testemunhas  relatado  que  Lúcia,  por

várias vezes, externou não confiar em Nelsivan. Relata tal peça que, consoante

se apurou, Lúcia e Washington estariam fazendo um “caixa 2” da empresa, o

que teria sido descoberto por Nelsivan. 

Prossegue a peça acusatória relatando que com relação à noite dos

assassinatos,  extrai-se  da  peça  pórtica  da  acusação  a  ERB  dos  quatro

envolvidos  NELSIVAN,  FRANCICLÉCIO,  GILMAR  E  SAMUEL  se  dá  na

mesma localização no momento do crime,  bem como os contatos mantidos

antes,  durante  e  após  o  fato.  Para  que  toda  a  ação  delituosa  fosse

desvendada,  inclusive  com  a  individualização  de  cada  acusado  foi

representada por diversos pedidos de busca e apreensão e prisão temporária.

Consta também da exordial que toda a ação delituosa se dava por

meio  de  FRANCICLÉCIO,  que  era  o  “intermediário”  entre  NELSIVAN  e  os

demais envolvidos, haja vista que o mesmo ficou responsável em arranjar os

executores e passar todas as coordenadas a mando de NELSIVAN. 

Por  fim,  extrai-se  da  acusatória  que  estando  demonstradas  as

características  do  crime,  fica  elucidado  que  a  motivação  real  do  duplo

homicídio que ceifou as vidas de WASHINGTON E LÚCIA se deu pelo fato de

NELSIVAN verificar que estava tendo prejuízo na empresa da qual era sócio,

pois  além  de  ser  afastado  das  decisões  junto  à  empresa,  vinha  sendo

locupletado  pelos  sócios.  Com  a  morte  dos  dois,  NELSIVAN  assumiria  o

controle isolado da empresa, já que por força do contrato, não teria obrigação

de aceitar os herdeiros.

Diante disso, o Órgão Ministerial denunciou  Nelsivan Marques de

Carvalho – “Nelsinho”; Franciclécio de Farias Rodrigues - “Clécio” e Aleff

Desembargador João Benedito da Silva
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Sampaio dos Santos como incursos nas penas do art. 121, § 2º, I e IV c/c o

art. 14, II, c/c art. 29 do CP, pela prática do crime ocorrido em 01 de março de

2014. E  denunciou  Nelsivan  Marques  de  Carvalho  –  “Nelsinho”;

Franciclécio  de  Farias  Rodrigues  -  “Clécio”;  Gilmar  Barreto  da  Silva;

Aleff Sampaio dos Santos; Maria Gorete Alves Pereira e Samuel Alves de

Souza - “Samuka”, pela prática do crime previsto no art.121, § 2º, I e IV c/c o

art. 29 do Código Penal (duas vezes), com relação as vítimas Washington

Luis Alves de Menezes e Lúcia Santana Pereira, bem como pela prática do

crime descrito no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II c/c art. 29 do Código Pena,

com  relação  a  vítima  Lindon  Jhonson  da  Silva,  pela  prática  dos  crimes

ocorridos em 29 de março de 2014.

Concluída  a  instrução  criminal,  todos  os  acusados  foram

pronunciados (fls.1793/1794 – Vol.  IX).  O processo foi  desmembrado, com

relação  a  Nelsivan Marques de Carvalho,  Maria  Gorete  Alves  Pereira e

Aleff Sampaio dos Santos (fl.1875 - Vol. IX). 

Quanto aos acusados Gilmar Barreto da Silva e Samuel Alves de

Souza, submetidos a julgamento perante o Sinédrio Popular foram condenados

nas sanções do art. 121, § 2º, incs. I e IV c/c o art. 29 (duas vezes)  e art.

121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II c/c art. 29, todos do CP, o primeiro, a uma pena

de 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o segundo, a

uma pena de  42 (quarenta e dois)  anos de reclusão, ambos em regime,

inicialmente fechado (fls.1.983/1.988v).

No  entanto,  com  relação  ao  apelante  Franciclécio  de  Farias

Rodrigues - “Clécio”, submetido ao crivo popular, restou condenado a uma

pena de 54 (cinquenta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelos

crimes previstos no art.  121,  §  2º,  inc.  II,  c/c  art.14,  II  do CP  (homicídio

tentado contra a vítima Washington Luiz Alves de Menezes, ocorrido no dia
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01/03/2014),  e art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 29 do CP (duas vezes),

(contra as vítimas Washington Luiz Alves de Menezes e Lúcia Santana,

ocorridos no dia 29/03/2014) e art. 121, § 2º, inc. II e IV c/c art.14, II do CP,

(tentativa de homicídio contra a vítima Lindon Johnson da Silva, ocorrido

no  dia  29/03/2014),  a  ser  cumprida  inicialmente  em  regime  fechado. (fls.

2.049/2.054). 

Inconformado, o recorrente interpôs o presente apelo. 

1. Da quebra da incomunicabilidade dos jurados.

Preliminarmente, requer o Apelante a anulação do Júri ao argumento

de que houve quebra na incomunicabilidade dos jurados, ferindo aos preceitos

previsto no art. 466, §2° do CPP.

Sustenta  que  conforme  mídia  em  anexo  (fl.2.097),  os  jurados

mantiveram contato um com o outro durante o julgamento, debatendo questões

relativas ao Júri.

No entanto, tenho que a preliminar deve ser rejeitada. 

Nos  termos  do  art.  466,  §1º  do  CPP,  os  jurados  eventualmente

sorteados estarão proibidos de se comunicarem entre  sim,  bem como com

outrem, ou, ainda, de manifestar sua opinião sobre o processo:

Art.  466.  Antes  do  sorteio  dos  membros  do
Conselho  de  Sentença,  o  juiz  presidente
esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição
e as incompatibilidades constantes dos arts. 448
e 449 deste Código.

§1o  O  juiz  presidente  também  advertirá  os
jurados  de  que,  uma  vez  sorteados,  não
poderão comunicar-se entre si e com outrem,
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nem manifestar sua opinião sobre o processo,
sob pena de exclusão do Conselho e multa, na
forma do § 2º do art. 436 deste Código.

Esta  previsão  tem  o  escopo  de  fazer  prevalecer  o  sigilo  das

votações,  posto  que,  a  partir  do  momento  em  que  houver  eventual

comunicação entre jurado e terceiro, o convencimento firmado pelo membro do

Conselho de Sentença poderá ser exteriorizado, o que infringiria este preceito,

inclusive, de matéria constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “b”).

