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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

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  230)  interposta,

tempestivamente, pelo  Representante do Ministério Público  a quo,  face a

decisão do Conselho Popular que, por maioria,  acolheu a tese defensiva e,

consequentemente, absolveu o réu José Geraldo de Araújo Ramalho, vulgo

“Geraldo do Saco”, das sanções penais do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do

Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 231/236), o Recorrente sustentou

que a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos uma vez

que a materialidade delitiva restou comprovada, bem como a autoria, por meio

dos depoimentos  testemunhais  e  auto  de reconhecimento  de pessoas,  não

havendo como ser acolhida a tese defensiva de negativa de autoria.

Assim,  pleiteou  pela  anulação  do  julgamento  proferido  pelo

Conselho  de  Sentença,  determinando-se,  assim,  a  realização  de  novo

julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo

Penal.

Ao oferecer as  contrarrazões  (fls. 238/244), o Apelado pleiteou

pelo improvimento in totum do presente recurso, mantendo, assim, o veredito

soberano do Corpo de Jurados.

Desembargador João Benedito da Silva
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A douta  Procuradoria  de  Justiça,  através  do  Procurador  José

Roseno Neto, exarou parecer (fls. 252/255), opinando pelo desprovimento do

apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia (fls. 02/04) em desfavor de José Geraldo de Araújo Ramalho, vulgo

“João do Saco”, dando-o como incurso nas sanções penais do  art. 121, §2º,

incisos I, III, IV, do Código Penal, em razão de, 03 de Setembro de 2011, por

volta  das  17h30min,  na  esquina  da  Avenida  Aurélio  Figueiredo  com  a  Av.

Centenário, em frente ao Bar de Maria, bairro Cruz das Armas, nesta Capital, o

denunciado, por motivo torpe e meio cruel, de modo que tornou impossível a

defesa  do  ofendido,  ceifou  dolosamente  a  vida  de  Edjailson  Oliveira  dos

Santos, mediante disparos de arma de fogo, os quais foram suficientes para a

vítima atingir o óbito.

Extrai-se da inicial acusatória que no dia, hora e local citados, a

vítima fora alvejada por cerca de 03 (três) disparos de arma de fogo, após, dias

antes do crime, sofrer reiteradas ameaças de morte, conforme contara a sua

irmã  em  outra  ocasião,  advindas  do  agente  penitenciário  conhecido  por

“Geraldo do Saco”.

Narram os  autos  que  o  supracitado  denunciado  ofertava  seus

serviços  de  segurança  particular  a  alguns  estabelecimentos  comerciais

localizados naquela região. Ademais, o bar conhecido como “Bar da Vera” fora

alvo de furto, dias antes da prática delitiva em questão, de onde levaram alguns

Desembargador João Benedito da Silva
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objetos, porém não houve nenhuma testemunha que pudesse atribuir autoria a

tal delito.

Ocorre  que,  após  tal  assalto,  o  retromencionado  denunciado

atribuiu  a  autoria  daquele  delito,  por  si  mesmo,  segundo  declarações

constantes nos autos, bem como relatos de populares, os quais temem por

suas  vidas,  e,  por  isso,  “respeitam a  lei  do  silêncio”,  à  vítima  e  aos  seus

companheiros, os quais não mais frequentam tal localidade por temerem por

suas vidas.

Segundo o caderno inquisitorial, o acoimado passou a ameaçar a

vítima e seus companheiros, de modo que findou ceifando a vida do ofendido,

bem como, com a reiteração de suas ameaças,  constrangeu os amigos da

vítima a não mais frequentarem aquela região.

A motivação do delito deu-se devido o denunciado responsabilizar

a vítima e seus companheiros pelo arrombamento e furto praticados ao “Bar da

Vera”,  mesmo  sem  testemunha  acerca  desse  crime,  pois  ele,  acoimado,

ofertava seus serviços de segurança particular.

Concluída  a  instrução  criminal,  foi  proferida  sentença  para

pronunciar  (fls. 161/162v) o acusado como incurso nas penas do art. 121,

§2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Submetido ao julgamento pelo Sinédrio Popular, os Jurados, por

maioria, reconheceram a materialidade do crime, em contrapartida, acolheram

a tese defensiva de negativa de autoria, absolvendo o réu do crime aludido.

Inconformado,  em  suas  razões  recursais  (fls.  231/236),  o

Representante do Ministério Público a quo sustentou que a decisão do Júri foi

Desembargador João Benedito da Silva
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manifestamente contrária à prova dos autos. Pleiteou, nesse norte, a cassação

da decisão objurgada e a submissão do réu a novo julgamento.

Pois bem. 

Em princípio, no que se refere ao júri popular, há de se ponderar a

obediência aos princípios norteadores, dentre eles a plenitude de defesa,  o

sigilo  das  votações,  a  competência  para  o  julgamento  dos  crimes  dolosos

contra a vida e a soberania dos seus veredictos.

