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A  quesitação  foi  elaborada  de  acordo  com  as
teses  defendidas  pela  acusação  e  defesa.
Portanto, os quesitos estão de acordo com o art.
482 do CPP.

A decisão popular somente pode ser cassada por
contrariedade à prova quando o posicionamento
dos  jurados  se  mostrar  arbitrário,  distorcido  e
manifestamente  dissociado  do  conjunto
probatório, o que, indiscutivelmente, não é o caso
dos autos,  já que o Conselho de Sentença tem
seguro apoio na prova reunida.

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.

“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 essa a melhor decisão”
(Júlio  Fabrini  Mirabete,  in  Código  de  Processo
Penal Interpretado, 10ª edição, 2003, p. 1488)

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 REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATOR, EM HARMONIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta,  em  Plenário,  pelo

Ministério  público  Estadual,  contra  a  sentença  proferida  pelo  Juízo  de

Direito da 1ª Vara da Comarca de Bayeux/PB (fl. 708/709), que, acostando-

se ao entendimento firmado pelo Conselho de Sentença, absolveu o acusado,

Fabiano  Bernardo  da  Silva,  conhecido  como  “FABINHO”  da  imputação

atribuída na inicial acusatória, admitida na decisão de pronúncia (art. 121, §2º,

inciso I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal), precisamente de que teria, na

tarde do dia 26/06/2009, ceifado a vida da vítima José dos Santos Cândido,

fato ocorrido na cidade de Bayeux/PB.

Nas  razões  recursais (fls.  714/721),  o  membro  do  Parquet

pugna,  preliminarmente,  pela  anulação  da  quesitação  apresentada  ao

Conselho de Sentença, por entender foi que formulada de maneira indevida.

No  mérito,  requer  a  realização  de  novo  julgamento,  por  sustentar  que  o

arcabouço  probatório  produzido  nos  autos  demonstram  que  o  acusado  foi

coautor do crime em tela.

Ao oferecer as  contrarrazões (fls.  745/754),  o recorrido pugna

pelo desprovimento do apelo. 



Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no qual  Procurador

Joaci Juvino da Costa Silva opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito,

pelo  provimento  do apelo,  para  que  o  réu  Fabiano  Bernardo  da  Silva  seja

submetido a novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, com exercício na

comarca de Bayeux/PB, ofereceu denúncia em face de Fabiano Bernardes da

Silva (recorrido),  Gilvandro  Quirino da Silva  e  Arnóbio Gomes Fernandes,

dando-os como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e II,  e 288,

parágrafo  único,  c/c  art.  29,  todos  do  Código  Penal,  por  terem,  no  dia

26/06/2009,  ceifado  a  vida  da  vítima  José  dos  Santos  Cândido,  mediante

disparos de arma de fogo, em um bar localizado na cidade de Bayeux, ocasião

em que um dos disparos atingiu o popular Ivaldo do Nascimento, ocasionando-

lhe lesões de naturezas grave e gravíssima.

Consta na exordial,  em suma, que dois traficantes,  conhecidos

como “CLÉCIO”  e “BRANCO” encomendaram a morte da  vítima ao policial

militar ARNÓBIO Gomes Fernandes, mediante promessa de pagamento, tendo

o delito sido executado pelo também militar José de Arimatéia de A. SANTOS,

enquanto o civil FABIANO Bernardes da Silva foi o responsável por conduzir o

executor ao local do delito e dar-lhe fuga em seguida, na motocicleta que foi

cedida por Gilvandro QUIRINO da silva, que também é militar.

Segundo a peça pórtica, após a prática delitiva, FABIANO e A.

SANTOS fugiram do local, no entanto, se deparam com uma viatura policial,

tendo  FABIANO  perdido  o  controle  da  motocicleta,  caindo  ao  solo,  sendo

detido pelo efetivo estatal, enquanto A. SANTOS conseguiu fugir e veio a ser

resgatado por ARNÓBIO.

Prossegue descrevendo, a denúncia, que, ao ser conduzido para



a delegacia, FABIANO apresentou uma versão fantasiosa, de que havia sido

sequestrado  pelo  autor  do  delito,  quando  havia  ido  comprar  whisky  na

motocicleta de QUIRINO.