Art. 5º.  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a

inviolabilidade do direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança e  à

propriedade, nos termos seguintes:

(...)
XXXVIII  -  é  reconhecida  a  instituição do júri,
com  a  organização  que  lhe  der  a  lei,
assegurados:
(...)
b) o sigilo das votações;

No caso, verifica-se que a referida nulidade foi consignada em ata

(fl.2.057), tendo o Juiz assim pronunciado:

“(…)  defiro  que  se  faça  constar  em  ata  o
pronunciamento  do  advogado  de  defesa.  No
entanto,  a  quebra  da  incomunicabilidade  dos
jurados  não  é  de  ser  acolhida  uma  vez  que
precluiu  o momento da apelação,  uma vez que
deveria ocorrer logo após a alegada nulidade, o
que não ocorreu nos autos, uma vez que só foi
levantada no encerramento dos trabalhos. Ainda
a incomunicabilidade dos jurados diz respeito aos
fatos  submetidos  a  julgamento,  não  sendo
possível  se  verificar  na  filmagem  o  teor  da
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suposta conversa mantida entre os jurados.(...)” 

Ademais,  contata-se que a mídia anexada aos autos em nenhum

momento, comprova qualquer comunicação que pudesse influenciar a decisão

dos  jurados,  além  do  mais,  o  referido  vídeo  não  possui  áudio  capaz  de

efetivamente  comprovar  a  alegação  do  Apelante,  a  ponto  de  anular  o

julgamento.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL.  JÚRI.  ARTIGO 121,  2º,
INCISOS I E IV DO CP. 1. PRELIMINARES. (1.1)
NULIDADE  DO  PROCESSO.  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA  INCOMUNICABILIDADE  DOS
JURADOS.  PRELIMINAR  REJEITADA.  (1.2)
AUSÊNCIA  DE  ASSINATURA  DO  JUIZ
PRESIDENTE  DO  JÚRI.  ATA  DA  SESSÃO.
PRELIMINAR  REJEITADA.  (1.3)  DECISÃO
APÓCRIFA  QUE  INDEFERIU  RECURSO
ESPECIAL  NOS  AUTOS  EM  EPÍGRAFE.
PRELIMINAR  REJEITADA.  (2)  MÉRITO.
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  A
PROVA DOS  AUTOS.  RECONHECIMENTO  DA
DESISTÊNCIA  VOLUNTÁRIA,  COM  RELAÇÃO
AO PRIMEIRO RECORRENTE E AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO  DO  SEGUNDO  RÉU.
INOCORRÊNCIA.  SOBERANIA  DOS
VEREDICTOS.  ACOLHIMENTO  PELO
CONSELHO  DE  SENTENÇA  DE  UMA  DAS
VERSÕES  CONSTANTES  NOS  AUTOS.
EXISTÊNCIA DE  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS
IDÔNEOS  ATESTANDO  A  TESE  ACOLHIDA
PELOS  JURADOS.  (3)  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  NÃO
ACOLHIMENTO. (4) RECURSO CONHECIDO E
NÃO  PROVIDO.  1.  Preliminar.  Nulidade  do
processo  -  Violação  ao  princípio  da
incomunicabilidade  dos  jurados.  Preliminar
rejeitada. Em conformidade com o artigo 5º, inciso
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XXXVIII da Carta da República, 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 dolosos contra a vida.  A cláusula de
incomunicabilidade  dos  jurados  decorre  do
preceito  constitucional  relacionado  ao  sigilo
das  votações.  No  entanto,  essa
incomunicabilidade não é absoluta, posto que
se  refere  as  manifestações  atinentes  ao
processo  e  que  possuam  o  condão  de
influenciar  na  decisão  prolatada  perante  o
Conselho de Sentença. Desta feita, tendo em
vista  a  ausência  de  influência  de  um jurado
sob  o  outro  com  relação  aos  fatos  do
processo, não há que se falar em violação ao
sigilo das votações. Preliminar rejeitada. (…) 8.
Recurso  conhecido  e  não  provido.  (TJES;
APL0000955-37.2008.8.08.0039;  Segunda
Câmara Criminal;  Rel.  Des. Sérgio Luiz Teixeira
Gama; Julg.04/06/2014; DJES 11/06/2014) (SEM
GRIFOS NO ORIGINAL)

Em síntese, a quebra da incomunicabilidade apta a gerar a nulidade do

julgamento pressupõe a exposição de opinião ou convicção do jurado sobre a lide em

questão, o que no caso dos autos, não restou demonstrado.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

2. Da decisão manifestamente contrária a provas dos autos.  

Alega o  Apelante  que  a  decisão  fora  manifestamente  contrária  à

prova dos autos, eis que restou condenado sem que houvesse qualquer prova

de que tivesse participado dos crimes que lhes foram imputados, razão pela

qual pugna pela anulação do julgamento a fim de que outro seja procedido.

Contudo, sem razão.
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Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que,  para  que  o  apelante  seja

submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a

decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver

prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se

houver  o  acolhimento  de uma das teses apresentadas,  não se  configura  a

hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 

Em se tratando de julgamento perante o Tribunal Popular, para se

anular o veredicto dos jurados, é preciso, nos casos de decisão manifestamente

contrária  à  prova  dos  autos,  que  o  conjunto  probatório  então  existente  do

caderno processual, estabeleça, com segurança plena, a direção oposta das

provas ali produzidas, o que não observado em relação à hipótese vertente.

É entendimento pacífico de que somente cabível recurso de apela-

ção criminal contra decisão do Conselho de Sentença, quando essa se mostrar

manifestamente divorciada das provas dos autos, ou seja, sem respaldo algum

com as evidências e o acervo probante colhido no processo, preservando-se,

por conseguinte, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Isso porque, existem no processo duas versões, quais sejam: a do

Órgão Ministerial,  consistente na tese de que o Apelante praticou os crimes

pelos quais fora condenado, e a da defesa, sustentando a tese da negativa de

autoria, que não fora acolhida pelos juízes de fato.

Na verdade, existe no caderno processual versões antagônicas para

o desenrolar dos fatos que provocam dúvida quanto à narrativa desenhada nos

autos. A opção dos jurados por uma delas, portanto, não se mostra arbitrária,

conforme as provas colhidas no caderno processual, vejamos:

A  materialidade  delitiva  resta  evidenciada  pelos Laudos
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Tanatoscópicos de fls. 248/250 – Vol. II; fls.1.125/1.126 – Vol. VI. e laudo de

ofensa física de fl.252.