Nesse  sentido,  convém  registrar  que  a  reforma  das  decisões

proferidas  pelo  Tribunal  Popular  é  providência  de  caráter  excepcional,  daí

porque,  de  acordo  com o  art.  593,  III,  “d”,  do  Código  de  Processo  Penal,

somente é cabível apelação contra decisão do Conselho de Sentença, quando

esta for manifestamente contrária às provas dos autos, ou seja,  quando não

encontrar qualquer respaldo nas evidências colhidas no encarte processual. 

“(...) Não é qualquer dissonância entre o veredicto e
os elementos de convicção colhidos na instrução que
autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a
decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na
prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao
Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis
dos  autos,  ainda  que  não  seja  eventualmente  a
melhor decisão.(...) A opção do Conselho de Sentença
não  se  sustenta  quando  exercida
indiscriminadamente,  sem  disciplina  intelectual,  em
frontal  incompatibilidade  da  decisão  com  a  prova
material inequívoca.”.

É esse, também, o pensamento de FERNANDO CAPEZ:

‘(...) contrária à prova dos autos é a decisão que não
encontra amparo em nenhum elemento de convicção
colhido  sobre  o  crivo  do  contraditório”  (in  Curso  de
processo penal, Ed. Saraiva, 1997, p. 365).

Desembargador João Benedito da Silva
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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. 

Na  hipótese,  a  materialidade delitiva  restou  irrefutavelmente

demonstrada pelo laudo tanatoscópico de fls.  07/11,  onde costa que houve

morte,  ocasionada  por  ferimentos  pérfuro-contudentes  de  crânio,  tórax  e

abdômen com lesões meningoencefálica,  cardíaca,  vasculares  e  renal,  com

hemorragia consecutiva, por meio de ação pérfuro-contundente, produzida por

meio cruel pela multiplicidade e sede das lesões.

Por sua vez, com relação a  autoria,  os jurados decidiram, por

maioria, absolver o réu, acatando a tese defensiva da negativa de autoria (Ata

da Sessão do Júri, fls. 228/230).

O Ministério Público aduz que o réu é o responsável pela morte

da  vítima,  servindo  de  alicerce  a  esta  tese  os  depoimentos  abaixo

colacionados. Vejamos:

Arlene  Oliveira  dos  Santos,  ao  ser  inquirida  pela  autoridade

policial, afirmou:

“que  a  depoente  é  irmã  de  EDJAILSON  OLIVEIRA
DOS  SANTOS,  conhecido  como  BEBÉ;  que  a
depoente  tomou  conhecimento  que  seu  irmão  foi
assassinado por disparos de arma de fogo, em frente
ao Bar de Maria, próximo ao Clube Internacional, em
Cruz das Armas; que BEBÉ foi assassinado no final da
tarde/início da noite do dia de hoje; […]; que sempre
BEBÉ e FIA comentavam dos ‘recados’ que recebiam,
avisando  que  poderiam  ser  ‘pegos’  a  qualquer
momento;  que  a  depoente  diz  que  estas  ameaças
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eram feitas por GERALDO DO SACO; que GERALDO
DO SACO é um agente penitenciário, que trabalha no
Presídio do Roger; que GERALDO DO SACO é quem
toma conta da área onde aconteceu o homicídio que
vitimou  BEBÉ;  que  GERALDO  DO  SACO  faz  a
‘limpeza da área’, matando o que ele chama de alma
sebosa;  que  BEBÉ  pode  ser  chamado  de  ‘alma
sebosa’,  porque  não  tinha  emprego  e  ficava
perambulando pela vizinhança;  […];  que a depoente
só não tem certeza absoluta que foi  GERALDO DO
SACO  porque  não  estava  junto  com  BEBÉ;  [...]”
(Depoimento prestado na delegacia às fls. 16/18).

Arlene Oliveira dos Santos ao ser ouvida, pela segunda vez, em

esfera  extrajudicial  (fl.  42),  ratificou  o  depoimento  anteriormente  prestado.

Afirmou que não há dúvida de que o autor do crime que vitimou seu irmão foi

Geraldo  do Saco.  Ainda,  revelou  que  todos  da  região  são unânimes em o

apontar como o autor do homicídio,  no entanto, temem depor por medo de

represália.  Por  fim,  disse  que  a  motivação  do  delito  foi  o  fato  de  Geraldo

acreditar que Edjailson havia praticado furto a um estabelecimento comercial

da região.