Aponta, ainda, a peça vestibular, que, após a prisão de FABIANO,

os militares ARNÓBIO e QUIRINO compareceram à delegacia e pressionaram

a autoridade policial para que liberasse a motocicleta apreendida e acolhesse a

versão apresentada pelo autuado.

Ocorreu que a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública

e o Ministério Público Estadual (GAECO) passaram a investigar os fatos. No

decorrer desses investigações, ao ser reinterrogado (fls. 110/111), o acusado

FABIANO confessou ter participado do homicídio em tela, conduzindo a moto

utilizada para a prática delitiva, asseverando que A. SANTOS foi o autor dos

disparos que ocasionaram o óbito da vítima.

“(…) Que após ser informado da existência da delação
premiada,  e certo de que sua participação no crime
ora apurado, foi apenas de conduzir a moto utilizada
na  prática  de  delito,  decidiu  contar  os  fatos  como
realmente aconteceram; que por volta das 15h00min
do dia 26/09/2009 recebeu uma ligação telefônica do
Cabo  A.  SANTOS,  estando  o  interrogado  usando  o
número  (83)8707-7302,  tendo  o  referido  militar
convidado  o  interrogado  naquela  ocasião  para
executar o trabalho com o mesmo, tendo dito também
naquela  ocasião  que  o  trabalho  seria  assassinar  a
pessoa de JOSÉ dos SANTOS CÂNDIDO, conhecido
por  ZEZINHO,  o  qual  residia  nas  imediações   do
Mercado Público da Cidade de Bayeux; que minutos
após,  o  Cabo  A.  SANTOS  chegou  em  um  bar  no
Bairro do SESI na cidade de Bayeux, em seu próprio
veículo CELTA de cor azul;  que após a chegada do
militar acima referido o mesmo pediu a moto do CB
GILVAN  QUIRINO  emprestada,  e  seguiram  com
destino  ao  Bar  do  Luciano,  no  mercado  público  de
Bayeux para execução do crime que ora está sendo
apurado; que antes de rumarem para o local do fato, o
Cabo A.  SANTOS conversou em particular  com seu
colega  GILVAN  QUIRINO,  o  que  leva  a  crer  ter  o
mesmo cientificado do que iria acontecer;  que antes
da chegada de A. SANTOS estavam bebericando com
o  interrogado,  o  SGT  ARNÓBIO  e  o  CB  GILVAN
QUIRINO,  que  o  interrogado  pilotando  a  moto
conduzida  pelo  CB   GILVAN  QUIRINO,  saiu  com



destino ao Bar do Luciano e lá chegando  A. SANTOS
desceu, dirigiu-se à vítima apontando-lhe uma arma de
fogo tipo revólver, acionando o gatilho por várias vezes
tendo  a  vítima  morte  quase  imediata;  que  o
interrogado tem conhecimento de que outro rapaz foi
atingido por um dos projéteis, sofrendo lesão corporal
de natureza grave; que após cometer o homicídio que
vitimou JOSÉ DOS SANTOS CÂNDIDO, A. SANTOS
voltou  a  montar  na  garupa  da  moto  pilotada  pelo
interrogado,  tendo  este  arrancado  do  local  para
evadirem-se,  porém,  inesperadamente,  surgiu  uma
viatura da polícia  militar,  a  qual  efetuava rondas na
localidade,  e  que  teve  a  atenção  chamada  pelos
estampidos  provocados  pelos  disparos  de  A.
SANTOS; que logo em seguida passou a perseguir o
interrogado  e  seu  carona  A.  SANTOS,  chegando  a
fazer alguns disparos de arma de fogo, o que veio a
motivar  a queda do interrogado,  ocasião em que A.
SANTOS tratou de correr, enquanto ele interrogado foi
alcançado  pelos  policiais  militares,  sendo  preso  e
colocado dentro da viatura; que antes do interrogado
ser colocado dentro da viatura foi rendido por um PM
com quem ficou,  até o retorno dos outros dois,  que
foram  em  perseguição  de  A.  SANTOS,  retornando
sem lograrem êxito; que o interrogado foi levado para
a  Delegacia  de  Polícia  de  Bayeux,  tendo  logo  em
seguida chegado a delegacia o CB GILVAN QUIRINO,
o qual foi o criador da estória dita pelo interrogado ao
Delegado Pedro Martins, Delegado de plantão naquela
ocasião; que por intervenção do CB QUIRINO do SGT
ARNÓBIO, o interrogado foi  ouvido pelo  delegado e
liberado em seguida;  que não tem conhecimento de
que o CB  A. SANTOS foi até a margem da BR – 101,
onde foi resgatado pelo SGT ARNÓBIO; que esclarece
ainda  que  os  capacetes  utilizados  por  ocasião  da
prática delituosa foram trazidos pelo CB A. SANTOS
em  seu  veículo  CELTA;  que  resolveu  prestar  as
presentes declarações porque quer se beneficiar das
vantagens da delação premiada que a Lei prevê (...)”
(Reinterrogatório  Policial  do  Acusado  Fabiano
Bernardo da Silva – fls. 110/112)