A autoria, da mesma forma, restou sobejamente comprovada, diante

do acervo probatório colhido no caderno processual. Senão vejamos:

Colhe-se do acervo probatório,  que no dia 29 de março de 2014,

data da festa do casamento do denunciado  Nelsivan,  na casa de recepção

“Casa Bela”, localizada na Rua Manoel Alves de Oliveira, o acusado Samuel,

mediante  paga,  de  modo inesperado e sem dar  chance de defesa efetuou

disparos  contra  as  vítimas Washington  Luiz  Alves  de  Menezes e  Lúcia

Santana Pereira causando as suas mortes e tentado contra a vítima Lindon

Jonhson da Silva.

Consta  ainda  dos  autos  que  o  autor  intelectual  da  aludida

empreitada  criminosa  foi  o  noivo  da  festa,  o  acusado  Nelsivan,  sócio  das

vítimas Washington e Lúcia, cujo motivo determinante para a configuração do

plano de execução dos amigos sócios,  foi  o descontentamento do acusado

Nelsivan,  no  tocante  a  condução  da  empresa  SAPIENS, propriedade  dele

juntamente com o casal  vitima, por disputas internas pelo controle,  tendo o

acusado Nelsivan promovido toda a estrutura, tanto material quanto financeira,

valendo-se  da  intermediação do  ora  Apelante  Franciclécio  de  Farias

Rodrigues. 

Ressalta-se,  que  segundo  apurado  no  encarte  processual,  em

oportunidade  anterior,  no  dia  01  de  março  de  2014,  o  acusado  Nelsivan,

contando sempre com a colaboração do Apelante  Franciclécio, chegaram a

tentar executar a vida da vítima Washington, restando consubstanciado nos

autos que, na madrugada do referido dia,  Franciclécio contratou o acusado

Aleff Sampaio dos Santos para ceifar a vida da vítima.
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Tais  fatos  se  coadunam  harmoniosamente  com  as  informações

prestadas por Aleff Sampaio dos Santos, acerca daquela fatídica madrugada,

quando relata que:

[…] QUE CLÉCIO é conhecido de RAFAEL e foi  por
intermédio de RAFAEL que conheceu CLÉCIO; QUE
CLÉCIO  acertou  com  RAFAEL e  com  o  interrogado
que  iria  buscá-los  para  fazer  um roubo  de vinte  mil
reais na casa; QUE questionado como sabiam qual era
a casa a ser dada a “botada” já que a vítima só soube
aonde iria  dormir  durante a viagem de volta,  alegou
que CLECIO era quem sabia; […] (fls. 491 – Vol. III)

Naquela madrugada, a vítima Washington retornava para Campina

Grande, vindo do Aeroporto Castro Pinto, com destino a sua própria residência,

porém, no meio do percurso,  alta  madrugada, cerca de 02h30min,  a vítima

resolve mudar o destino de chegada, informando ao motorista que iria para a

residência de sua noiva, Lúcia.

 Na ocasião em que a vítima Washington, comunicou a mudança de

destino ao motorista Alexandre Dias Moura, conforme relatado ( esfera policial -

fls.79/83-Vol.  I  e  Juízo  -  mídia  –  fls.1256  –  Vol.  VII),  houve  uma  intensa

comunicação  entre  Nelsivan, Franciclécio e  Aleff, comprovado  nos

procedimentos de quebra de sigilo telefônico, transcrito no Relatório Policial

(fls. 563/566 – Vol. III).

Ora,  as  únicas  pessoas  que  sabiam  o  destino  de  Washington

naquela  madrugada  eram  Nelsivan e  Alexandre,  o  motorista.  Outrossim,

naquela  oportunidade,  pelos  celulares  utilizados,  restou  comprovado  que

Franciclécio estava, na mesma madrugada, na ponte do Araxá, local onde Aleff

relata que foi apanhado, juntamente com seu comparsa, por Franciclécio, que

dirigia um carro grande e escuro. Saliente-se que as testemunhas da acusação

relatam que Nelsivan possuía uma caminhonete S10 preta e que  Alexandre

Dias informou que, quando foi abordado por bandidos, na noite do atentado,
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estes saíram de dentro de uma caminhonete S10 escura (mídia de fls. 1271 –

vol. VI).

Da  consulta  dos  autos,  extrai-se  do  depoimento  do  motorista

Alexandre  Dias,  quando  narra  que  foi  buscar  Nelsivan  e  Washington  na

madrugada do dia 01/03/14, no aeroporto Castro Pinto, que:

[…] na quinta feira antes do carnaval,  recebeu uma
ligação de HARLEY dizendo que WASHINGTON iria
chegar de viagem por volta de uma hora da manhã e
era  preciso  um  motorista  para  buscá-lo,  juntamente
com NELSIVAN, pois estariam chegando do Paraguai;
[…]  QUE  o  vôo  atrasou-se;  QUE,  WASHINGTON
sentou-se  na  cadeira  do  passageiro,  ao  lado  do
motorista e NELSIVAN sentou-se atrás; QUE, pararam
no Cajá para lanchar e depois do Cajá,  o depoente
notou que NELSIVAN estava manipulando ou o celular
ou o tablet, como se estivesse passando mensagem;
[…] QUE, ao se aproximarem da cidade de Campina
Grande, NELSIVAN perguntou a WASHINGTON para
onde ele iria […]; QUE, WASHINGTON respondeu que
iria para a casa dele, nas Malvinas, pois não queria
acordar  LÚCIA,  mas,  nesse  exato  momento,  LÚCIA
ligou  para  WASHINGTON  e  disse  que  estava
acordada  esperando  por  ele;  QUE,  quando
WASHINGTON desligou a ligação de LÚCIA disse que
tinha mudado o destino e iria para a casa dela […] (fls.
80/81 – VOL. I)

 Igualmente  restou  comprovado  que,  naquela  madrugada,

Franciclécio também esteve nas proximidades da rua onde reside a noiva da

vítima,  situada  na  Rua  Roberto  Cavalcante  Albuquerque,  n.513,  Jardim

Paulistano,  Campina  Grande  (fls.  250  –  Vol.  II),  para  onde  Washington  se

dirigiu após mudar de planos durante o percurso de ida para Campina Grande.