Em  juízo  (mídia  digital  de  fl.  140)  ratificou  os  depoimentos

anteriormente  prestados,  apenas  retificando  o  fato  de  que  não  relatou  em

momento algum sobre roubos, brigas e drogas

Por sua vez, a testemunha  Vera Lúcia da Silva,  afirmando não

saber  quem poderia  ter  sido o autor  de tal  homicídio que vitimou Edjailson

Oliveira dos Santos, vulgo Bebé, disse:

“ser a declarante proprietária de um bar localizado na
Rua Aurélio de Figueiredo, s/n, Bairro Cruz das Armas,
próximo ao Clube internacional; que diz a declarante
ter estabelecido tal comércio há aproximadamente 02
(dois) meses; […]; que diz a declarante que neste seu
atual estabelecimento, em frente ao mesmo, existiam
04 (quatro) ‘flanelinhas’ que tomavam conta de carros;
que tais nacionais eram conhecidos por ‘BEBÉ’, ‘FIA’,

Desembargador João Benedito da Silva
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‘DIEGO’ e ‘RATINHO’; que diz a declarante que nunca
houve  qualquer  conflito  ou  problema  com  tais
indivíduos  e  que  os  mesmos  eram  fregueses  do
estabelecimento  comercial  da  declarante;  que  diz  a
declarante  que  constantemente  tais  indivíduos
compravam  bebida  alcoólica  e  comida  no  bar;  que
acrescenta  a  declarante  que  sempre  houve
pagamento destes para com os produtos adquiridos;
[…];  que diz  a  declarante  ter,  após esta  venda,  ido
sozinha para a feira de Cruz das Armas; que ressalta a
declarante que ao sair do bar deixou nele sua filha de
nome SUELY e o filho dela de oito meses; que diz a
declarante  que  naquele  momento  no  bar  não  havia
nenhum  cliente;  que  diz  a  declarante  que  após
realizada  as  compras  retornou  ao  bar,  fato  este
ocorrido  por  volta  das  18:00  horas;  que  diz  a
declarante que no bar não havia clientes e que ao se
aproximar  da  porta  do  estabelecimento,  encontrou
com o indivíduo ‘RATINHO’, o qual aparentava estar
bastante  nervoso;  que  diz  a  declarante  ter  lhe
questionado o que havia acontecido, tendo ‘RATINHO’
dito  que  ‘ACABARAM  DE  MATAR  BEBÉ  ALI  NA
ESQUINA!’;  que diz  a declarante ter  ficado chocada
com a notícia e que questionou ‘RATINHO’ como isso
teria acontecido; que ‘RATINHO’ respondeu: ‘EU NÃO
SEI  COMO  ISSO  ACONTECEU  DONA  VERA!
QUANDO EU CHEGUEI ELE JÁ ESTAVA NO CHÃO!’;
[…];  que diz  a  declarante  que no  local  do fato  não
escutou qualquer comentário acerca deste fato, nem
tampouco  quem  teria  sido  o  autor  deste  homicídio;
[…]; que diz a declarante não saber se existe algum
envolvimento de ‘GERALDO DO SACO’ no homicídio
de ‘BEBÉ’; […]”. (fls. 20/22).

Em sede judicial (mídia digital de fl. 146), confirmou o depoimento

anteriormente prestado, mas acrescentou que após o crime Diego foi trabalhar

de flanelinha em outra região, pois estava ganhando mais dinheiro. Fia, por sua

vez, continua pelas áreas do Internacional.

Prosseguiu informando que não chegou a falar com os flanelinhas

após o crime e que sua filha, que estava em seu estabelecimento comercial na

hora do fato, afirmou que não ouviu os disparos. Disse, inclusive, que a rua nos

finais  de  semana  fica  bastante  deserta,  não  havendo  tanta  circulação  de

Desembargador João Benedito da Silva
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pessoas.

Ato contínuo, relatou não saber se Geraldo do Saco está sendo

apontado como autor dos disparos, bem como não sabe se ele já subtraiu a

vida de alguém ou se andava armado. Ainda, afirmou que nunca o contratou

como segurança, pois não tinha dinheiro para tal.

Por  fim,  alegou que o réu é uma pessoa boa e benquisto por

todos,  além  de  ser  muito  respeitador,  aduziu,  também,  que  ninguém  da

comunidade fez comentários ruins sobre ele.

A  testemunha  Adilson  da  Silva  Frutuoso  afirmou  na  sede

extrajudicial (fl. 23/24):

“que  conhece  a  proprietária  do  bar  chamada  Vera
Lúcia  da  Silva;  que  em  algumas  oportunidades  o
declarante frequenta tal  estabelecimento,  mas não é
de seu costume passar longo período de tempo; que
não  conhecia  a  vítima  EDJAILSON  OLIVEIRA DOS
SANTOS (VULGO: ‘BEBÉ’); que o declarante sabia da
existência de alguns ‘flanelinhas’ em frente ao referido
estabelecimento  comercial,  no  entanto,  não  os
conhecia  pelo  nome  e  não  conseguia  identificá-los;
[…]; que neste dia não esteve no Bairro de Cruz das
Armas  e  que  só  veio  a  saber  do  homicídio  do
flanelinha  no  dia  posterior,  quando  foi  fazer  as
compras no mercado público; que diz o declarante que
não sabia de quem se tratava a vítima; […]; que diz o
declarante conhecer, de vista, o indivíduo de prenome
‘GERALDO  DO  SACO’,  não  tendo  maior  intimidade
com ele; que diz o declarante não saber dizer se existe
participação  de  ‘GERALDO DO SACO’ neste  crime;
que  ressalta  o  declarante  que  no  dia  do  fato  não
esteve no bar de Dona Vera e não houve e nem nunca
teve qualquer discussão com EDJAILSON OLIVEIRA
DOS SANTOS (VULGO: ‘BEBÉ’); Que diz o declarante
que sequer conhecia BEBÉ”. 