Conforme se dessume dos autos, o miliciano José de Arimateia

de Andrade Santos (A. SANTOS) foi assassinado em data compreendida entre

o dia do fato e o oferecimento da denúncia.

Ao ser interrogado pelo juízo sentenciante, durante a 1ª fase do

sumário da culpa, o réu/recorrido modificou sua versão, relatando que deu uma

carona para A. SANTOS, mas que desconhecia sua intenção de assassinar a



vítima

Devidamente instruído o feito, os acusados foram pronunciados, nos

termos da pretensão acusatória. 

O feito  desmembrado (fl.  632)  em relação ao acusado/apelado

Fabiano Bernardo da Silva, após interposição de Recurso em Sentido Estrito.

Realizado o julgamento popular, o corpo de jurados o  absolveu

do crime que lhe fora imputado.

Irresignado, vem o Órgão Ministerial  a quo pleitear, em caráter

preliminar,  pela  nulidade  do  julgamento,  alegando  que  houve  falha  na

quesitação elaborada pelo Juiz que o presidiu. No mérito, pugna a realização

de novo julgamento, por sustentar que a absolvição do acusado é medida que

não se adéqua ao conjunto probatório inserto nos autos.

Passemos, então, analisar as alegações recursais.

1. DA PRELIMINAR – NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS

Dessume-se dos autos, que o Juiz-presidente formulou 3 (três)

quesitos para cada série, conforme transcrevo abaixo (Quesitos – fls. 706):

1ª Série.
Vítima: José dos Santos Cândido.

1º) No dia 26 de junho de 2009, às 16:00 horas, no
“Espetinho  do  Luciano”,  localizado  na  Rua  Osvaldo
Cruz,  nº  223,  Bairro  Imaculada,  nesta  cidade,
mediante projéteis disparados por arma de fogo, foram
produzidas em José dos Santos Cândido as lesões
descritas  no  laudo  tanatoscópico  de  fls.  30/33,
provocando-lhe a morte?

2º) O acusado Fabiano Bernardo da Silva foi um dos
autores dessas lesões?

3º) O jurado absolve o acusado Fabiano Bernardo da
Silva?



Conforme  se  verifica  da  Ata  da  Sessão  de  Julgamento  (fls.

710/713),  o  douto  Membro  do  Órgão  Ministerial  não  concordou  com  a

quesitação em epígrafe, razão pela qual requereu que o 2º quesito tivesse a

seguinte redação: “O acusado Fabiano Bernardo da Silva, conduzindo a moto,

concorreu para a ocorrência do crime?” (fl. 712, linhas 9/10) 

O  Juiz-presidente,  no  entanto,  indeferiu  o  aludido  pleito,  por

vislumbrar que, “embora a redação proposta pelo MP fosse mais benéfica para

o acusado, vez que contempla hipótese de participação, a acusação contra ele

formulada,  inclusive  pelo  MP em plenário,  foi  de  coautoria”.  (fl.  712,  linhas

11/13). 

Irresignado, vem o Órgão Acusatório pugnar pelo reconhecimento

da  nulidade  da  quesitação.  Aduz,  em  suas  razões,  que  a  autoridade  que

presidiu o julgamento, deu ao acusado Fábiano Bernando da Silva o mesmo

tratamento dispensado ao agente que efetuou os disparos que ceifaram a vida

da vítima.