Como já acima exposto, Aleff relatou que as informações sobre a

localização da vítima, naquela madrugada, eram dadas por Franciclécio. Junte-

se a tal circunstância o fato de Franciclécio e Nelsivan terem mantido intenso

contato naquele mesmo horário e dia, tal informação se extrai dos relatórios
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fornecidos pela  Operadora de Celular,  onde se observa a  triangulação de

comunicação  entre  Franciclécio,  Nelsivan  e  Aleff,  conforme  descrito  no

procedimento de quebra de sigilo telefônico, transcrito no Relatório Policial (fls.

563/566 – Vol. III). 

Ressalta-se que tais fatos restaram confirmados em Juízo através

do  depoimento  de  Aleff  na  esfera  policial  (fls.  491/493  –  Vol.  III),  pelo  que,

conquanto  tenha  negado  tudo  em  Juízo,  não  se  pode  negar  que  tais

comunicações  e  localização  dos  envolvidos,  fornecidos  nos  Laudos  das

Operadoras de Telefonia Celular, atestam circunstâncias narradas por Aleff em

seu depoimento.

 Seguem trechos do depoimento de Aleff na esfera policial:

[…] Que confessa que, em data que não recorda; se
lembrando que foi o carnaval deste ano, participou de
um assalto no qual recebeu a “fita” de um coroa; Que
nesta  delegacia  lhe  foi  apresentada  a  fotografia  de
FRANCICLÉCIO  RODRIGUES  e  o  interrogado  o
reconheceu imediatamente como sendo o “coroa” que
intermediou  o  assalto;  […]  Que  Clécio  acertou  com
RAFAEL e com o interrogado que iria buscá-los para
fazer  um  roubo  de  vinte  mil  reais  na  casa;  QUE
questionado como sabiam qual era a casa a ser dada
a “botada” já que a vítima só soube aonde iria dormir
durante  a  viagem de volta,  alegou que CLECIO era
quem sabia; Que CLECIO telefonou para o interrogado
e foi  buscá-los na ponte do Araxá;  QUE na ocasião
estava em companhia de RAFAEL; QUE RAFAEL não
tem  telefone,  CLECIO  estava  mantendo  contato
através do celular  do interrogado;  […] QUE CLECIO
chegou  conduzindo  uma  S10  preta  e  foram  para  o
Jardim  Paulistano,  tendo  ficado  numa  rua  próxima
aonde seria a “botada”; QUE estavam parados dentro
do  carro  de  CLECIO,  quando  este  recebeu  uma
ligação do informante, os mandando para a residência
da vítima,  pois  ela estava chegando;  QUE a pessoa
que  ligou  informando  sobre  o  roubo  disse  a  cor  do
carro que a vítima viria, que seria um carro vermelho;
QUE CLECIO era quem conduzia o veículo S10 de cor
preta;  […]  QUE quando  o  “coroa”  desceu  do  carro,
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CLECIO o apontou; QUE RAFAEL estava encapuzado
e usava uma arma de brinquedo; QUE o interrogado
não  estava  encapuzado  e  usava  uma  arma  de
verdade;  QUE  a  arma  que  usava  era  um  revólver
calibre 38,  que o vendeu cerca de quinze dias após
essa “botada”, pois viu a reportagem na televisão do
casal assassinado e ficou com medo de ser envolvido
na história; […] QUE ficou apenas o motorista no carro,
tendo o interrogado roubado o aparelho celular dele e
saído do local no carro de CLECIO o qual os deixou de
volta na ponte do Araxá; […] QUE como o plano deu
errado, o interrogado roubou “um celular velho que não
vale  R$  20,00”  e  deu  de presente  a  sua  namorada
ISIS; QUE ISIS deu o celular roubado para o avô dela;
QUE o celular foi  encontrado pela polícia justamente
na casa do avô de ISIS […] (fls. 491/493 – Vol. 3)

Contudo, não logrando êxito na empreitada criminosa  no primeiro

atentado  (01.03.2014),  prosseguiu  o  acusado  Nelsivan,  em  conluio  com

Franciclécio, com a finalidade de atingir seu objetivo, contratando Gilmar para

executar o casal de sócios, tendo este último acertado a prática da conduta

delituosa com Samuel.

Ora restou evidente que o crime ocorrido no dia 29.03.2014, foi um

desdobramento do ocorrido no dia 01.03.2014, haja vista que com a tentativa

frustrada no primeiro episódio, o acusado Franciclécio a mando de Nelsivan,

contratou Gilmar, tendo este indicado Samuel, para a execução das vítimas.

Vejamos:

O acusado  Gilmar Barreto da Silva ao ser interrogado na esfera

policial (fls. 471/473 – Vol.III), narrou com riqueza de detalhes toda a trama

delituosa, afirmando que no dia do homicídio consumado das vítimas Lúcia e

Washington  Luís,  teria  levado  o  executor  dos  disparos,  no  caso,  Samuel

Alves,  até o local do crime. Confirmou também que teria sido  Franciclécio

quem o contratara para ceifar a vida do casal, ocasião em que chamou o seu

amigo Samuel, para ser o executor do crime, relatando:
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[…]  Confessa  em  parte  as  imputações  que  lhe  foram
atribuídas; Que a respeito do homicídio que vitimou o casal
WASHINGTON e LUCIA, o interrogado afirma que não foi o
executor, tendo apenas levado o executor as proximidades
da casa de festa, onde havia um casamento e de onde as
vítimas  iriam  sair;  Que  quem  executou  o  casal  foi  um
indivíduo  conhecido  por  “SAMUCA”;  Que  foi  preso  há
poucos dias em razão de uma invasão de residência de um
auditor  fiscal;  Que  alguns  meses  antes  dos  fatos,  um
indivíduo conhecido por FRANCICLÉCIO, o qual é agiota,
entrou  em contato  com o  interrogado  e  perguntou  se  o
interrogado  não  queria  fazer  um  serviço,  tendo
FRANCICLECIO dito que o referido serviço seria matar um
casal;  Que o interrogado disse que não mexia com isso,
porém,  sabia  uma  pessoa  que  poderia  fazer;  Que  o
interrogado  falou  com  SAMUCA  e  ele  se  predispôs  a
executar  o  casal;  Que  FRANCICLÉCIO  sempre  manteve
contato com o interrogado, tendo oferecido ao interrogado a
quantia  de  R$  1.000,00;  Que  o  interrogado  passou  o
contato  de  SAMUCA  e  acredita  que  FRANCICLÉCIO
mantinha contato com ele; Que um dia antes do homicídio,
FRANCICLECIO ligou para o interrogado e informou que o
casal  estaria  num  casamento;  numa  casa  de  festa
denominada  CASABELA,  no  Bairro  Catolé;  QUE  o
interrogado ligou para SAMUCA e combinou de ir deixá-lo
no  local  em  que  SAMUCA  executaria  o  casal;  QUE
FRANCICLECIO  entrou  em  contato  com  o  interrogado,
informando que ele estava dentro da casa de festa e o casal
estava  saindo  do  local,  trajando,  o  homem,  paletó  preto,
calça  cinza,  a  mulher  vestido  preto  curto;  QUE
FRANCICLÉCIO ainda informou que eles  sairiam em um
FUZION branco que estava em frente a Casa Bela em cima
do  canteiro;  QUE  a  arma  utilizada  no  homicídio  foi
repassada  por  FRANCICLECIO  ao  interrogado  que  a
entregou para SAMUCA; QUE não sabe o que SAMUCA fez
com a arma depois do crime; QUE deixou SAMUCA NAS
PROXIMIDADES  DA CASA DE  Recepção  e  foi  para  a
Rodoviária,  onde  ficou  mantendo  contato  com  CLÉCIO;
QUE sempre que CLECIO ligava dando alguma informação,
o interrogado ligava para SAMUCA repassando os dados;
QUE após a execução do crime, SAMUCA ligou e marcou
para  que  o  interrogado  fosse  buscá-lo  próximo  a  um
HARAS com o nome AUTOMOTIVA e que fica próximo ao
Bar  da  Curva,  bairro  Catolé;  (…)  QUE  o  acusado  não
conhece o  sócio  do  casal,  sabendo apenas que o nome
dele  é  NELSIVAN  e  que  o  mesmo  tinha  contato  com
FRANCICLECIO, mas não sabe qual a relação entre eles;
QUE FRANCICLECIO tinha  muitas  informações sobre  as
vítimas,  inclusive  informações  privilegiadas,  como  horário
que chegavam em casa e saiam, bem como afirmou que
WASHINGTON  era  portador  de  deficiência;  QUE  o
interrogado não lembra o número de celular que utilizava na
época em que o crime foi cometido, até porque jogou o chip
fora, justamente para não deixar pistas, mas se recorda que
o  número  de  FRANCICLECIO  era  8810-4142;(…)  QUE
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nesta delegacia lhe foi apresentada a fotografia de SAMUEL
ALVES DE SOUSA e  o  interrogado  o  reconheceu  como
sendo o SAMUCA o qual se referiu em seu interrogatório;
QUE lhe foi  apresentada a fotografia de FRANCICLÉCIO
DE FARIAS RODRIGUES, o qual o interrogado reconheceu
sendo  o  FRANCICLECIO  ao  qual  se  referiu  neste
interrogatório:[...]”

 

Ademais, de se destacar que o interrogatório de Gilmar Barreto

da Silva na delegacia foi realizado na presença de seu genitor,  José Ramos

da Silva, o qual disse, às fls. 525/526 – Vol. III, que:

“[...]  foi  um  choque  para  o  declarante  ouvir
GILMAR dizer que havia participado do homicídio;
QUE, acompanhou a oitiva do filho […] QUE o
que mais doi  no  declarante é  saber  que o seu
filho não precisava ter cometido esse crime por
dinheiro algum, pois nada lhe faltava; QUE desde
os treze anos de idade o declarante vem tendo
dificuldades com Gilmar que é seu filho único.[...]”

Por sua vez, Samuel Alves de Souza, conhecido por “SAMUKA”,

confirmou na esfera policial toda a empreitada criminosa narrada por  Gilmar,

relatando  ainda,  que  durante  todo  o  tempo  em  que  esteve  com  Gilmar  e

Gorete, tratavam acerca do cometimento do crime, além de afirmar ser o autor

dos disparos de arma de fogo efetuados contra as vítimas. (fls. 502/505 – Vol.

III). Vejamos:

[…]  Que,  após a  ligação de CLECIO,  avisando
que  o  casal  estava  por  sair,  GILMAR deixou  o
interrogado num terreno baldio próximo e seguiu
com GORETE para outra rua, onde aguardariam
o  contato  do  interrogado;  Que,  já  sabia  aonde
estava  estacionado  o  carro  de  WASHINGTON
pois  o  tinha  visto  nas  vezes  em  que  havia
passado com GILMAR e GORETE; Que quando
desceu do carro foi andando pelo terreno baldio
até chegar numa esquina oposta à casa de festa,
tendo passado por trás de um carro que estava

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0012321-55.2014.815.0011

estacionado;  Que,  a  mulher  estava
acompanhando o homem até a porta do motorista
e  quando  ela  foi  se  aproximando  da  porta  do
passageiro,  o  interrogado  efetuou  três  disparos
em relação a ela, tendo acertado, sem querer um
tiro no vigia; Que em seguida foi em direção ao
homem e efetuou dois disparos contra ele; Que
tentou acertar  a  cabeça das vítimas,  mas acha
que  acertou  o  pescoço  da  mulher  o  peito  do
homem; Que, do momento da ligação do CLÉCIO
para  o  homicídio,  foram cerca  de três  minutos;
Que  saiu  correndo  e  telefonou  para  GILMAR
fazendo  uso  do  número  88298904,  informando
que havia feito o serviço e que estaria escondido
próximo a uma quadra de uma escola; Que, de
onde estava avistou quando GILMAR  e GORETE
passaram tendo  ligado  novamente  e  dito  “para
ai”;  Que seguiram para a Vila  Cabral  de Santa
Terezinha;[…]  Que  no  dia  seguinte  recebeu  a
quantia de quinhentos reais e no outro dia mais
mil  e  quinhentos  reais;  Que  o  combinado  teria
sido do interrogado receber a quantia de quatro
mil reais e por esse motivo cobrou de GILMAR  o
restante do pagamento[...]” 

Por outro lado, embora  tenha o acusado  Gilmar,  quando do seu

interrogatório em Juízo (fls.1.256), negado o que fora dito na fase inquisitória,

reconheceu como sua a assinatura aposta no interrogatório. Ademais, denota-

se ainda, que o Apelante estava assistido por advogado, além disso, verifica-se

que seu interrogatório na polícia foi realizado na presença de seu genitor, José

Ramos da Silva.  Ao final,  não obstante a retratação do seu depoimento na

esfera policial, quando interrogado em Juízo, o Apelante admite que:“ conhecia

FRANCICLECIO e que conhece SAMUCA de vista”.