Durante a instrução processual, em fase judicial (mídia digital fl.

Desembargador João Benedito da Silva
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140),  apenas  ratificou  o  depoimento  anteriormente  prestado,  alegando  que

nada  viu  e  que  não  conhecia  a  vítima.  Ademais,  alegou  não  ter  maiores

proximidades com o ora acusado, não podendo relatar sua conduta social.

A testemunha  Diego Pontes Alves, vulgo “Diego”,  descreveu

na esfera extrajudicial:

“que  trabalha  como  flanelinha  nas  proximidades  do
Clube  Internacional  em  Cruz  das  Armas;  que
juntamente  com  sua  pessoa  trabalhavam  mais  três
indivíduos, a saber, BEBÉ, FIA e MARCOS; que diz a
testemunha que no dia 03/09/2011, por volta das 18:00
horas, o seu companheiro BEBÉ foi assassinado, fato
este  ocorrido  nas  proximidades  do  local  em  que
trabalhavam  no  bairro  de  Cruz  das  Armas;  que  diz
testemunha  que  BEBÉ  se  chama  EDJAILSON
OLIVEIRA DOS SANTOS; que diz a testemunha que
segundo escutou de testemunhas do fato, bem como
relato  de  familiares,  todos  unânimes  em  apontar  o
indivíduo  GERALDO  DO  SACO  como  autor  do
homicídio  de  EDJAILSON  (BEBÉ);  […];  que  diz  a
testemunha que o indivíduo conhecido por GERALDO
DO SACO é agente penitenciário, e que faz serviço de
segurança para comércio e bares daquela região; que
GERALDO  DO  SACO  é  uma  pessoa  bastante
perigosa, acusado por ter praticado outros homicídios
naquela região;  que GERALDO DO SACO é temido
por todos, e tem fama de matador; que diz testemunha
uma  semana  antes  do  homicídio  a  que  foi  vítima
EDJAILSON,  dois  boxes  daquela  região  foram
arrombados, e que do interior destes foram subtraídos
alguns  objetos.  Que  diz  a  testemunha  que  a  partir
deste evento, GERALDO DO SACO passou ameaçar
tanto  o  depoente  quanto  seus  companheiros  de
trabalho.  Que diz  a testemunha que GERALDO DO
SACO verberou  em alto  e  bom som que  iria  retirar
daquela  área  tanto  o  depoente  quanto  os  seus
companheiros de trabalho; que diz a testemunha que
GERALDO DO SACO verberou em alto e bom som
que iria retirar daquela área tanto o depoente quanto
os seus companheiros ‘FIA’, ‘BEBÉ’ e ‘MARCOS’; que
GERALDO DO SACO ainda  disse  que  iria  limpar  a
área; […]; que diz a testemunha que segundo relato de
populares, após sair do Bar de Dona Vera, já na via
pública, “BEBÉ” discutiu com o companheiro de Dona

Desembargador João Benedito da Silva
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Vera; que este indivíduo é conhecido por ‘NEGÃO’ e é
policial militar; que diz a testemunha não saber o teor
dessa  discussão;  que  diz  a  testemunha  que  ainda
segundo  relato  de  populares,  GERALDO DO SACO
chegou  ao  local  em  que  estava  havendo  esta
discussão,  sacou  o  revólver  e  efetuou  disparos  em
EDJAILSON  OLIVEIRA  DOS  SANTOS  (VULGO:
‘BEBÉ’; que é EDJAILSON faleceu no local; que todos
os  moradores  da  região  viram  que  o  autor  deste
homicídio foi o indivíduo conhecido por GERALDO DO
SACO,  no  entanto,  temem  depor  contra  o  mesmo,
uma  vez  que  GERALDO  DO  SACO  é  bastante
perigoso e suspeito da prática de outros homicídios;
[…];” (fls. 30/32)

Sob  o  crivo  do  contraditório  (mídia  digital  de  fl.  140),  não

confirmou o depoimento prestado em esfera policial, alegando que perante o

Delegado apenas afirmou que não estava no local do crime na hora em que

ocorreu o delito. 

Ademais, relatou que conhece Geraldo do Saco, mas negou que

ele seja conhecido como justiceiro da região, apenas servindo como vigia, e

não sabendo informar se ele utilizava arma.