No entanto, sem razão o recorrente.

Ora,  conforme  é  cediço,  a  melhor  doutrina  nos  orienta  que,

quando houver concurso de pessoas para a prática criminosa, a atuação do

agente será classificada como autoria (art. 29, do CP) ou participação (§1º, da

referida norma), o que será verificado pelo grau de cooperação prestada na

empreitada delituosa:

Art.  29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o
crime incide nas penas a este cominadas, na medida
de sua culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a
pena pode ser diminuída de um sexto a um terço

No caso dos presentes autos, o acusado Fabiano Bernardo da

Silva foi denunciado (fls. 03/08) e pronunciado (fls. 601/611) nos termos do art.



121, §2º, inciso I e II, c/c art. 29 (caput), ambos do CP, ou seja, de modo que

lhe foi atribuída a autoria delitiva.

De acordo com as lições de Cezar Bitencourt, autor é todo aquele

que  “tem  o  poder  de  decisão  sobre  a  realização  dos  fatos”.  Prossegue,

lecionando, que, quando o autor tem o “domínio funcional do fato”, a hipótese

trata-se de coautoria,  que ocorre  “quando o agente realiza uma contribuição

importante, ainda que não seja um ato típico, mas se revele necessária no

plano  global”.  (BITENCOURT,  Cézar  Roberto.  Tratado  de  Direito  Penal  –

Parte Geral 1. 2013, p. 557/558).

Desse modo, considerando que o réu Fabiano Bernardo da Silva

foi acusado e pronunciado como coautor do delito, por ter, em tese, conduzido

o  executor  até  o  local  do  homicídio,  ou  seja,  prestado  imprescindível

contribuição, não há que falar em nulidade na quesitação formulada pelo Juiz-

presidente, uma vez que foi elaborada de acordo com os termos da decisão de

pronúncia, conforme determina a segunda parte do parágrafo único, do art.

482, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 482.  O Conselho de Sentença será questionado
sobre  matéria  de  fato  e  se  o  acusado  deve  ser
absolvido.

Parágrafo  único.  Os  quesitos  serão  redigidos  em
proposições afirmativas, simples e distintas, de modo
que  cada  um  deles  possa  ser  respondido  com
suficiente  clareza  e  necessária  precisão.  Na  sua
elaboração,  o  presidente  levará  em  conta  os
termos  da  pronúncia  ou  das  decisões  posteriores
que julgaram admissível a acusação, do interrogatório
e das alegações das partes. 

De fato, há de reconhecermos que o 2º quesito não foi formulado

da forma mais ajustada.  Entendo,  com a devida  vênia,  que teria  sido mais

adequado questionar, aos jurados, se o réu Fabiano Bernardo da Silva, com

sua conduta, concorreu para a prática do delito. No entanto, tal inconveniência

não enseja a nulidade postulada.



Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

Passemos a examinar o mérito recursal.

2. DO MÉRITO – PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO.

Para  sustentar  o  pleito  pela  realização  de  novo  julgamento,

sustenta, o Parquet de 1ª Instância, que a decisão proferida pelo Conselho de

Sentença se deu de forma manifestamente contrária ao arcabouço probatório.

Pois  bem.  Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que,  para  que  o

recorrido  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  é  observado  em  relação  à

hipótese vertente.

Por outro lado, é entendimento pacífico de que somente será pro-

vido recurso de apelação criminal contra decisão do Conselho de Sentença,

quando essa se mostrar manifestamente divorciada das provas do caderno

processual, ou seja, sem respaldo algum com as evidências e o acervo pro-

bante colhido no processo, preservando-se, por conseguinte, o princípio consti-

tucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:



PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
ART.  121,  §  2º,  INCISOS I  E  IV DO CÓDIGO
PENAL. ALEGAÇÃO DE TER SIDO A DECISÃO
DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  I  -  Não  se  qualifica  como
manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão dos Jurados que se filia  a  uma das
versões para o crime, em detrimento de outra,
ambas apresentadas em Plenário, desde que a
tese privilegiada esteja amparada em provas
idôneas,  como  ocorreu  na  espécie
(Precedentes).(...)  III  -  Somente  a  decisão
aberrante,  manifestamente  contrária  à  prova
produzida,  é  que comporta  anulação.  Ordem
denegada.  (STJ. HC  146.519/RJ,  Rel.  Ministro
FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
11/05/2010, DJe 31/05/2010)

No caso em apreço, não se pode afirmar que decisão do conselho

de sentença foi totalmente dissociada do conjunto probatório, porquanto ambas

as teses (acusatória e defensiva) restaram demonstradas durante a instrução

processual, tendo o corpo de jurados optado pela versão que lhe pareceu mais

verossímil.