Por  sua  vez,  o  Apelante  Samuel,  quando  em  Juízo  (mídia  –

fls.1256), também, não confirma o depoimento prestado na esfera policial, no

entanto, afirmou: “ que conhece Gilmar e Gorete de vista, além de fornecer o

número do seu celular na época dos fatos 88298904.”
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Conquanto tenham sustentado a negativa de autoria em Juízo, não

se pode desprezar os seus interrogatórios dos acusados (Gilmar e Samuel), na

esfera  policial,  mormente,  quando  corroborados  com  os  depoimentos  das

testemunhas que elucidaram o envolvimento do acusado Nelsivan Marques de

Carvalho (mídia – fls. 1.186, Vol. VI e fls. 1.256, Vol. VII), e por meio da quebra

do sigilo telefônico, foi possível a identificação e localização dos envolvidos,

conforme  gráfico  constante  do  relatório  policial  (fls.  571/573),  transcrito  da

quebra  do  sigilo  telefônico,  colacionando  os  contatos  mantidos  entre  os

acusados (Nelsivan, Franciclécio, Gilmar e Samuel) o qual informa seu IMEI

(número de identificação que todo celular tem e serve para que operadoras e

fabricantes verifiquem as características de um telefone)  e a localização da

ERB ou  Estação  Rádio  Base  (equipamentos  que  fazem conexão  entre  os

telefones celulares e companhia telefônica) no momento das ligações. 

Lado  outro,  verifica-se  que  com  a  quebra  do  sigilo  telefônico,

constatou-se que tanto nos momentos antes do crime, e logo depois houve

intensa troca de ligações entre os acusados Nelsivan, Franciclecio, Gilmar e

Samuel, estando todos localizados no momento dos crimes na mesma ERB. 

Dessa forma, não obstante, tenha a defesa sustentado não haver

provas de que o Apelante tenha contribuído para a perpetração dos crimes

pelos quais fora condenado, tal versão não restou demonstrada.

É que, pelo exame de todo o contexto probatório, verifica-se que a

autoria está plenamente comprovada nos autos. Além do mais, resta evidente a

contribuição  efetiva  do  Apelante  para  a  ocorrência  dos  delitos,  tendo  o

Conselho de Sentença acolhido a tese que lhe pareceu a mais correta, com

supedâneo em elementos probatórios existentes nos autos, devendo por esta

razão, ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Lado outro,  é  certo  que,  a  princípio,  as  decisões proferidas  pelo
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Corpo de Jurados são revestidas de soberania. Todavia, também é certo que a

versão que acolher  deve  estar  amparada em provas concretas,  não sendo

bastante  optar  pela  versão  que,  conquanto  isolada  nos  autos,  apenas  lhe

pareça mais convincente.

Por  tais  motivos,  o  acolhimento  dos  argumentos  somente  será

possível  quando  não  encontrar  nenhum apoio  na  prova  colhida  nos  autos,

exigindo-se, assim, para a anulação sob tal fundamento, que haja um completo

afastamento entre a decisão e a realidade fática produzida.

Se o Júri opta por uma das versões que se pode concluir da análise

das provas, não pode o Tribunal  ad quem cassar tal  decisão,  sob pena de

afronta ao Princípio Constitucional da Soberania do Tribunal Popular. 

Corroborando  com  o  entendimento  supramencionado,  segue  os

seguintes julgados:

“É  certo  que  existindo  duas  teses  contrárias  e
havendo plausibilidade na escolha de uma delas
pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual
cassar a decisão do Conselho de Sentença para
dizer que esta ou aquela é a melhor solução.” (STJ
-  HC  43.225/SP,  Rel.  Ministro   OG  FERNANDES,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  23/02/2010,  DJe
22/03/2010)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL –
DIREITO  PROCESSUAL  PENAL  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  –  TRIBUNAL  DO  JÚRI  -
CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
APELAÇÃO  DA  DEFESA  PROVIDA  PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM  -  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS  (ART.  593,  III,  "d",  DO  CPP)  -  PROVA
COLHIDA  EXCLUSIVAMENTE  NA  FASE  DO
INQUÉRITO  POLICIAL  (ART.155,  DO  CPP)  -
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  -IMPOSSIBILIDADE
DE INVERSÃO DO JULGADO -NECESSIDADE DE
AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 7/STJ -
AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO. 1.
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto
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probatório é de ser preservado o juízo feito pelo
Conselho  de  Sentença,  soberano  na  análise  da
prova. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
fáticoprobatório, entendeu que os jurados se valeram
dos depoimentos dos envolvidos no crime colhidos na
fase policial, não confirmados em Plenário e tampouco
corroborados por outras provas produzidas sob o crivo
do  contraditório,  fazendo  incidir  o  óbice  da  Súmula
7/STJ a desconstituição de tal entendimento. 3. Agravo
regimental  não  provido.  (STJ,  AgRg  no  REsp
1366656/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 19/08/2014, Dje 26/08/2014)

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO
CRIMINAL  JULGADA.  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ESPECIAL.  INVIABILIDADE.  VIA
INADEQUADA.  DECISÃO  DO  JÚRI
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS  DO
CONSELHO  DE  SENTENÇA.  EXAME
APROFUNDADO  DO  CONTEXTO  FÁTICO
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  NECESSIDADE.
MATÉRIA  INCABÍVEL  NA  VIA  ELEITA.  HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.(…) 2. Não há falar
em decisão manifestamente contrária à prova dos
autos se os jurados optaram pela condenação do
increpado, em franco acolhimento a uma das teses
que  lhes  fora  apresentada,  com  o  respaldo  do
arcabouço  probatório  carreado  aos  autos,
exercendo, assim, a sua soberania, nos termos do
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição
da  República.  3.  (...).  4.  Habeas  corpus  não
conhecido.  (STJ,  HC  229135/PR,  Rel.  Min.  Maria
Thereza de Assim Moura, Sexta Turma - publicação:
18/02/2014) - grifei

 Assim,  somente  a  flagrante  dissonância  entre  o  veredicto  e  os

elementos de convicção colhidos durante a instrução autorizam a cassação do

julgamento efetuado pelo Júri Popular. Não é o caso dos autos, no qual, diante

do quadro delineado, optaram os jurados pela prevalência da tese acusatória

em detrimento da versão defensiva, carente de suporte apto a legitimá-la. 
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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,  sabido  bem  avaliar  a  prova  dos  autos  e  decidir  conforme  sua

consciência.

Assim,  não  há  no  presente  caso  razões  convincentes  de  que  a

decisão  proferida  pelo  Sinédrio  Popular  se  mostre  contrária  à  prova  autos,

porquanto existem claras evidências acerca do não envolvimento do acusado

no fato delituoso, circunstância que valida o julgamento proferido em Plenário.

2.Da pena.

De outro norte, no que se refere ao inconformismo do Apelante, ati-

nente a exacerbação da reprimenda, tenho que não está a merecer nenhum re-

paro.

Como visto, o apelante fora condenado nas sanções do art. 121, §

2º, inc. II, c/c art. 14, II do CP; art. 121, § 2º, II e IV c/c art.29, do CP (duas

vezes); art.121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II do CPB.

Art. 121.   Matar alguém: 
…
§ 2º Se o homicídio é cometido: 
…
I  -  mediante  paga  ou  promessa  de
recompensa,  ou por  outro  motivo torpe;  por
motivo fútil; 

(...)
IV  -  à  traição,  de  emboscada,  ou  mediante
dissimulação ou outro recurso que dificulte ou
torne impossível a defesa do ofendido; 
...
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 
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A individualização das penas é um princípio assegurado no artigo 5º,

inciso  XLVI,  da  Constituição  Federal,  representando,  sobretudo,  um  direito

fundamental  do  indivíduo  e,  concomitantemente,  uma  garantia  humana

fundamental.

 
Trata-se, na verdade, de um direito subjetivo do acusado de obter,

na hipótese de uma sentença penal condenatória, a pena justa, imparcial, livre

de qualquer padronização, em decorrência natural e lógica dos processos de

cálculo  da  pena,  evitando-se,  assim,  os  abusos  e  arbítrios  praticados  nos

processos criminais de outrora.

Para  melhor  aferir  a  pretensão  do  apelante,  transcrevo  parte  da

sentença (fls. 2049/2055 – Vol. X) no ponto atacado:

“  Com relação  ao  crime de  tentativa  de  homicídio
qualificado  da  vítima  Washington  Luiz  Alves  de
Menezes ocorrida no dia 01 de março de 2014:

A culpabilidade do agente está evidenciada, agiu ele com
dolo, sendo a pessoa que contratou os autores material e
os  levou  até  o  local  do  crime,  tendo  participação  por
demias decisiva e efetiva na ação homicida. É primário.
Nada  foi  apurado  contra  sua  conduta  social  e
personalidade. As circunstâncias em que se deu o crime
foram favoráveis a prática delituosa. A vítima, de certa
forma, contribuiu para a prática do crime. Os motivos não
justificam  a  prática  criminosa.  A  ação  criminosa  não
gerou maiores consequências.
Para  o  delito  cometido  pelo  acusado,  homicídio
qualificado, a pena abstrata aplicável varia de 12 (doze)
anos  a  30  (trinta)  anos  de  reclusão.  Diante  das
circunstâncias  judiciais,  fixo  a  pena  base  em  17
(dezessete)  anos  de  reclusão.  Face  a  causa  de
diminuição prevista no art. 14, § único, reduzo a pena
pela  metade,  totalizando 08  (oito)  anos  e  06  (seis)
meses  de  reclusão,  pena  que  torno  definitiva  a
míngua  de  outras  circunstâncias  modificadora  de
aumento ou diminuição de pena.

Com relação ao crime de homicídio qualificado da
vítima Washington Luiz Alves de Menezes ocorrido
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no dia 29 de março de 2014:

A culpabilidade  do  agente  está  evidenciada,  agiu  ele
com dolo, sendo a pessoa que contratou o autor material
do  crime,  tendo  participação  por  demias  decisiva  e
efetiva na ação delituosa. É primário. Nada foi apurado
contra  sua  conduta  social  e  personalidade.  As
circunstâncias em que se deu o crime foram favoráveis a
prática  delituosa.  A  vítima,  de  certa  forma,  contribuiu
para a prática do crime em nada contribuiu para a prática
do crime. Os motivos não justificam a prática criminosa.
A ação criminosa não gerou maiores consequências. As
consequências  apresentam-se  de  grande  monta,
próprias do crime em apuração.

Para  o  delito  cometido  pelo  acusado,  homicídio
qualificado, a pena abstrata aplicável varia de 12 (doze)
anos  a  30  (trinta)  anos  de  reclusão.  Diante  das
circunstâncias  judiciais,  fixo  a  pena  base  em  17
(dezessete)  anos  de  reclusão. Considerando que  a
segunda qualificadora (utilização de meio que dificultou a
defesa da ofendida) reconhecidas apresentam-se como
agravante previstas, no art. 61, II, “c” do CP,.aumento a
pena em 01(um) ano, totalizando 18 (dezoito) anos de
reclusão, pena que torno-a definitiva à míngua de outras
circunstâncias modificadoras de aumento ou diminuição
de pena.

Com relação ao crime de homicídio qualificado da
vítima Lúcia Santana Pereira ocorrido no dia 29 de
março de 2014:

A culpabilidade  do  agente  está  evidenciada,  agiu  ele
com dolo, sendo a pessoa que contratou o autor material
do  crime,  tendo  participação  por  demias  decisiva  e
efetiva na ação delituosa. É primário. Nada foi apurado
contra  sua  conduta  social  e  personalidade.  As
circunstâncias em que se deu o crime foram favoráveis a
prática  delituosa.  A  vítima,  de  certa  forma,  contribuiu
para  a  prática  do  crime.  Os  motivos  não  justificam a
prática criminosa. A ação criminosa não gerou maiores
consequências.  As  consequências  apresentam-se  de
grande monta, próprias do crime em apuração.

Para  o  delito  cometido  pelo  acusado,  homicídio
qualificado, a pena abstrata aplicável varia de 12 (doze)
anos  a  30  (trinta)  anos  de  reclusão.  Diante  das
circunstâncias  judiciais,  fixo  a  pena  base  em  17
(dezessete)  anos  de  reclusão. Considerando  que  a
segunda qualificadora (utilização de meio que dificultou a
defesa  da  vítima)  reconhecidas  apresentam-se  como
agravante previstas, no art. 61, II, “c” do CP, aumento a
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pena em 01(um) ano, totalizando 18 (dezoito) anos de
reclusão, pena  que  torno-a  definitiva  à  míngua  de
outras circunstâncias modificadoras de aumento ou
diminuição de pena.

Com  relação  ao  crime  de  tentativa  de  homicídio
qualificado  da  vítima  Lindon  Jonhson  da  Silva
ocorrida no dia 29 de março de 2014:

A culpabilidade do agente está evidenciada, agiu ele com
dolo, sendo a pessoa que intermediou a contratação dos
autores material  do crime e levou estes até o local do
crime, tendo participação por demias decisiva e efetiva.
É primário. Nada foi apurado contra sua conduta social e
personalidade. As circunstâncias em que se deu o crime
foram favoráveis a prática delituosa. A vítima, em nada
contribuiu  para  a  prática  do  crime.  Os  motivos  não
justificam  a  prática  criminosa.  As  consequências
apresentam-se de grande monta, próprias do crime em
apuração.
Para  o  delito  cometido  pelo  acusado,  homicídio
qualificado,  a  pena  abstrata  aplicável  varia  de  12
(doze) anos a 30 (trinta) anos de reclusão. Diante das
circunstâncias  judiciais,  fixo  a  pena  base  em  18
(dezoito)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão.
Considerando que a  segunda qualificadora  (utilização
de meio que dificultou a defesa da vítima reconhecidas
apresentam-se como agravante previstas, no art. 61, II,
“c” do CP,  aumento a pena em 01(um) ano e 06(seis)
meses, totalizando 20 (vinte) anos de reclusão, pena
que  torno-a  definitiva  à  míngua  de  outras
circunstâncias  modificadoras  de  aumento  ou
diminuição  de  pena.  Face  a  causa  de  diminuição
prevista  no  art.  14,  §  único,  reduzo  a  pena  pela
metade,  totalizando 10 (dez) anos de reclusão, pena
que  torno  definitiva  a  míngua  de  outras
circunstâncias  modificadora  de  aumento  ou
diminuição de pena.

CONSIDERANDO a regra do art.69 do CP. SOMO as
penas aplicadas, totalizando 54 (cinquenta e quatro)
anos e 06(seis) meses de reclusão, pena que torno-a
definitiva e que deverá ser cumprida, inicialmente, no
regime fechado. 

Observa-se  do  excerto  transcrito  que  o  magistrado,  ao  fixar  as

reprimendas  para  cada  crime  de  homicídio  qualificado perpetrado  pelo

Apelante,  contra as vítimas  Washington Luiz  Alves de Menezes e   Lúcia
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Santana Pereira,  ocorrido no dia 29 de março de 2014, assim procedeu:

 

Na primeira fase, após analisar as circunstâncias judiciais, para cada

delito, valorou negativamente algumas delas, fixando a pena base um pouco

acima do patamar mínimo, ou seja, em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Dessa  forma,  a  suposta  exasperação  da  pena  base,  mostra-se

proporcional, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, considerando a agravante previstas, no art. 61,

II,  “c” do CP, aumento a pena em 01(um) ano, totalizando  18 (dezoito)

anos de reclusão, agravante prevista no art. 61, II do CP, aumentou a pena

em  01(um) ano, tornando-a definitiva em  18 (dezoito) anos de reclusão, à

míngua de outras circunstâncias modificadoras de aumento ou diminuição de

pena.

Com  relação  ao  crime  de  tentativa  de  homicídio  qualificado

praticado contra a vítima Washington Luiz Alves de Menezes, no dia 01 de

março de 2014, assim, fundamentou:

Na primeira fase, após analisar as circunstâncias judiciais, para cada

delito perpetrado, valorou negativamente algumas delas, fixando a pena base

um pouco acima do patamar mínimo, ou seja, em  17 (dezessete) anos  de

reclusão. 

Dessa forma, a exasperação da pena-base, mostra-se proporcional,

diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na terceira fase, considerando a causa de diminuição prevista no art.

14, § único, reduziu a pena  pela metade,  totalizando 08 (oito) anos e 06

(seis) meses de reclusão, pena que torno definitiva a míngua de outras
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circunstâncias modificadora de aumento ou diminuição de pena.

Com relação ao crime de  tentativa de homicídio qualificado da

vítima Lindon Jonhson da Silva ocorrida no dia 29 de março de 2014, assim

fundamentou:

Na primeira fase, após analisar as circunstâncias judiciais, para cada

delito, valorou negativamente algumas delas, fixando a pena base um pouco

acima do patamar mínimo, ou seja,  em 18 (dezoito) anos de reclusão e 06

(seis) de reclusão, se mostrando a reprimenda proporcional.

Na segunda fase, considerando a agravante previstas, no art. 61,

II, “c” do CP, aumento a pena em 01(um) ano e 06(seis) meses, totalizando

20 (vinte) anos de reclusão, pena que torno-a definitiva à míngua de outras

circunstâncias modificadoras de aumento ou diminuição de pena. 

Na terceira fase, considerando a causa de diminuição prevista no

art. 14, § único, reduziu a pena pela metade,  totalizando 10 (dez) anos de

reclusão,  pena  que  torno  definitiva a  míngua  de  outras  circunstâncias

modificadora de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, considerando a regra do art.  69 do CP, somou as penas

aplicadas,  totalizando  54 (cinquenta e quatro) anos e 06(seis) meses de

reclusão,  pena  que  torno-a  definitiva e  que  deverá  ser  cumprida,

inicialmente, no regime fechado. 

Como visto a sanção aplicada aos Apelantes obedeceu aos ditames

dos arts. 59 e 68 do Código Penal, demonstrando está  adequada à repressão

dos  crimes  praticados,  já  que  o  quantum consubstanciado  encontra-se  em

perfeita consonância com os contornos objetivos e subjetivos da prática ilícita,

concretizadas  no  patamar  necessário  e  suficiente  para  a  prevenção  e

reprovação do delito praticado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em tema de dosimetria penal é pacífico que o magistrado possui

relativa discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a reprimenda

conforme a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.

Assim, existindo motivação formalmente idônea de mérito e congruência lógico-

jurídica entre os motivos declarados e a conclusão, não há reparo a ser feito

nesta sede processual.

Dessa forma, a reprimenda está bem posta, não havendo o que mo-

dificar.

Pelo  exposto,  rejeito  a  preliminar de  nulidade de julgamento por

imparcialidade dos jurados e no mérito, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Expeça-se guia de execução provisória.

 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 Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo.  Sr.  Des.  João  Benedito  da  Silva),  relator,  e   Márcio

Murilo da Cunha Ramos. Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Maria

Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 01

(primeiro) dia do mês   de março de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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