Ato contínuo, afirmou que nunca foi ameaçado e nem perseguido

pelo réu, bem como não tem notícia de que outros flanelinhas o tenham sido.

Por fim, afirmou que Edjailson, vulgo Bebé, teve uma discussão

com Adilson Frutuoso, vulgo Negão, mas não sabe o teor da briga, apenas

informando que este fato se deu antes do atentado contra a vida da vítima.

Em decorrência  do depoimento conflituoso,  o  representante do

Ministério  Público  solicitou  o  isolamento  da  respectiva  testemunha,

vislumbrando possível acareação e/ou processo por falso testemunho.

Por  sua  vez,  Marcos  Antônio  Lourenço  da  Silva,  vulgo
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“Ratinho”, um dos flanelinhas que era amigo da vítima, prestou declarações

diante da autoridade policial (fls. 33/34), onde disse:

“que  trabalha  como  flanelinha  nas  proximidades  do
Clube  Internacional  em  Cruz  das  Armas;  que
juntamente de sua pessoa trabalhavam também mais
três indivíduos, a saber. ‘BEBÉ’, ‘FIA’, e ‘DIEGO’; que
diz a testemunha que no dia 03/09/2011, por volta das
18:00 horas, o seu colega ‘BEBÉ’ foi assassinado, fato
este  ocorrido  nas  proximidades  do  local  em  que
trabalhavam no bairro de Cruz das Armas; que diz a
testemunha  que  BEBÉ  se  chamava  EDJAILSON
OLIVEIRA DOS SANTOS; que diz a testemunha que
estava  em  sua  casa  quando  resolveu  sair  para
comprar  uma  garrafa  de  cana,  por  volta  das  18:00
horas; que ao andar pela via pública foi informado por
populares que haviam acabado de assassinar um dos
seus colegas de trabalho; que diz a testemunha ter ido
até o local, momento em que viu o corpo de ‘BEBÉ’
estendido ao chão, já em óbito; que diz a testemunha
ter ficado bastante nervoso com tudo aquilo e que saiu
andando em direção ao bar de Dona Vera; que diz a
testemunha ter falado com Dona Vera e comunicou a
morte de ‘BEBÉ’; que diz a testemunha que naquele
momento  imperava  a  lei  do  silêncio,  onde  ninguém
verberava o nome do possível autor deste homicídio;
que diz a testemunha que no dia seguinte, quando do
enterro de ‘BEBÉ’, escutou comentários de populares,
os quais apontavam o indivíduo GERALDO DO SACO
como o autor deste crime; que diz o declarante não
conhecer GERALDO DO SACO, nem sabe dizer qual
a  sua  função  perante  as  lojas  existentes  nas
proximidades do local; […]; que diz a testemunha que
no  dia  do  velório  de  EDJAILSON,  recebeu  um
telefonema  de  um  número  inibido,  no  qual  o  outro
interlocutor, verberava que o depoente estava em uma
lista  marcada  para  morrer,  pois  a  limpeza  havia
começado; […]; que ressalta a testemunha que apesar
de não ter visto o assassinato de EDJAILSON, todos
os comentários apontam para GERALDO DO SACO
como autor deste homicídio; […];”

Judicialmente, na fase instrutória (mídia digital de fl. 140), relatou

que a população comentava ter sido Geraldo do Saco o autor do homicídio que

vitimou Bebé, no entanto, aduziu não ter conhecimento sobre o réu ser tido
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como o justiceiro da região.

Posteriormente, afirmou que não conhece Geraldo do Saco e que

nunca o viu pela região em ocorreu o delito.

Por  fim,  disse  que  no  velório  de  Bebé  recebeu  uma  ligação

ameaçadora, mas que não atribui essa ligação a Geraldo do Saco, mas sim a

um colega que queria fazê-lo medo, inclusive, afirmou que nunca foi ameaçado

pelo réu.

Em  conclusão,  disse  saber  de  uma  discussão  entre  o

companheiro de Vera Lúcia, o senhor Adilson Frutuoso, policial militar, e Bebé,

mas sem agressões físicas.

Perante o Conselho de Sentença (mídia digital de fl. 221), alegou

que no dia do fato estava em casa com sua esposa, apenas sabendo do crime

no outro dia. Ato contínuo afirmou que não conhece Geraldo do Saco e não

ouviu comentários de que teria sido ele o autor do crime.

Por fim, disse que continua trabalhando no mesmo local, próximo

ao Clube Internacional, não tendo sido vítima de nenhuma ameça ou tentativa

de homicídio.

O representante do Ministério Público requereu o isolamento da

testemunha,  para  possível  indiciamento  por  falso  testemunho,  ante  as

contradições em esfera judicial e perante o conselho de sentença.

Ainda em fase inquisitiva, Kildare Ferreira de Lima, declarou (fl.

40):
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“que  trabalha  como  feirante  na  Feira  de  Cruz  das
Armas;  que  diz  a  testemunha  saber  que  também
trabalha nesta feira, um indivíduo de nome GERALDO;
que diz a testemunha saber informar que todos os dias
GERALDO encontra-se na feira; que diz a testemunha
que GERALDO passa o dia na feira, e que ajuda como
despachante  em  algumas  barracas  daquele
estabelecimento; que diz a testemunha acreditar que
GERALDO não faz serviço de segurança.; que diz a
testemunha que não foi informado acerca do homicídio
de EDJAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS; que diz a
testemunha que não sabe dizer nada sobre este crime;
que  diz  a  testemunha  que  normalmente  GERALDO
fica na feira até por volta das 17:30 horas, mas após
este  horário  não  sabe  para  onde  o  mesmo vai,  só
sabendo dizer que ele trabalha no Presídio do Roger;
que  diz  a  testemunha nada  mais  saber  dizer  sobre
este fato”.

Diante da autoridade judicial (mídia digital de fl. 140), confirmou

em todos os seus termos o depoimento prestado anteriormente, acrescentando

apenas  que  não  conhecia  a  vítima  e  que  não  conhece  nenhum  fato

desabonador da conduta social do réu.

A  testemunha  Rinaldo  Mendes  da  Nóbrega,  agente

penitenciário, ao ser ouvido na polícia, alegou:

“que  trabalha  como  agente  penitenciário  prestando
serviço no presídio do Róger; que diz a testemunha
que dentre os seus companheiros de trabalho existe
um nacional de nome JOSÉ GERALDO DE ARAÚJO
RAMALHO; que diz  a testemunha saber  que no dia
03/09/2011,  JOSÉ  GERALDO  chegou  no  referido
estabelecimento  prisional  às  17:50 horas;  que diz  a
testemunha saber  que no dia  03/09/2011,  ocorreu o
assassinato de um nacional no Bairro Cruz das Armas.
Que diz a testemunha que não sabe informar o nome
da vítima, nem tampouco as circunstâncias do caso;
que diz a testemunha só saber informar que todos os
dias,  o  nacional  JOSÉ GERALDO entra  no  presídio
naquele horário  mencionado,  a saber  17:50 horas e
que  acredita  que  no  dia  03/09/2011,  não  houve
qualquer diferença nesta rotina; que diz a testemunha
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nada  saber  informar  acerca  deste  homicídio”.
(Depoimento prestado na delegacia às fls. fl. 41).

Perante a autoridade judicial (mídia digital de fl. 140), confirmou o

depoimento prestado em fase de inquérito, acrescentando apenas que Geraldo

do Saco é benquisto por todos no local de trabalho. E ainda, relatou que o ora

acusado trabalhava no turno da noite, entrando as 18h, em média, ficando até

pela manhã.

Ato contínuo, a testemunha Juaciara da Silva Almeida, dona de

um salão de beleza próximo ao local do crime, afirmou perante o Delegado de

Polícia:

“que é proprietária do Salão de Beleza, localizado no
seu endereço residencial; que diz a declarante que há
aproximadamente  01  (um)  mês,  um  indivíduo  foi
assassinado, fato este ocorrido nas imediações de sua
residência; que diz a declarante que no momento do
crime o salão encontrava-se fechado e que não havia
ninguém  na  sua  casa;  que  diz  a  declarante  que
naquele dia, estava em seu outro trabalho que era no
salão  de  beleza  Genilda  Cabeleireira;  que  diz  a
declarante que ao retornar para casa, foi informada do
ocorrido, tendo sido cientificada que a vítima era um
dos flanelinhas da região;  que diz  a  declarante  que
não  sabe  informar  o  nome do  mesmo,  só  sabendo
dizer que o conhecia de vista e que sabia que ele tinha
um  irmão  que  também  trabalhava  de  flanelinha  na
localidade; que diz a declarante que só nesta unidade
policial  é  que  soube  que  o  nome  da  vítima  é
EDJAILSON  OLIVEIRA  DOS  SANTOS;  que  diz  a
declarante  que  não  conhece  o  indivíduo  chamado
‘GERALDO  DO  SACO’  e  não  sabe  se  houve
envolvimento  deste  no  crime  em  apuração”
(Depoimento  prestado  na  delegacia  às  fls.  43,
confirmado em Juízo, mídia digital de fl. 140).

A testemunha de defesa,  Marcone Cardoso da Silva, em seu

depoimento judicial (mídia digital de fl. 140) afirmou conhecer José Geraldo há

20 anos,  não sabendo informar nenhum fato que desabone a sua conduta.

Ademais,  alegou  que  o  mesmo  trabalha  como  agente  penitenciário,  não
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sabendo informar se o mesmo trabalha como segurança na feira.

Ato contínuo, alegou conhecer a vítima e afirmou que este era

envolvido com a criminalidade, já tendo, inclusive, sido preso. Ainda, relatou

que houve um arrombamento  a estabelecimento  comercial,  onde populares

indicaram a vítima como um dos autores de tal empreitada criminosa.

Por  fim,  informou que os  outros  flanelinhas,  amigos da vítima,

permaneceram trabalhando no mesmo local e que não tem conhecimento de

que José Geraldo  já  tenha sido  processado ou investigado pela  prática  de

crimes.

O réu  José Geraldo de Araújo Ramalho, vulgo “Geraldo do

Saco”, quando de seu interrogatório policial (fls. 36/38), alegou:

“que  é  auxiliar  de  serviço  do  Estado  da  Paraíba  e
encontra-se atualmente lotado no Presídio do Róger;
que trabalha neste estabelecimento prisional, fazendo
às  vezes  de  agente  penitenciária,  há
aproximadamente  19  (dezenove)  anos;  que  diz  o
interrogado que além deste trabalho, também exerce
labor,  como autônomo, na feira de Cruz das Armas;
[…]; que diz o interrogado que próximo a Feira de Cruz
das Armas, existem 02 (dois) bares, a saber: Bar de
Dona Vera e Bar de Dona Zuleica; que o interrogado
frequenta estes dois bares, mas nega prestar qualquer
tipo de serviço aos mesmos; que diz o interrogado não
exercer  a  função  de  segurança  de  nenhum  dos
estabelecimentos  comerciais  localizados  próximos  a
feira;  que  diz  o  interrogado  que  em  relação  ao
homicídio  do  nacional  EDJAILSON  OLIVEIRA DOS
SANTOS nega ser o autor deste crime, afirmando que
sequer  estava  no  local  quando  do  fato;  que  diz  o
interrogado que só tomou conhecimento deste crime
no dia seguinte, por intermédio das pessoas da feira;
que diz o interrogado que não sabia que o apelido de
EDJAILSON  era  ‘BEBÉ’;  que  diz  o  interrogado  que
não  conhecia  os  outros  flanelinhas  que  prestavam
serviço nas imediações do bar de Vera e de Zuleica;
que diz o interrogado que não conhece os flanelinhas
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DIEGO  e  MARCOS  (vulgo:  ‘RATINHO’),  sabendo
quem é de vista o indivíduo ‘FIA’, irmão da vítima, e
também  trabalhador  da  região;  […];  que  diz  o
interrogado tido qualquer tipo de contato ou proferido
qualquer  ameaça  direcionada  aos  mencionados
flanelinhas; que diz o interrogado acreditar que no dia
do  fato  passou  toda  a  tarde  na  Feira  de  Cruz  das
Armas e que em seguida, já a noite, dirigiu-se para o
Presídio  do  Róger,  como  de  costume;  que  diz  o
interrogado  que  provavelmente  chegou  a  unidade
prisional  por  volta  das  18:00  horas;  que  neste  dia,
antes  de  sair  da  feira,  não  havia  notado  qualquer
situação na região; que acrescenta o interrogado que
um  rapaz  que  vende  ‘sulanca’,  na  feira,  de  nome
‘ZEQUINHA’ teria lhe telefonado, ainda no dia do fato,
informando  da  morte  de  um  indivíduo  no  Bairro  de
Cruz das Armas; […]; Que diz o interrogado encontrar-
se trabalhando no Presídio do Róger no momento da
ligação; […]; que reitera o interrogado que nunca teve
qualquer  conversa  específica  com  os  flanelinhas
DIEGO, ‘FIA’ e MARCOS (VULGO: ‘RATINHO’)  nem
tampouco os ameaçou; que diz o interrogado que em
época  passada  foi  acusado  de  crime  de  homicídio,
tendo  sido  absolvido  quando  do  julgamento  pelo
Tribunal do Júri; que diz o interrogado já ter sido preso
e processado; que acredita o interrogado que como o
crime ocorreu por volta das 17:30 horas, quando deste
crime, já estava no Presídio do Róger; […]; que finaliza
o interrogado afirmando que possui 01 (uma) arma de
fogo registrada em seu nome, arma esta tipo pistola,
marca  taurus,  calibre  .380,  nº  de  série  não  sabe
informar; que diz o interrogado que também tinha um
revólver,  marca  taurus,  calibre  .38,  nº  de  série  não
informado,  registrado  em  seu  nome,  sendo  que
vendeu está arma há aproximadamente 01 (um) ano
para  um  policial  militar  do  município  de  Campina
Grande-PB,  não  sabendo  informar  o  nome  deste
policial  nem  sabe  informar  se  esta  arma  continua
registrada em seu nome;  que diz  o  interrogado que
deixa sua pistola guardada no Presídio do Róger e só
utiliza a arma quando exerce o seu trabalho naquela
unidade prisional.”

Em sede de interrogatório judicial (mídia digital de fl. 146), o réu

declarou que tem certa inimizade com os amarelos, afirmando que acredita que

eles tenham a ver com a morte de seu filho, mas que a vítima não fazia parte

deste grupo.
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Ato  contínuo  disse  que  Edjailson,  vulgo  Bebé,  já  foi  preso  no

presídio do Róger, no entanto, não se recorda de conhecê-lo, da mesma forma

que  não  conhece  os  amigos  de  Edjailson,  pois  eram muitas  pessoas  que

circulavam pelo Róger, não tendo condições de reconhecê-los.

Prosseguiu informando que não faz serviço de segurança, mas

sim trabalho de biscate na feira e que frequentava o bar de dona vera e a

conhece muito bem, mas que nunca teve problemas na região.

Indagado sobre a quem imputa o crime, disse que não sabe a

quem imputar,  mas  que  havia  um vigia  de  rua,  este  que  já  fora  preso  no

presídio do Róger. Ademais, acredita que Dona Lourdes, que é dos amarelos,

está imputando os crimes a ele, posto que seu filho se envolveu com a filha

dela e foram assassinados.

Relatou, ainda, que Dona Lourdes e sua família são os chefes dos

amarelos  e  que  ela  efetua  inúmeras  ligações  para  rádio  com  o  intuito  de

incriminá-lo,  sendo, inclusive, o quarto processo de júri  pelo qual  responde,

onde os outros são relacionados aos amarelos e foi absolvido em todos. 

Por fim, afirmou que como agente penitenciário trabalha das 18h

até as 06h, bem como disse que no dia e hora do fato criminoso estava no

mercado,  apenas saindo às  17h30,  quando pegou o  ônibus para  ir  para  o

Róger.

Perante o Conselho Popular (mídia digital de fl. 221), manteve a

versão apresentada quando de sua oitiva em juízo às fls. 146, reafirmando sua

inocência e alertando que todas as acusações que vêm sofrendo são oriundas

de Dona Lourdes, uma mulher que é a chefe da Família dos Amarelos e tem
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participação com a organização criminosa da Al Qaeda. 

Por fim, afirmou que ouviu comentários que o autor do homicídio

teria sido um vigia de rua chamado de Sandro do Doce, mas que este havia

sido assassinado recentemente.

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

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

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

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

decisão diametralmente oposta à inicialmente exarada.

Porém, da análise das provas colhidas,  pode-se afirmar que a

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

se desvencilhou do acervo probatório contido nos autos, tendo o Tribunal do

Júri,  com  respaldo  no  princípio  constitucional  da  soberania  dos  veredictos

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

forma que lhe pareceu mais justa.

Afinal,  não  seria  qualquer  dissonância  entre  o  veredicto  e  os

elementos de convicção colhidos na instrução que autorizariam a cassação do

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

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

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

produzidas durante todo o procedimento escalonado do júri.

No caso em epígrafe, duas eram as versões sobre o ocorrido:

A da Acusação, pugnando pela condenação do acusado, por ter

sido ele o autor do crime.
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A  da  Defesa,  que  levantou  a  tese  de  negativa  de  autoria,

afirmando que não se encontrava no local do crime na hora do fato, tampouco

conhecia a vítima.

O que se atenta do acervo probatório é que apenas a testemunha

Arlene Oliveira dos Santos, que é irmã da vítima, manteve em juízo a versão de

que  teria  sido  o  réu  o  autor  do  delito,  pois  as  demais  testemunhais,

devidamente juramentadas, afirmaram que não ouviram comentários de que

teria  sido Geraldo do Saco o autor  dos disparos que subtraíram a vida de

Edjailson Oliveira dos Santos, vulgo Bebé.

Por fim, ressalta-se que a testemunha Marcos Antônio Lourenço

da Silva, vulgo “Ratinho”, apresentou um depoimento contraditório e impreciso,

levando-o  a  ser  julgado  por  crime  de  falso  testemunho,  uma  vez  que  em

depoimento policial imputou a autoria ao ora apelante, em juízo afirmou que

ouviu  comentários  de  que  teria  sido  Geraldo  do  Saco,  mas  que  não  tinha

certeza se seria ele. Por sua vez, perante o conselho de sentença, negou que

tivesse sido o réu o autor do homicídio.

Dessa forma, por mais que se mostre presente a materialidade

delitiva, há nos autos a presença de duas versões, uma que mostra o réu como

autor  do  delito  e  outra  que  o  apresenta  como inocente,  uma vez  que  não

conhecia  a  vítima  e  não  se  encontrava  no  local  do  crime  na  hora  do

acontecimento.

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

se pode concluir da análise das provas, não pode o Tribunal ad quem cassar tal

decisão  sob  pena  de  afronta  ao  Princípio  Constitucional  da  Soberania  do

Tribunal Popular, inexistindo, assim, a ofensa descrita ao artigo 593, III, alínea
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“d” do Estatuto Penal Adjetivo.

Nessa  senda,  a  vergastada  decisão  desmerece  as  críticas

desfechadas devendo ser mantida in totum.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

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 o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR
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