A tese acusatória restou consubstanciada pelo teor do segundo

interrogatório inquisitorial do acusado. Conforme já destacamos neste voto, ao

ser ouvido na presença da autoridade Policial, do Corregedor da Secretaria de

Segurança  Pública  e  de  dois  Membros  do  Ministério  Público  Estadual  com

atuação no GAECO (fls. 110/111), o denunciado Fabiano Bernardo confessou

ter participado do homicídio em tela.

Convergindo  com  essa  vertente,  encontra-se  o  teor  do

depoimento prestado, em juízo, pelo Dr.  Magnaldo José Nicolau da Costa,

que à época, era Corregedor da atual Secretaria de Segurança e Defesa Social

da Paraíba. Perante a magistrada singular, durante a 1ª fase do sumário da

culpa, a referida testemunha ratificou o teor da confissão extrajudicial prestada

pelo acusado Fabiano Bernardo:

Que, à época dos fatos, estava na Corregedoria Geral
da  Secretaria  de  Segurança  Pública  do  Estado  da



Paraíba; que a Corregedoria tomou conhecimento de
que  um  homicídio  havia  sido  praticado  em  um  bar
lotado  de  pessoas,  em  plena  luz  do  dia,  tendo  os
executores  saído  tranquilamente,  contudo,  logo  em
seguida  foram  perseguidos  por  uma  viatura  policial
que  conseguiu  prender  um  dos  indivíduos,  o  qual,
apesar de ter sido preso em flagrante, foi liberado logo
em seguida;  que,  diante da estranheza causada por
tais  fatos,  entrou  em  contato  telefônico  com  o
delegado responsável pelo caso, o dr. Pedro Martins, e
questionou-lhe sobre os fatos; que o referido delegado
relatou ao depoente, que havia sido pressionado por
dois  policiais  militares,  ARNÓBIO  e  QUIRINO,  para
que confirmasse a versão apresentada pelo acusado
FABIANO, de que teria dado uma carona forçada ao
executor;  que conversou pessoalmente com a vítima
sobrevivente, o senhor IVALDO, e este relatou que o
executor e o piloto da moto que lhe deu fuga haviam
chegado  juntos  ao  local;  que  IVALDO  relatou  ao
depoente, que o executor desceu da moto, entrou no
bar,  efetuou  os  disparos  e  retornou  para  o  veículo,
fugindo  em  seguida;  que  segundo  se  apurou  pela
Corregedoria, o executor foi o policial Militar José de
Arimatéria  Santos,  conhecido  como  A.  SANTOS,  o
qual  foi  assassinado;  que,  ao  ser  inquirido  pela
Corregedoria,  o  acusado  FABIANO  confessou  a
prática  delitiva,  relatando  que  o  executor  foi  A.
SANTOS;  que  os  militares  ARNÓBIO  e  QUIRINO
compareceram  à  delegacia  para  pressionar  o
delegado a soltar  FABIANO, porque ARNÓBIO foi  o
mandante do crime e tinha receio de que FABIANO
abrisse o jogo, se permanecesse preso; que a estória
do  falso  sequestro,  contada  por  FABIANO,  foi
orquestrada  por  QUIRINO;  que  tem  convicção
absoluta  de  que  A.  SANTOS  executou  a  vítima,  a
mando de ARNÓBIO, QUIRINO colaborou e FABIANO
quem conduziu o executor.
(Depoimento prestado, em Juízo, pela testemunha
Magnaldo  José  Nicolau  da  Costa  –  mídia
audiovisual de fl. 669)

De outra banda e contrariando a versão acusatória, o recorrido

Fabiano  Bernardo  da  Silva,  ao  ser  interrogado  em  juízo  (perante  o  juízo

singular bem como em plenário), asseverou que deu uma carona ao executor

do homicídio, o militar A. SANTOS, até o local onde o crime foi praticado, sem,

contudo,  saber  que  este  possuía  intenção  de  assassinar  a  vítima;  e  que

somente lhe deu fuga por ter sido ameaçado para tal:

Que não são verdadeiras as acusações que lhe são



imputadas;  que,  no  dia  do  fato,  estava  bebendo  na
companhia de ARNÓBIO, QUIRINO e outros amigos
que moram na proximidade, mas que não recorda os
nomes;  que  pegou  a  moto  de  QUIRINO  para  ir
comprar whisky; que, durante o percurso, encontrou A.
SANTOS e este pediu uma carona ao interrogado, até
um  bar  onde  iria  cobrar  uma  dívida;  que,  quando
chegou no local indicado por A. SANTOS, este desceu
para  ir  cobrar  a  dívida,  enquanto  o  interrogado
aproveitou  que  havia  um  mercadinho  próximo  e
decidiu comprar lá o whisky; que logo que desceu da
moto,  já  foi  logo  ouvindo  disparos  de  arma  de
fogo; que voltou correndo para sua moto, ocasião
em que  A. SANTOS também retornou para a moto
e  ordenou  que  interrogado  lhe  desse  fuga; que
obedeceu a ordem dada por  A. SANTOS, ato em que
foram  surpreendidos  por  uma  viatura  policial;  que
jogou a moto ao solo de propósito; que  A. SANTOS
conseguiu  fugir;  que  o  interrogado  foi  preso  pelos
policiais miliares; que, no momento de sua prisão, o
interrogado não entregou A.  SANTOS com medo de
sofrer represálias; que, quando deu carona parta A.
SANTOS,  não  sabia  que  este  tinha  intenção  de
cometer um assassinato;  que,  quando foi  inquirido
na Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública,
soube que A.  SANTOS estava tramando contra  sua
vida,  razão pela qual decidiu contar toda a verdade;
que ARNÓBIO e QUIRINO foram até a delegacia no
dia  dos  fatos  porque  são  amigos  do  interrogado  e
queriam saber o que havia ocorrido; que não contou a
verdade a ARNÓBIO porque estava com medo; que A.
SANTOS foi assassinado; que, na ocasião em que foi
ouvido na Corregedoria da Secretaria  de Segurança
Pública,  estavam  presentes  o  Corregedor,  um
Delegado de Polícia e dois Promotores do GAECO.
(Interrogatório  Judicial  do  Acusado  Fabiano
Bernardo da Silva – mídia audiovisual de fl. 669)

As demais testemunhas, nada acrescentaram ao feito, pois seus

relatos  não  demonstram  se  havia  um  conluio  entre  o  acusado  Fabiano

Bernardo da Silva e o executor da vítima (tese acusatória), ou se o Fabiano

desconhecia as intenções do atirador (tese defensiva).

O senhor Inaldo Santana Mariano, irmão da vítima sobrevivente,

ao prestar depoimento em juízo, relatou o seguinte:

Que é irmão da vítima sobrevivente;  que,  no dia do
fato, estava em companhia de seu irmão e da vítima



fatal, no bar onde ocorreram os fatos; que, enquanto
bebiam,  ouviu  seu irmão gritar:  “corre,  que é bala!”;
que correu e em seguida viu que seu irmão havia sido
atingido; que não viu quantas pessoas chegaram ao
local, mas ouviu dizer que foram 02 (duas) indivíduos
que chegaram de capacete; que, segundo soube por
comentários,  os  dois  elementos  dispararam  em
direção  à  vítima  fatal;  que  o  irmão do  depoente  foi
atingido  por  acidente,  pois  não  era  alvo  da  dupla
criminosa
(Depoimento prestado, em Juízo, pela testemunha
Inaldo Santana Mariano – mídia audiovisual de fl.
668-B)

Já  os  Policiais  Militares,  que  participaram  da  prisão  do

acusado/recorrido Fabiano Bernardo, prestaram os seguintes depoimentos:

Que confirma o teor de seu depoimento prestado em
sede  Policial;  que,  no  dia  do  fato,  estava  com  sua
equipe  realizando  diligências,  quando  ouviram
disparos  de  arma  de  fogo  e,  logo  em  seguida,
visualizaram  dois  indivíduos  fugindo  em  uma  moto;
que passaram a perseguir a motocicleta, ocasião em
que os ocupados vieram a cair da moto; que o garupa
fugiu, enquanto o piloto recebeu voz de prisão; que o
piloto  tratava-se  de  do  acusado  FABINHO,  ora
acusado;  que  já  conhecia  FABINHO;  que  conduziu
FABINHO até a Delegacia; que a motocicleta pilotada
por  FABINHO pertencia  ao Policial  Militar  QUIRINO,
que é corréu nesta ação penal; que o referido miliciano
compareceu  à  delegacia  e  relatou  que  havia
emprestado a moto a FABINHO; que FABINHO relatou
que  havia  pego  a  moto  emprestada  com  o  Cabo
QUIRINO  para  comprar  verduras  e  um  whisky  e,
quando estava saindo do local, um sujeito o abordou
com uma arma em punho,  subiu  em sua moto  e  o
ordenou que conduzisse o veículo para sair do local;
que,  no  dia  do  fato,  o  militar  ARNÓBIO  também
compareceu à delegacia.
(Depoimento  prestado,  em  Juízo,  pelo  Policial
Militar Enéas Paulo Sobrinho – mídia audiovisual
de fl. 668-A)

Que, no dia do fato, esteve no local apenas para isolar
o  local  do  crime,  enquanto  os  demais  policiais
conduziram FABIANO até a delegacia; que as pessoas
no  local  não  comentaram  nada  sobre  o  fato;  que
tomou  conhecimento  que  FABINHO  foi  sequestrado
pelo autor do homicídio em tela.
(Depoimento  prestado,  em  Juízo,  pelo  Policial
Militar  Jony  Pereira  dos  Santos  –  mídia
audiovisual de fl. 668-A)



Que, no dia do fato, estava com sua equipe realizando
diligências,  quando,  por  volta  das  16h,  ouviram
disparos  de  arma  de  fogo  e,  logo  em  seguida,
visualizaram  dois  indivíduos  fugindo  em  uma  moto;
que passaram a perseguir a motocicleta, vindo esta a
cair ao solo; que um dos ocupantes conseguiu fugir,
enquanto o outro foi abordado pelo depoente e demais
policiais; que o suspeito abordado trata-se do acusado
FABIANO; que, no momento da prisão, FABIANO não
falou nada;  que permaneceu  fazendo a  custódia  do
acusado  FABIANO  enquanto  os  demais  policiais
saíram na  tentativa  de  capturar  o  indivíduo  fugitivo;
que,  posteriormente,  tomou  conhecimento  que
FABIANO alegou um homem armado o abordou em
frente a um bar e,  armado, subiu em sua moto e o
ordenou que lhe desse fuga; que soube que a moto
utilizada por  FABIANO pertencia ao corréu,  o militar
QUIRINO.
(Depoimento  prestado,  em  Juízo,  pelo  Policial
Militar  Sérgio  Jerônimo  Marques  –  mídia
audiovisual de fl. 668-A)

Que, no dia do fato, estava com sua equipe realizando
diligências,  quando,  por  volta  das  16h,  ouviram
disparos  de  arma  de  fogo  e,  logo  em  seguida
visualizaram  muitas  pessoas  correndo,  as  quais
apontavam para dois indivíduos que fugiam em uma
moto; que passaram a perseguir a motocicleta, vindo
esta  a  cair  ao  solo;  que  o  garupa  conseguiu  fugir,
enquanto o piloto foi abordado pelo depoente e demais
policiais,  sendo  este  conduzido  à  delegacia;  que  o
piloto  trata-se  do  acusado  FÁBIO;  que,  já  na
delegacia, FÁBIO alegou que havia ido até o bar para
comprar bebida, quando foi abordado por um indivíduo
armado que subiu  em sua moto e  ordenou que lhe
desse fuga; que não se recorda se FÁBIO estava ou
não de capacete; que não ouviu falar se o delito foi
praticado por algum grupo de extermínio.
(Depoimento  prestado,  em  Juízo,  pelo  Policial
Militar Eduardo Luiz de Lima – mídia audiovisual
de fl. 668-A)

  Percebe-se, portanto, que tanto a versão acusatória quanto a da

defesa encontram amparo no arcabouço probatório.

Assim, dentre ambas as teses apresentadas, os jurados, em sua

maioria, optaram por acolher aquela defensiva, reconhecendo que não foi um

dos autores do crime em tela, consequentemente, absolvendo-o do delito pelo



qual encontrava-se incurso. Desse modo, deve tal decisão ser mantida por este

Órgão reformador.

Imperioso  registrar  que  a  tese  acusatória  demonstra-se

notadamente mais robusta que aquela defensiva. Entretanto, conforme já foi

dito alhures, para que seja realizando novo julgamento sob o fundamento de

que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve

haver  prova  cabal  de  ser  esta  flagrantemente dissociada do  conjunto

probatório.

É  que,  em se  tratando  de  procedimento  submetido  ao  rito  do

Tribunal  do  Júri,  não  se  pode  olvidar  que  se  aplica  o  princípio  da  livre

apreciação  das  provas pelos  jurados,  não  exigindo,  assim,  explicações  a

respeito de eventuais divergências:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.  COMPETÊNCIA DO  TRIBUNAL DO
JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  EXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS
QUE  AMPARAM  A  TESE  ACOLHIDA  PELO
CONSELHO  DE  JULGAMENTO.  CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelante condenado a uma pena de à pena de 17
(dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime fechado, por infração
ao art. 121, § 2º, II, III e IV, do CPB, o réu interpôs o
presente apelo sustentando, em síntese, a reforma da
sentença de 1º grau, pois claro estaria que o acusado
fora  julgado  manifestamente  em  desacordo  com  a
prova dos autos. 2. É, pois, pacífico o entendimento de
que a  anulação da decisão do corpo de jurados só
pode ser declarada quando estiver clara e evidente a
contrariedade  ao  contexto  probatório  dos  autos.  Em
outras palavras, a hipótese somente é cabível quando
a prova for dissociada da realidade ou não encontrar o
mínimo amparo ao veredicto. 3. A destacar, infere-se
dos  autos  elementos  capazes  de  embasar  a
condenação  do  recorrente  no  crime  de  homicídio,
estando  à  autoria  e  materialidade  plenamente
demonstrada nos autos,  inclusive com confissão por
parte do apenado, estando ainda presentes elementos
suficientes  ao  cabimento  das  qualificadoras
reconhecidas  pelo  Tribunal  Popular.  4.  É  certo,
portanto,  que,  havendo duas versões do caso,  é
lícito  ao  Conselho  de  Sentença,  pela  livre



apreciação  das  provas  acostadas  ao  caderno
processual, optar por aquela que lhe pareça mais
coerente com a realidade dos fatos, ou mais justa
a  seu  ver,  ainda  que  não  seja  essa  a  melhor
decisão. Foi, justamente, o que ocorrera no presente
caso. 5. Não se pode, pois, falar em decisão contrária
à  prova  dos  autos  se  os  jurados  apreciaram  os
elementos probantes e firmaram seu convencimento,
adotando  a  versão  que  lhes  pareceu  mais
convincente.  Precedentes.  6.  Recurso  conhecido  e
improvido.  (TJCE;  APL  000133150.2000.8.06.0171;
Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Mário  Parente
Teófilo  Neto;  DJCE  18/07/2014;  Pág.  67)  (SEM
GRIFOS NO ORIGINAL)

Lado outro, é certo que, a princípio, as decisões proferidas pelo

Corpo de Jurados são revestidas de soberania. Dessarte, 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.

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)

“Tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri,
a cassação, quanto ao mérito de seu decisório, só
poderá  encontrar  lugar  quando  discrepar
visceralmente do conjunto de provas” (RT-570/386)

Insisto em que 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 defensiva em detrimento da versão acusatória.

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

sua consciência.

Dessa  forma,  descabido  o  pleito  formulado  pelo  apelante,

pugnando pela realização de novo julgamento.

Assim sendo,  REJEITO A PRELIMINAR arguida  e,  no  mérito,

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 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 08 (oito)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR


