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APELAÇÃO  CRIMINAL.  Tribunal  do  Júri.
Homicídio.  Art.  121,  §  2º,  incisos  II  e  IV,  do
Código  Penal.  Materialidade  e  autoria
reconhecidas.  Condenação.  Irresignação.
Julgamento  contrário  às  provas  dos  autos.
Legítima  defesa  putativa.  Impossibilidade.  Tese
não acolhida pelo corpo de jurados. Amparo sólido
nas  provas amealhadas nos  autos e pela versão
controversa  dada  pelo  réu.  Desprovimento do
apelo.

–  Só  se licencia cassação do veredicto popular
quando ele é escandaloso, arbitrário e sem
qualquer sintonia com as provas dos autos. Pode o
Tribunal do Júri, no uso da soberania que lhe
outorgou a Constituição Federal, optar por uma
dentre as teses apresentadas em Plenário, desde
que ela  seja plausível em face do contexto
probatório, sem margem para se dizer que tenha
sido a decisão contrária à prova dos autos.

–  Para o reconhecimento da legítima defesa,
necessária prova induvidosa, a cargo da defesa,
nos termos dispostos no art. 156 do CPP, de que o
réu se encontrava diante de uma iminente ou



atual e injusta agressão, o que no presente caso
não se comprovou. Confirmado,  contudo, que o
réu agiu imbuído de animus  necandi,  deve ser
mantida sua condenação nos termos integrais da
decisão soberana do Júri Popular.

–  O apelante não comprovou que seria
injustamente agredido, conforme alega no recurso,
a fim de respaldar a tese da legítima defesa, posto
que este fundamento do apelo se apresenta
dissociado da verdade emanada dos autos, ficando
comprovada a inexistência da excludente, a qual
só se configura quando estão presentes seus
requisitos: agressão injusta, atual ou iminente, uso
moderado dos meios e que não haja excesso
culposo ou doloso. 

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  CONHECER  E  NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal do réu Ronaldo Lopes da
Silva, considerando o julgamento contrário à prova dos autos, à fl. 276,
em face da sentença de fls. 273/274, que julgou procedente a denúncia,
para condená-lo como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, inciso II
e IV, do Código Penal, a uma pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial fechado.

Concedido o direito do réu apelar em liberdade.

Nas razões do seu apelo (fls.  290/296), o recorrente
aduz que agiu em legítima defesa putativa, uma vez que só se armou
mediante as ameaças sofridas advindas da vítima, bem como que a prova
testemunhal  não  atestaria  a  verdade  dos  fatos,  uma  vez  que  seria
resultado de uma bem orquestrada demanda por parte de familiares e
amigos da vítima, não refletindo a realidade dos fatos que antecederam o
crime  apurado  nos  autos,  consubstanciada,  principalmente,  em  sua
confissão.

Por tais razões, pede reforma da sentença, absolvendo-
o,  ou,  subsidiariamente,  requer  a  desclassificação  para  homicídio
privilegiado, com afastamento das qualificadoras.



Contrarrazões  do  Ministério  Público,  às  fls.  300/303,
pelo total desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o parquet deste 2º Grau, em
parecer do Exmo Procurador de Justiça, Álvaro Gadelha Campos, opinou
pelo não provimento do recurso apelatório, às fls. 305/308.

É o relatório.

Conheço  do  apelo,  porquanto  tempestivo,  cabível  e
adequado.

Sem preliminares, passo ao exame do mérito, no qual o
apelante afirma que o julgamento foi contrário às provas dos autos, uma
vez que ele teria agido em legítima defesa putativa.

Foram os termos usados (fl. 296):

“A bem da verdade, o apelante foi ameaçado, tentou
evitar de todos os meios o desfecho que culminou com
a  morte  da  vítima.  Após  ser  perseguido
implacavelmente  por  EVERTON  TEODÓSIO  BEZERRA,
passou  a  utilizar  outro  caminho,  mesmo  assim,
continuou a ser perseguido. Amedrontado, comprou um
revólver para se defender, porém quando passava de
moto, a vítima estava por trás do poste, o apelante ao
vê-lo  com  a  mão  na  cintura,  agiu  por  puro  reflexo
condicionado  numa  LEGITIMA  DEFESA  PUTATIVA.  O
que  o  impulsionou  a  agir  desse  modo?  As  ameaças
feitas subsequentemente pela vítima O apelante tentou
evitar de todas as formas, porém, agiu primeiro para
preservar  sua  própria  vida,  caso  não  tomasse  essa
decisão, certamente estaria em seu lugar. Além de ter
sido ameaçado e proibido pela vítima em trafegar pelo
caminho  que  anteriormente  fazia,  quando  se  dirigiu
pelo  caminho  que  passou  a  fazer  pela  proibição  da
vítima, foi inopinadamente surpreendido com a vítima
atrás do poste com um objeto na mão, ocasião em que
utilizou  o  reflexo  condicionado  diante  da  ameaçada
sofrida pela vítima e atirou para salvarguardar o seu
bem maior que é sem dúvida a sua vida. Este defensor
utilizou como retórica no Júri que: uma tragédia não
ocorre do dia para a noite, mas dias após dia, e passo
após passo. O ser humano trabalha com o consciente e
o  subconsciente.  O  que  ficou  armazenado  no
subconsciente do apelante? Medo de morrer! Teve uma
falsa percepção da realidade, foi justamente por isso
que ele tomou a decisão primeiro, Pensando que seria
a própria vítima. Ele não utilizou o motivo fútil e nem o
elemento surpresa, foi por medo que ele agiu, pois se
assim não o fizesse, seria a própria vítima. Agiu numa



LEGITIMA DEFESA PUTATIVA, isto é, imaginária, numa
decisão em que estava ele e a vítima. A prova do seu
caráter  encontra-se  cristalizado  em  sua  confissão
espontânea, tendo pormenorizado de forma natural o
ocorrido. ”

Em suma, das suas alegações no presente recurso, o
recorrente aduz que passou a andar armado em função de ameaças da
vítima, e que só atirou pois supunha ele, ao encontrá-lo escondido por
detrás de um poste segurando algo suspeito, que este tinha um revólver e
atiraria primeiro, fazendo-o antes por medo de morrer.

Pois bem, cabe-nos consignar os termos da denúncia, a
fim de passamos ao embate das provas nos autos. Nessa senda, vejamos
a peça pórtica,  de  fls.  01/02,  que imputou ao  ora recorrente  o  delito
previsto no art. 121, § 2º, II, IV, do Código Penal, que diz:

“O acusado, na madrugada do dia 12 de outubro de
2008, na Rua Espirito Santo, bairro da Liberdade, nesta
cidade, fazendo uso de uma arma de fogo que não foi
apreendida,  fez  disparos  contra  Erverton  Teodosio
Bezerra,  vindo  a  causar  a  morte  da  vitima  como
comprova o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 26/26
dos autos. 
Consta das informações que ambos (acusado e vitima)
trabalhavam na empresa Atacadão do Rio do Peixe, no
mesmo  setor,  e  por  conta  de  pequenos  problemas
surgidos  entre  eles,  o  acusado  passou  a  ameaçar  a
vítima de morte. No dia do delito eles trabalharam até
o início da madrugada quando se dirigiram para suas
residências. Acontece que a vítima, ao passar pela Rua
Espirito Santo em direção a sua casa, foi emboscado
pelo  acusado  que  passou  a  disparar  contra  ele,
acertando-o mortalmente. 
A  vítima  ainda  socorrida  para  um  dos  hospitais  da
cidade vindo a falecer horas depois de ali dar entrada.
Entretanto, em conversa com familiares e amigos, ela,
a vítima, chegou a informar que fora, efetivamente, o
acusado o autor dos dispares. Este foi procurado por
diversas vezes para dar sua versão, porém não mais foi
visto na cidade, inclusive tendo abandonado o trabalho,
estando pois em local incerto e não sabido. 
Registre-se  também  que  o  crime  foi  cometido  por
motivação  fútil,  além de que,  pela  maneira  insidiosa
como agiu, o acusado não ofereceu à vitima qualquer
chance de defesa.” 

Da  seara  investigativa,  elaborada  entre  outubro  e
novembro de 2008, podemos colher os seguintes elementos probatórios,
dos  quais  destacamos  parte  do  que  se  amealhou  como  sendo  mais
relevante:



“QUE é pai  da vítima EVERTON TEODÓSIO BEZERRA
(alcunha TOM), QUE na madrugada do dia 12/10/2008
estava em sua residência quando seu filho EMERSON o
chamou dizendo que haviam baleado "TOM", QUE foi
até  a  rua  Espírito  Santo,  próximo  a  Clinica  Santa
Vitória, local onde ocorrera o fato, QUE ao chegar seu
filho  ainda estava no local  e  lá,  também havia  uma
viatura da polícia militar e diversos populares, QUE no
local do fato ninguém sabia quem havia sido o autor
dos  disparos,  QUE  pouco  depois  chegou  uma
ambulância e socorreu a vítima, ainda com vida,
para o Hospital Antonio Targino, QUE seu estava
consciente  durante  toda  a  semana  no  hospital,
vindo a falecer  no dia de ontem,  por  volta  das
10:00 horas da manhã, QUE conversou algumas
vezes  com  a  vítima  no  hospital,  tendo  este
informado  que  autor  dos  disparos  havia  sido  a
pessoa de nome RONALDO LOPES que trabalha no
Atacadão Rio  do Peixe,  no bairro da Liberdade,
QUE a vítima ainda informou que RONALDO havia
o  ameaçado  alguns  dias  antes  do  fato,  QUE  o
motivo da ameaça foi oriunda de discussões no interior
do próprio ambiente de trabalho  onde o seu filho de
separador de mercadorias no Rio do Peixe, QUE sabe
informar  que  RONALDO  não  mais  compareceu  para
trabalhar,  ...” (Declarações  de  Inácio  Edilson
Bezerra, pai da vítima, às fls. 08/09) 

“QUE é  irmão da vitima EWERTOM TEODOSIO,  mais
conhecido  por  "TON";  QUE  afirma  que  a  vitima
trabalhava na empresa Atacadão Rio do Peixe no bairro
da  Liberdade  acerca  de  dois  anos  e  cinco  meses,
afirmando  que  nesse  período  a  vitima  nunca  se
envolveu em qualquer confusão; QUE afirma que no dia
12.10.2008  por  volta  das  02h3Omin,  afirma  o
declarante  que  estava  em  sua  residência  quando
algumas pessoas, as quais residem nas imediações do
local  do  fato,  chegaram  a  sua  residência  e  lhe
comunicaram que haviam atirado na vítima; QUE de
imediato,  o  declarante  comunicou  o  fato  a  seus
genitores, e se encaminhou ao local do fato, qual seja,
na  rua  Espírito  Santo,  próximo  a  pracinha  da
Liberdade;  QUE  afirma  que  ao  chegar  ao  local
encontrou a vítima caída na calçada em frente a uma
residência;  QUE afirma o declarante que a vítima
conseguia  falar,  desta  forma,  o  declarante
perguntou a esta o que havia acontecido e quem
tinha  praticado  tal  ato,  mas  a  vitima  só
respondeu a tais questionamentos após chegar ao
hospital; QUE afirma que o disparo que atingiu a
vítima foi efetuado pelas costas desta; QUE afirma
que no local do fato não surgiram comentários acerca
da  autoria  deste;  QUE  afirma  que  a  vitima  recebeu
atendimento do SAMU e  foi  conduzida ao hospital



Antonio  Targino,  local  em  que  permaneceu
durante toda semana,  até o seu falecimento no
dia 20.10.2008; QUE afirma que a vítima esteve
todo  o  tempo  consciente,  tendo  o  declarante
conversado  algumas  vezes  com  a  vítima;  QUE
afirma que a vitima lhe informou que na data do
fato havia saído da empresa em que trabalha por
volta das 02:00 horas, tendo pegado carona num
veiculo de um dos seus companheiros de trabalho
até as imediações do local do fato, local em que a
vitima  desceu  di  veículo  sozinho  e  os  demais
integrantes  deste  seguiram o  caminho  para  as  suas
residências;  QUE  informou  ainda  que  ao  se  vê
sozinho  no  local,  percebeu uma moto  XTZ  azul
vindo em sua direção, afirmando que a referida
motocicleta estava em ponto morto com o farol
desligado;  QUE afirma o declarante que a vitima
lhe  informou  que  a  pessoa  que  estava  na
motocicleta  se  trata  de  RONALDO  LOPES  DA
SILVA,  que  também  trabalhava  no  ATACADÃO
RIO DO PEIXE, no bairro da Liberdade; QUE a vítima
informou  que  tanto  reconheceu  a  pessoa  de
RONALDO,  quanto  a  motocicleta  que  este
conduzia, pois era o veículo utilizado pelo mesmo
para ir ao trabalho;  QUE firma o depoente que a
vítima disse que na quinta-feira dia 09.10.2008,
antes do fato RONALDO havia proferido ameaças
de morte, dizendo que RONALDO havia dito que a
vítima merecia “dois tiros na cara”, em virtude de
ser “babão”; QUE afirma que o motivo da ameaça foi
decorrente  de  uma  discussão  entre  a  vítima  e
RONALDO no próprio ambiente de trabalho, local  em
que o acusado era conhecido como “tranca rua”, pois
deixava  os  carros  de  transportar  mercadorias  no
interior  do  estabelecimento,  pelos  corredores,
impedindo o trabalho demais do estabelecimento, pelos
corredores,  impedindo  o  trabalho  dos  demais;  QUE
afirma que nessa discussão a vitima tinha dito a
RONALDO  que  iria  falar  sobre  a  conduta  deste
com o chefe do setor de nome JOSIAS; QUE afirma
que  na  sexta-feira  dia  10.10.2008,  o  acusado  não
compareceu ao trabalho, tendo estado presente neste
no  dia  do  fato,  ocasião  em  que  tanto  vitima  como
acusado  trabalharam  desde  as  21:00  horas  do  dia
11.10.2008  até  por  volta  das  02:00  horas  do  dia
12.10.2008; QUE afirma ter tomado conhecimento por
meio  de  um  supervisor  da  Rio  do  Peixe  de  nome
WAMBERTO que o acusado, após o fato ocorrido, não
mais  compareceu  ao  trabalho” (Declarações  de
Emerson Teodósio Bezerra, às fls. 10/11)

“QUE era prima da vitima EWERTOMN TEODOSIO, mais
conhecido  por  "TON";  QUE  afirma  que  a  vitima
trabalhava na empresa Atacadão Rio do Peixe no bairro



da Liberdade; QUE afirma que no dia 12.10.2008 por
volta  das  02h30min,  afirma a  declarante  que estava
em sua residência quando o irmão da vítima informou a
tia da declarante que a vítima tinha sido atingida por
disparos  de  arma  de  fogo;  QUE  de  imediato,  a
declarante se encaminhou, junto a sua tia, ao local do
fato, local em que encontrou a vítima estirada no chão,
afirmando que esta conseguia se comunicar;  QUE no
dia  seguinte  ao  fato,  a  declarante  foi  visitar  a
vítima no  hospital, tendo esta informado que um
indivíduo  conhecido  por  RONALDO,  que
trabalhava na mesma empresa da vitima, chegou
ao  local  em  uma  motocicleta  desligada  e  ao
aproximar-se da vítima sacou a arma de fogo e
efetuou alguns disparos contra esta; QUE afirma
que a vítima lhe informou que, na data do fato,
RONALDO saiu mais cedo da empresa, e como já
conhecia  o trajeto da vítima até sua residência
ficou aguardando esta no meio do caminho; QUE
afirma que a vítima ainda lhe informou que havia
tido uma discussão de trabalho com RONALDO na
quinta-feira  anterior  ao  fato,  ocasião  em  que
RONALD0 “jurou à vítima de morte";  QUE afirma
que  a  vítima  foi  conduzida  pelo  SAMU  até  o
Hospital  Antônio  Targino,  local  em  que
permaneceu  viva  por  nove  dias,  falando
normalmente  e  tendo total  consciência  de seus
atos;  QUE  a  vítima  informou  que  tanto
reconheceu  a  pessoa  de  RONALDO,  quanto  a
motocicleta que este conduzia, pois era o veículo
utilizado  pelo  mesmo  para  ir  ao  trabalho”
(Declarações  de  Fábia  Amanda  Caetano,
prima da vítima, à fl. 14) 

“QUE   trabalha  no  atacadão  rio  de  peixe  cerca  de
quatro anos, estando hoje na função de conferente de
carga  e  descarga  de  mercadoria;  ...QUE  afirma  ter
tomado  conhecimento  da  discussão  ocorrida  entre  a
vítima e o acusado na segunda-feira após a data do
fato  (13.106.2008);  QUE  afirma  ter  tomado
conhecimento de que o motivo da discussão foi
pelo  fato  do  acusado  ter  deixado  a  “patinha"
(carrinho  que  transporta  mercadorias)  no  meio
dos  corredores,  impedindo  a  passagem;  QUE
afirma  que  após  a  data  do  fato,  o  acusado  não
apareceu  mais  para  trabalhar;  QUE  afirma  que  a
vitima, no retorno para a sua residência,  geralmente
pegava  carona  com outros  funcionários,  dentre  eles,
JEFFERSON,  JOSÉ  GILSON  E  SÉRGIO;  QUE  afirma
que  a  vítima  era  uma  pessoa  tranqüila  e  não
criava  confusões  com  ninguém  dentro  da
empresa.” (Depoimento de Adriano Mendes de
Queiroz, à fl. 32) 



“QUE é gerente dos recursos humanos do ATACADÃO
RIO  DO  PEIXE,  local  que  tanto  a  vítima  quanto  o
suspeito  pela  morte  desta  trabalhavam;  QUE  afirma
que a vítima trabalhava no referido estabelecimento a
cerca  de  dois  anos  e  o  acusado  acerca  de  quatro
meses, ressaltando que este passou três meses como
prestador  de  serviços  e  um mês  como efetivo;  QUE
afirma que a empresa nunca tomou conhecimento da
má  conduta  do  acusado,  alegando  que  quando  um
funcionário age fora dos padrões estabelecidos nesta, o
mesmo é advertido e na reincidência suspenso; QUE
afirma que o acusado sequer foi advertido no período
que trabalhou na empresa; QUE afirma que a empresa
possui  ônibus  próprio,  bem  como  vale  transporte,
ficando a cargo do funcionário optar por utilizar ou não
os  benefícios  acima  citados;  QUE  afirma  que  os
funcionários  do  período  noturno,  em  sua  maioria,
possuem meios próprios de locomoção, e os que não os
tem, assinam um termo de desistência por residirem no
mesmo bairro ou nos bairros adjacentes; QUE afirma
que a empresa não tomou conhecimento de nenhum
atrito  ocorrido  entre  vítima  e  acusado  no  dia
09.10.2008, tendo sido informado por meio do histórico
constante do boletim de ocorrência;  QUE afirma que
toda  sexta-feira  é  a  folga  de  todos  funcionários  do
setor noturno, mas em virtude do dia 11.10.2008 ter
sido feriado nesta cidade, a empresa celebrou acordo
de  jornada  extra  solicitando  que  os  funcionários
comparecessem  a  empresa  do  dia  10.10.2008,  no
horário habitual, não tendo o acusado participado desta
jornada de trabalho; QUE afirma ser normal a liberação
de saída em horários diferenciados conforme conclusão
dos  trabalhos;  QUE na  data  do  fato,  tanto  a  vítima
quanto o acusado compareceram a empresa no horário
habitual de trabalho; QUE afirma que após a data do
fato,  o  acusado  não  mais  com  pareceu  a  empresa,
tendo esta  encaminhado dois  convites de retorno ao
trabalho, via telegrama com AR para os dois endereços
apresentados pelo acusado, tendo um dos convites sido
recusado e o outro informando que "mudou-se"; QUE a
empresa  tomou  conhecimento  que  a  vítima  estava
hospitalizada  por  ter  sido  vítima  de  tentativa  de
homicídio no dia 13.10.2008, por meio do genitor da
vítima  que  entregou  cópia  da  requisição  de  exame
encaminhada a  UML;  QUE no dia  20.10.2008 tomou
conhecimento,  por  meio do hospital  Antônio Targino,
que  esta  tinha  vindo  a  óbito.” (José  Marcelo
Nascimento Bezerra, às fls. 23/24)

“QUE trabalha no atacadão rio de peixe cerca de TRÊS
meses, trabalhando hoje na função de conferente de
mercadorias; QUE afirma que conhecia a vítima, bem
como,  o  acusado,  afirmando  que  este  último  estava



trabalhando  na  empresa  por  aproximadamente  cinco
meses; QUE afirma trabalhar num box que se localiza
no interior do galpão em que trabalhavam a vítima e o
acusado; QUE sabe informar que o acusado geralmente
deixava  o  carrinho  de  transportar  mercadorias
("patinha")  no  meio  dos  corredores,  obstaculando  o
trabalho  dos  outros  funcionários,  os  quais  sempre
pediam para o acusado retirar o carrinho do local, mas
nem  sempre  eram  atendidos  por  este  ultimo;  QUE
tomou  conhecimento  na  sextafeira
(10/11/2008),  por  meio  dos  funcionários  de
nome  CARLOS  ANDRÉ  E  JOSÉ  AILTON  de  que
tinha  havida  uma discussão  entre  a  vítima  e  o
acusado,  por  motivo  deste  ter  deixado  a
"patinha"  no  meio  de  corredor,  impedindo  o
trabalho  da  vitima;  QUE  não  sabe  informar  com
quem a  vitima  saiu  da  empresa  do  dia  em que  foi
atingida  por  disparos  de  arma  de  fogo;  QUE tomou
conhecimento dessa fato, na segunda-feira, tendo sido
informado  que  a  vítima  estava  hospitalizada  por  ter
sido atingida por disparos de arma de fogo proferidos
pelo  acusado,  após  ter  saído  da  empresa  na
madrugada do sábado para o domingo; QUE não tem
conhecimento do horário exato em que a vítima e o
acusado  terminaram  o  expediente  de  trabalho,
afirmando que os funcionários  saem da empresa em
horários diversificados, de acordo com o término dos
trabalhos, mas sabe informar que era madrugada; QUE
afirma que após o fato, o acusado não apareceu mais
para  trabalhar  na  empresa; QUE  após  o  fato
ocorrido,  o cometário na empresa era de que o
acusado  RONALDO  havia  atirado  na  vítima,
informando que a própria vitima tinha dito isso
enquanto  estava  hospitalizada;...” (Depoimento
de Aleksandro Araújo Silva, às fls. 34/35)

“… QUE tomou conhecimento no sábado (11/10/2008)
por meio de vários,  funcionários da empresa de que
tinha havido,  na quinta-feira anterior,  uma discussão
entre a vitima e o acusado pelo fato deste último ter
deixado a "patinha" (carrinho de carregar mercadorias)
no  meio  do  corredor,  atrapalhando  o  trábalho  da
vítima; QUE não sabe informar com quem a vítima saiu
da empresa do dia em que foi atingida por disparos de
arma de fogo; QUE tomou conhecimento dessa fato, na
segunda-feira,  tendo  sido  informado  que  a  vítima
estava hospitalizada por ter sido atingida por disparos
de  arma  de  fogo,  proferidos  pelo  acusado,  após  ter
saído  da  empresa  na  madrugada  do  sábado  para  o
domingo; QUE tomou conhecimento de que o acusado
havia  atirado  contra  a  vítima,  por  meio  de  PAULO,
afirmando que este visitou a vitima no hospital, e esta
contou tal  fato;...” (Depoimento de Adailton da
Silva Santos, à fl. 36) 



“…  QUE  afirma  que  o  acusado  tinha  o  apelido  de
"TRANCA RUA" pelo fato de frequentemente deixar o
carrinho  de  carregar  mercadorias  no  meio  dos
corredores;… ;QUE afirma que não foi visitar a vitima
no  hospital,  mas  tomou conhecimento  por  meio  de
outros  funcionários  que  a  visitaram  que  a  própria
vitima dizia que quem proferiu os disparos contra ela
havia sido RONALDO, afirmando ainda tê-lo identificado
no momento da ocorrência do fato;...” (Depoimento
de Carlos André Faustino, à fl. 38)

“...QUE afirma que o acusado já havia discutido
com  outros  dois  funcionários,  não  sabendo  o
depoente  informar  o  motivo;  QUE  afirma  que
sempre que havia  reclamações dos funcionários
contra  o  acusado,  este  dizia  que  eles  nao
deveriam mexer com gente de CABROBÓ, dizendo
ainda que ele (acusado) era da referida cidade e
que para dar um tiro em alguém não era difícil;
QUE  afirma  ter  tomado  conhecimento  da  discussão
havida entre a vítima e o acusado, na sexta-feira de
manhã,  na  ocasião  em  que  estavam  saindo  da
empresa;  QUE informa  que  a  própria  vítima  lhe
contou da discussão, tendo o depoente dito que
deixasse para lá, uma vez que não sabiam quem
era o acusado; QUE afirma que na sexta-feira à noite
o  acusado  não  foi  trabalhar,  tendo  aparecido,  na
empresa  apenas  na  data  do  fato;  QUE  afirma  que
tomou conhecimento do fato da vítima ter sido atingida
por  disparos  de  árma  de  fogo,  no  mesmo  dia  do
acontecido,  afirmando  que saiu  da  empresa  sozinho,
mas no meio do caminho encontrou outros funcionários
que o convidaram para beber, tendo o depoente ligado
para a vitima, momento em que o irmão desta atendeu
e disse  o  que havia  acontecido;  QUE afirma que na
segunda-feira,  a  vítima  confirmou  que  havia  sido
RONALDO que efetuou o disparo contra  ela (vítima),
afirmando ainda que o acusado,  após efetuar  alguns
disparos, chegou bem perto da vítima e tentou atirar
na  cabeça  desta,  mas  a  arma  não  tinha  mais
munição;...” (Depoimento de José Gilson Dias
de Farias, às fls. 41/42)

“...QUE  afirma  que  antes  de  entrar  na  empresa  já
conhecia a vítima de vista, tendo se aproximado mais
desta  após  começar  a  trabalhar  na  empresa;  QUE
afirma  que  o  acusado  estava  trabalhando  na
empresa  há  mais  ou  menos  quatro  meses,
afirmando que este  tinha  o  apelido de TRANCA
RUA, pois sempre deixava o carrinho de carregar
mercadorias  nos  corredores,  atrapalhando  o
serviço dos outros funcionários; QUE afirma que



os funcionários sempre falavam com o acusado e
pedia que este deixasse de fechar os corredores,
mas o acusado não dava atenção, ficava rindo e
debochando; QUE afirma que o acusado dizia que
dizia que era de CABROBÓ e que não era difícil da
um tiro em alguém; QUE a afirma que, logo após,
a discussão entre a vítima e o acusado, a primeira
contou para o depoente o que havia acontecido,
dizendo  que  naquela  noite  o  acusado  já  havia
trancado a passagem da vítima por duas vezes,
tendo  esta  dito  ao  acusado  que  se  ele  não
quisesse trabalhar, pegasse a "patinha" (carrinho
de carregar mercadorias), e fosse para o banheiro
dormir, como ele (acusado) sempre fazia; QUE a
vítima lhe informou que o acusado ficou rindo e com ar
de deboche, tendo a vítima dito que só não daria um
murro  nele  para  não  perder  seus  direitos;  QUE não
sabe informar  se o acusado ameaçou a  vítima;  QUE
afirma  o  depoente  que  a  vítima  sempre  saia  da
empresa  acompanhada  por  ele  (depoente),  e  por
outros funcionários de nome SÉRGIO e GILSON; QUE
na  data  do,  fato,  afirma  o  depoente  que  saiu  da
empresa  acompanhado  pela  vitima  e  por  SÉRGIO,
tendo  GILSON  saído  depois  por  ter  errado  alguns
pedidos,  desta  forma,  após  a  vítima  ter  deixado  o
depoente e SÉRGIO seguiu sozinha para sua residência,
ocasião em que o fato aconteceu; QUE afirma que ao
visitar  à  vitima  no  hospital,  esta  informou  que  o
acusado chegou ao local  em motocicleta  e  passou a
atirar contra esta, tendo a vitima caído no chão, assim,
depois  de  efetuar  alguns  disparos,  o  acusado
aproximqu-se  da  vitima,  desceu  da  motocicleta  e
tentou efetuar outros disparos, mas na arma não havia
mais  nenhuma  munição.” (Depoimento  de
Jeffereson Ferreira Sousa, às fls. 43/44) 

“…  QUE  afirma  que  era  supervisor  direto  tanto  da
vítima quanto  do acusado;  QUE afirma que a  vitima
estava na empresa há mais tempo do que o acusado,
estando  este  último  trabalhando  na  empresa  há
aproximadamente quatro meses; QUE afirma nunca ter
recebido nenhuma reclamação dos outros funcionários
acerca da conduta profissional do acusado; QUE afirma
que  o  acusado  era  muito  calado;  QUE  afirma  que
tomou  conhecimento  do  fato  no  domingo
(12/10/2008), por meio de um funcionário, de que a
vitima  havia  sido  atingida  por  disparos  de  arma  de
fogo;  QUE  na  segunda-feira  após  o  fato,  o
depoente esteve no hospital para visitar a vitima,
e  esta  lhe  informou  que  havia  reconhecido
RONALDO como o autor  dos disparos,  alegando
que  este  estava  numa  motocicleta,  mas  não
usava  capacete;  QUE  durante  o,  expediente  da
segunda-feira,  o  depoente  tomou  conhecimento



da discussão havida na quinta-feira (anterior ao
fato) entre a vitima e o acusado; QUE afirma ter
tomado  conhecimento  ainda  das  condutas  do
acusado  de  deixar  a  "patinha"  no  meio  dos
corredores;  atrapalhando  o  trabalho  dos  outros
funcionários; QUE afirma que na sexta-feira, após a
discussão, o acusado não compareceu ao trabalho, só
tendo ido trabalhar no sábado; QUE afirma que após a
data do fato, acusado não apareceu mais na empresas
nem  para  trabalhar.” (Depoimento  de  Josias
Pires Uchôa Queiroz, à fl. 48)

“… QUE afirma que tanto tinha amizade com a vítima
quanto com o acusado, afirmando que este último tinha
o  apelido  de  "TRANCA  RUA",  em  virtude  deste  ter
costume de deixar o carrinho de carregar mercadorias
("patinha")  no meio  dos corredores,  atrapalhando os
demais  funcionários;  (…)  QUE  afirma  que  tomou
conhecimento da discussão ocorrida entre a vítima e o
acusado no sábado, por meio da própria vítima, que lhe
informou que o acusado havia colocado a "patinha" no
meio  dos  corredores,  impedindo  que  a  vítima
adiantasse seu serviço, daí a ter havido uma discussão
entre ambos; (…)  QUE afirma que no domingo, o
depoente  foi  visitar  a  vítima,  tendo  esta  lhe
informado que reconheceu RONALDO como sendo
o  autor  dos  disparos  que  lhe  atingiram,
informando  que  o  acusado  chegou  em  uma
motocicleta  e  efetuou disparos  contra  a  vítima,
tendo  esta  o  reconhecido  por  este  não  estar
usando  capacete;...” (Depoimento  de  Paulo
Roberto do Nascimento, à fl. 49)

“QUE afirma que o acusado tinha o apelido de TRANCA
RUA, por deixar o carrinho de transportar mercadorias
no meio dos corredores, atrapalhando o trabalho dos
outros funcionários; (…) QUE na data do fato, afirma
o depoente que saiu da empresa, após o término
do expediente, por volta das 02:00, acompanhado
pela  vítima  e  por  outro  funcionário  de  nome
JEFERSON; QUE afirma que os três saíram a pé,
uma  vez  que  todos  moravam  no  bairro  da
Liberdade; QUE afirma o depoente que o primeiro
a ficar em casa foi JEFERSON, tendo o depoente
seguido com a vítima ate a residência do primeiro
(do depoente); QUE depois que o depoente ficou
em  sua  residência,  a  vítima  seguiu  sozinha  e
cerca  de  três  minutos  depois  desta  dobrar  a
esquina,  o acusado passou em sua motocicleta,
buzinou,  cumprimentando  o  depoente  e  seguiu
pelo mesmo caminho da vítima; QUE afirma que
logo  depois  que  o  acusado  passou  e
cumprimentou  o  depoente,  este  escutou  o
estampido de disparos de arma, de fogo, tendo o



depoente  entrado  em  sua  residência  mais
rapidamente; QUE afirma o depoente que o acusado
não estava usando capacete; QUE afirma que apenas
no  período  vespertino  do  domingo  (12/10/2008),  é
que foi  informado por  JEFERSON que a  vitima  tinha
sido atingido por disparos de atina de fogo; QUE afirma
que  não  foi  visitar  a  vitima  no  hospital.”
(Depoimento de Sérgio Franklin Montenegro,
à fl. 55)

“…  QUE  afirma  que  o  acusado  tinha  o  apelido  de
TRANCA  RUA,  pois  sempre  deixava  o  carrinho  de
transportar mercadorias no meio dos corredores; QUE
afirma  o  depoente  que  algumas  vezes  orientou  o
acusado  para  não  deixar  o  carrinho  no  meio  dos
corredores, para não provocar acidente e para facilitar
o  trabalho  dos  outros  funcionários,  afirmando  que
algumas vezes o acusado acatava a orientação, outras
vezes  não;  QUE  afirma  não  ter  presenciado  a
discussão entre a vítima e o acusado, mas tomou
conhecimento  na  própria  quinta-feira,  de que a
discussão  ocorreu  pelo  fato  da  vitima  ter  se
aborrecido com o acusado e ter  tentado passar
com o carrinho de mercadorias por cima da perna
deste último; QUE afirma que tomou conhecimento de
que a vítima tinha sido atingida por disparos de arma
de fogo, no domingo, por meio de outro funcionário, o
qual  lhe  informou  que  RONALDO  (acusado)  havia
efetuado alguns disparos contra a vítima; QUE afirma
ter ido ao hospital em que a vítima estava internada,
mas falou apenas com os familiares desta; QUE afirma
que  após  o  fato,  o  acusado  não  mais  apareceu  na
empresa.” (Depoimento de Renato Dantas dos
Santos, na 56)

Em 25/08/2014, colheu-se o interrogatório do réu, por
meio de termo de audiência de instrução, realizada no Juízo de Direito da
Comarca de Ibimirim-PE (fls. 186/186verso):

“Que  confessa  os  fatos  descritos  na  denúncia;  que
trabalhava na empresa Atacadão; Que a vítima queria
que o acusado levasse ele sem capacete; que a vítima
começou  a  implicar  com  o  depoente;  Que  a  vítima
ficava apelidando o acusado de “trava rua” “morto de
fome”; Que a vítima o ameaçou de lhe dar dois tiros
em sua boca; que esses fatos aconteceram antes oito
dias antes da vítima morrer; e a vítima ameaçava o
depoente  constantemente;  que  a  vítima  partiu  para
brigar com o depoente e os colegas o seguraram; Que
comprou a arma na feira da prata;  Que a arma era
uma trinta e oito; que pagou duzentos e oitenta reais
pela  arma;  Que  passou  a  andar  armado;  Que  o
acusado além das ameaças proibiu do depoente andar



nas ruas em que estava acostumado; que no dia dos
fatos a vítima saiu do trabalho antes do acusado; Que
quando o depoente ia para casa no caminho encontrou
a vítima; Que a vítima estava atrás de um poste com
um objeto na mão; Que a vítima não morava no local;
Que o local  era de hábito do depoente ir para casa;
Que o acusado estava de moto e quando viu a vítima
estava  muito  em cima;  Que  não desviou  o  caminho
pois o caminho pois estava muito em cima; Que ficou
andando armado durante oito dias; que deu dois tiros
pra  cima e uma vez  em direção ao acusado;  que a
vítima andou um pouco e caiu; que saiu com a moto;
que não prestou socorro; Que no outro dia já deixou a
cidade  de  Campina  Grande e  veio  para  Ibimirim-PE;
Que  quando  amanheceu  veio  para  Ibimirim-PE;  que
veio para a casa do seu tio; Que pelo que ouviu dizer o
acusado saiu do hospital vivo e morreu em razão de
uma infecção; Que antes da história do capacete nunca
tinha brigado com a vítima; Que quando veio trabalhar
na empresa a vítima já trabalhava na empresa; Que
nunca  bebido  ou  ido  a  festas  com  o  acusado;  Que
trabalhara das 19:00hrs às 07:00 horas;  que no dia
dos fatos terminaram a produção antes do previsto por
isso saíram mais cedo do trabalho; Que jogou fora a
arma; Que não chegou a ser preso; (…) Que os fatos
ocorreram por volta das duas e meia da manhã; Que a
vítima poderia ter ido para casa; Que a vítima morava
na Av. Odon Bezerra; que nesse dia a vítima usou o
caminho  que  era  hábito  do  acusado;  (…)  Que  sabe
dizer  que  a  vítima  faleceu  em casa;  Que  não  tinha
intenção de matar; Que ainda restou munição na arma;
que sou a arma para se defender; Que a vítima pediu
socorro.”

Já na fase judicial,  em 04/11/2014,  foram escutadas
testemunhas da denúncia e defesa, conforme se depreende do arquivo de
mídia audiovisual, à fl. 191, DVD do qual conseguimos extrair:

José  Marcelo  Nascimento  Bezerra  disse,  frente  à
autoridade  judiciária,  que  à  época  dos  fatos  era  Gerente  de  Recursos
Humanos do Atacadão Rio do Peixe, local em que trabalhavam vítima e o
réu, ora recorrente, os quais exerciam suas atividades há algum tempo na
empresa, mas não sabia que existiam quaisquer desavenças entre eles,
mesmo depois dos fatos aqui apurados. Entretanto, ficou ciente do crime
depois  que  o  pai  da  vítima  foi  à  empresa  relatar  o  fato  e  buscar
informações do paradeiro de Ronaldo Lopes da Silva. Disse que o aqui réu
foi demitido, logo após o crime, por abandono de emprego, após duas
notificações, sendo a última emitida ao endereço que tinham do Estado de
Pernambuco, ressaltando que pediu aos funcionários que evitassem falar
do  crime  no  local  de  trabalho,  ou  mesmo  atribuir  qualquer  culpa  a
Ronaldo, sem certeza do que aconteceu.



Por  sua  vez,  Adriano  Mendes  Queiroz,  escutado  em
Juízo, disse que trabalhou com vítima e réu no Atacadão Rio do Peixe,
sendo o comportamento de ambos tranquilos e normais, recordando-se
apenas que,  por  terceiros,  soube que eles  haviam discutido,  mas sem
conhecimento de nenhuma briga física, apenas uma “coisa besta”. Afirmou
saber que a vítima morava no bairro da Liberdade, e que para se dirigir do
trabalho para casa tinha várias opções de trajeto até sua residência.

Também foi  escutado  Paulo  Roberto  do  Nascimento,
como testemunha da acusação, o qual também trabalhou com vítima e
réu,  tendo  conhecimento,  por  terceiros,  da  discussão  verbal  banal  de
ambos,  e  que  não  imaginava  que  isso  ensejaria  o  homicídio  ocorrido,
tendo sindo uma “discussão besta”. Segundo a testemunha, ao visitar a
vítima no hospital, ainda com vida, escutou deste que o réu foi o autor do
crime. Perguntado pela defesa, afirmou que a vítima morava no bairro da
Liberdade e o réu no bairro de Santa Rosa, e que a rua onde ocorreu o
crime, Rua das Alagoas, não era caminho obrigatório de passagem para
acesso a este último bairro, existindo outras alternativas de trajeto.

Testemunha da defesa Valmir Pereira da Silva, afirmou,
em Juízo, que Ronaldo havia recebido ameças de Everton, bem como que
a melhor alternativa de acesso ao bairro do réu era pela Rua das Alagoas,
mas que para o bairro da vítima existiam vários outros acessos.

Como  testemunha  da  defesa,  o  cunhado  do  réu,
Lorinaldo  Gonçalves  Pereira,  foi  escutado  na  qualidade  de  declarante,
contando  que  vítima  e  réu  sempre  discutiam  e  que  Everton  sempre
chamava Ronaldo para briga.

Pronunciado, como incurso nas sanções do art. 121, §
2º, incisos II e IV, do Código Penal, conforme decisão de fls. 240/242, o
réu foi  levado ao Júri  Popular,  cujo Sinédrio do 2º Tribunal do Júri  da
Comarca  de  Campina  Grande  decidiu  por  condená-lo  nos  moldes  da
pronúncia, a uma pena total de 15 (quinze) anos de reclusão.

Quando  da  instrução  do  Tribunal  do  Júri,  apenas  se
procedeu ao interrogatório do réu, conforme DVD contido à fl. 272, no
qual  ele  afirmou  que  ambos  trabalhavam  como  carregadores  de
mercadoria  com  “patinhas”  (carrinho  usado  para  transporte)  para  o
Atacadão do Rio do Peixe, no horário das 19h30 da noite até 7h30 da
manhã. Todavia, não tinham uma boa relação, pois sempre discutiam e,
certa noite, a vítima tentou lhe acertar com a “patinha” das mercadorias,
partindo  para  lhe  agredir  com  soco,  mas  foi  contido  por  outros  dois
funcionários  da  loja,  momento  em que proferiu  ameaças,  dizendo que
daria 03 tiros na sua boca, e que ele era um “homem morto”, motivo que
levou o réu a andar armado.

Em um primeiro momento da gravação ele diz que essa
briga se deu entre doze e oito dias antes do fato apurado nos autos, mas



depois, confusamente, conta que essa ocorrência se estabeleceu na noite
do crime.

O réu disse que o começo dessas desavenças foi em
razão de que,  certa feita,  negou à vítima uma carona, já que Everton
estaria sem o capacete para ser transportado na garupa de sua moto,
ressaltou,  entretanto,  que oito dias antes do crime cometido,  a vítima
começou  a  lhe  proferir  ameaças,  proibindo-o  de  passar  na  Av.  Odon
Bezerra – local onde Everton morava.

O réu disse que o Atacadão Rio do Peixe ficava por trás
do atual fórum, na Assis Chateaubriand, e que ele morava no bairro da
Vila Cabral, em Santa Rosa, estando acostumado a ir para casa pela Rua
Alagoas,  atravessando  para  a  Santa  Rosa,  na  Rua  Damasco  e  se
deslocava para sua casa.

Na madrugada do crime,  o expediente  teria  acabado
mais cedo, às 2h30, e ele disse que já levava a arma para o trabalho, por
medo de ser morto, saindo de seu expediente também armado, crendo ele
que naquela madrugada a vítima saiu antes dele, porque o encontrou, ao
passar de moto, na esquina da Rua Alagoas, por trás de um poste com um
objeto na mão direita, momento em que o viu fazer menção de pegar algo
em  uma  sacola,  reagindo,  então,  de  imediato,  e  buscando  se
salvaguardar, com dois disparos para o alto e um em direção a Everton,
atingindo-o.

Detalho  trecho  do diálogo captado pelas  imagens  do
DVD, entre o Juiz e o réu interrogado, no qual falam:

“Juiz: … Aí quando o senhor vinha de moto, o senhor
viu ele próximo a um poste, por trás de um poste?
Réu: Isso.
Juiz: Com objeto na mão?
Réu: Isso.
Juiz: Sim… e aí?
Aí  ele  quis  ali  fazer  uma  reação,  e  eu  estava  com
medo, não podia pensar, eu… eu tinha medo de… não
deu pra pensar na hora, quando ele mexeu na sacola e
eu,  rapidamente  ali,  o  subconsciente  com  medo,  já
estava “atemorrizado”, eu puxei… saquei a arma, dei
dois  disparos  para  cima,  e  o  mesmo  mexeu  ali  na
sacola, na minha direção, e foi na hora que eu dei o
terceiro, em direção a vítima,  Excelência Na hora ali
que ele talvez ia se… se virando ali.
Juiz: Ô, Ronaldo, me diz um negócio, o senhor ia de
moto,  não  seria  mais  fácil  o  senhor  acelerar  e  ir
embora não?
Réu: Porquê ele estava na esquina, Excelência.
Juiz: Certo. Mas acelerando dava “pra” ir embora. O
senhor  disse  que  ele  tava  dentro  de  uma  sacola
mexendo…  E  como  foi  isso?  A  arma  “tava”  onde?



Porque o senhor disse “pilotando a moto”… o senhor
sacou ou parou a moto?
Réu: Não parei a moto, Excelência.
Juiz: E o senhor vinha com essa arma onde?
Réu: Vinha com ela na cintura.
Juiz: O senhor é canhoto ou direito?
Réu: Eu sou direito, Excelência.
Juiz: É direito. E sacou essa arma com que mão?
Réu: Com a mão direita.
Juiz: Com a mão que o senhor acelera?
Réu: Isso.
Juiz: E o senhor parou de acelerar a moto “pra” sacar
a arma?
Réu: Isso… isso, Excelência.
Juiz: Então o senhor parou a moto?
Réu: Não. Eu segurei na embreagem…
Juiz: Hum…
Réu: E foi muito rápido, porque eu temia a morte. Eu
segurei  na  embreagem,  saquei  a  arma  e  dei  dois
disparos “pra” cima… a moto em neutro ela desce. E o
mesmo,  ele  quis…  fez  uma  reação  pra  cima.  Aí  no
terceiro, eu dei na direção, sem a intenção de matar.
Juiz: Em que momento… em que momento o senhor
soltou a mão? Porque o senhor viu o poste, viu ele…
Em que momento o senhor soltou a mão da… da… da...
do acelerador da moto? Em que momento pra sacar a
arma?  Foi  quando  viu  ele,  se  aproximou  dele,  ou
quando passou dele?
Réu: Quando eu vinha na Rua Alagoas…
Juiz:Sim…
Réu: Que descobre a pracinha ali – tem as algarobas
ali – ele esta detrás de um poste…
Juiz: Certo…
Réu: E eu vi ele com um objeto.
Juiz: Hum…
Réu:  Rapidamente  eu  imaginei  que  irei  ser
assassinado. E eu atirei “pra” que ele não “vinhesse”…
Juiz: Mas qual a distância que o senhor “tava”… que o
senhor viu ele a que distância?
Réu: Em torno de 10, 12 metros.
Juiz: E deu tempo de fazer tudo isso e a moto “pa”...
continuar e passar dele? Por que 10 metros é o que?
10 metros é daqui naquela… naquela… naquele pilar ali.
Ai  o  senhor diz  que vinha na moto,  tirou a mão do
acelerado  –  a  moto  andando  -,  tirou  a  mão  do
acelerador, sacou a arma, atirou duas vezes pra cima…
Réu: Isso.
Juiz: E depois atirou. E a moto não foi embora não?
Réu:  Continuava  andando.  Eu  atirei  sem ver  aonde
pegava o tiro na vítima. 
Juiz: Consta nos autos que o tiro atingiu as costas da
vítima. 



Réu: Creio que na hora ali, que ele veio, que intimidou,
eu ati… foi rápido, eu não podia, eu não podia pensar
muito.
Juiz: Tô entendendo.
Réu: No que eu atirei muito rápido “pra” cima, “pra”
tentar que ele intimidasse, foi na hora que ele ali virou
e eu atirei sem ver. Atirei só na direção sem olhar ali
Juiz: Tô entendendo. Existe uma versão nos autos que
a  vítima  saiu  do  trabalho,  ela  pediu  carona  a  um
colega…  tá  entendendo?  Que  deixou  esse  colega,
deixou ele nas imediações ali  da Rua Espírito  Santo.
Isso é uma versão que tem nos autos. Tá entendendo?
E que a vítima desceu dessa carona e foi  pra casa,
quando foi abordada pelo senhor. E o senhor já chegou
atirando. Ela ia caminhando pra casa.
Réu: Ele…
Juiz:  E  o  senhor… a  vítima ainda  foi  socorrida  com
vida.  Isso  é  a  versão  que  tem nos  autos.  A  vítima
conversou  com  parentes,  com  amigos,  com  a  mãe
inclusive, e disse: “não, eu fui... eu tava indo pra casa
a pé, depois da carona, ele chegou numa moto, com
farol desligado e começou a atirar.

Nesse instante o réu passa a dizer que não queria tirar
a  vida  da  vítima,  pois  tinha  mais  03  munições  na  arma,  e  podia  ter
disparado  no  peito  ou  cabeça  desta,  mas  não  o  fez,  seguindo  seu
caminho,  escondendo-se  no  mato  e  se  desfazendo  da  arma  em local
desconhecido, tomando, então, rumo ao Estado de Pernambuco.

Ele diz, ainda, que já pretendia sair do emprego, tendo
entregue  a  sua  carteira  de  trabalho  para  a  baixa,  entretanto,  não  a
resgatou da empresa, pois após o ocorrido se evadiu.

Conforme afirmou o apelante, Aleksandro Araújo Silva,
testemunha identificada no inquérito policial, foi quem segurou a vítima
na briga havida dentro da empresa, para que Everton não o agredisse.
Segundo ele, a vítima, e tão somente ela, chamava-lhe pelo apelido de
“tranca  rua”,  pois  não  tinha  paciência  com  ele,  o  qual  ainda  estava
aprendendo o serviço.

Ele  diz  que,  após  o  ocorrido,  pessoas  haviam  lhe
contado que Everton era uma pessoa violenta e que tentou reconciliação
com ele depois da contenda, mas a vítima não quis restabelecer a paz.

Perguntado  pela  representante  do  Ministério  Público,
que  observava  contradição  com  os  elementos  amealhados  na  esfera
policial,  no  qual  a  testemunha  Aleksandro  afirmara  que  Everton  era
pacato, Ronaldo reafirmou que esta testemunha havia segurado a vítima
quando Everton teria tentado lhe agredir, fato que teria sido registrado
pelas câmeras da empresa.



Reafirmou, ademais, que disparou contra a vítima ainda
pilotando sua moto e insistiu na versão de que só atirou porque Everton
aparentava investir contra ele, quando segurava algo na mão, por detrás
de um poste, em local escuro, não conseguindo ver direito, pois usava
capacete. 

Falou,  também,  que,  no  curso  do  trajeto  percorrido,
não cumprimentou a testemunha Sérgio Frank Montenegro, não sabendo
de quem se tratava, sendo, então, rememorado pela Promotora que esta
testemunha acompanhou a vítima na saída empresa.

Perguntado  por  seu  advogado,  ele  diz  que  um
funcionário,  cujo  nome  não  lembrava,  orientou  a  tomar  cuidado  com
Everton, dizendo-lhe que este ia “meter um oitão” nele,  especialmente
pelo horário em que estava saindo naquela madrugada, o que lhe deu
bastante medo. 

Perguntado por um dos jurados se já sabia usar arma
de fogo, ele falou que não, que era sua primeira vez. 

Em outro questionamento do Júri, afirmou que, apesar
da  pouca luz  no local,  estando escuro,  conseguiu  reconhecer  a  vítima
como sendo Everton pelo seu reflexo. Reafirmando, quando reperguntado
pelo Ministério Público, de que, mesmo escuro, reconheceu a vítima pela
ação desta, posto que foi na sua direção.

Para  o  Ministério  Público,  contou,  ao  final  de  seu
interrogatório,  que,  ao  passar  na  esquina,  diminuiu  a  velocidade  no
trecho, quando viu a vítima em atitude suspeita, por trás do poste, vindo
em sua direção, foi quando sacou sua arma, que estava do lado direito de
sua cintura, sem bainha, com o cabo para fora e atirou contra Everton.

Pois bem. Na lição de Cezar Roberto Bittencourt, ocorre
legítima defesa putativa "quando alguém se julga, erroneamente, diante
de uma agressão injusta, atual  ou iminente,  encontrando-se, portanto,
legalmente autorizado a repeli-la" (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado
de Direito Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, v. 1, 2009, p. 345). 

Logo,  sendo  o  erro  inevitável,  exculpará  o  autor;
evitável, diminuirá a pena na medida da sua evitabilidade.

A  legítima  defesa  putativa  demanda  a  existência  de
prova  segura  e  incontroversa  de  que,  por  erro  plenamente  justificado
pelas  circunstâncias,  o  agente  tenha suposto  situação de fato  que,  se
existisse,  autorizaria  sua  conduta,  entretanto,  não  há nenhum suporte
para a tese defensiva.

Não se prova,  pela extensa análise de todo o cotejo
probatório, que ocorreu uma briga acalorada entre vítima e réu, apartada



por 02 funcionários próximos do setor, inclusive, Aleksandro – apontado
como um dos apaziguadores da briga – sequer estava no momento da
discussão havida, sabendo do fato por terceiros, bem como que neste ato
Everton  lhe  proferira  severas  ameaças,  visto  que  as  testemunhas
classificaram o ocorrido como uma “briga besta”.

Também não há suporte probatório, ao fato de que a
vítima  seria  pessoa  violenta,  bem  como  que  vivesse  a  ameaçar  a
segurança e a incolumidade do réu, pelo contrário, uma vez que o apelido
de “tranca rua” era dado por toda a equipe que trabalhava no local com o
ora recorrente.

A prova também não dá suporte ao argumento de que
o apelante estivesse terminantemente proibido de trafegar nas imediações
da casa de Everton, uma vez que existiam vários trajetos para a casa do
réu,  o  qual  se deslocava com veículo,  moto,  para sua casa,  podendo,
portanto, adotar qualquer caminho possível.

Bem como, de igual forma, não existem provas de que
em função da discussão havida, o apelante tenha pedido baixa de sua
carteira de trabalho ao setor de Recursos Humanos da empresa, uma vez
que o chefe do setor não tinha nenhum conhecimento prévio a respeito
disso e nem de qualquer discussão, contenda ou mesmo ameaça sofrida.
Conforme testemunho anteriormente em Juízo, ele só soube depois, por
terceiros, da discussão ocorrida.

Dos autos não tem provas de que na noite do crime a
vítima tenha saído mais cedo na intenção de encurralar a vítima em local
de sua passagem, a fim de ceifar a sua vida, com arma de fogo ou objeto
outro, segurado em sua mão direita, escondido por trás de um poste de
luz, num canto escuro de uma esquina, intentando de inoportuno contra
Ronaldo, enquanto esse trafegasse no local.

Além  disso,  nenhum  elemento  apoia  a  tese  de  que
fosse possível, pilotando uma moto, passando por uma rua mal iluminada,
reconhecer a vítima escondida atrás de um poste, segurando algo suspeito
e intentando contra a sua vida de inoportuno, e, como resposta, tenha
sido  possível,  em  segundos,  sacar  de  sua  arma  –  desembainhada  e
guardada do lado direito de sua cintura –, com a mão direita – mão que
gira  o  acelerador  da  moto  –,  atirado  por  02  vezes  para  afastar  seu
pretenso  algoz,  o  qual,  continuou a  ir  em sua direção,  obrigando-o a
disparar uma terceira vez, e mesmo vindo atacá-lo, esse último projetil
atingiu, inexplicavelmente, as costas de Everton, causando-lhe ferimento
que o levou a óbito dias depois.

Um detalhe: sem, sequer, nunca ter manuseado uma
única arma em sua vida, e tudo isto anteriormente descrito, num percusso
de apenas 10 metros de distância percorridos pilotando sua moto.



E, por último, não há provas de que todos os elementos
acima citados tenham sido suficientes e bastantes a justificar o ato de
suposta legítima defesa do réu,  o  qual  achava que seria  injustamente
atacado  pela  vítima,  sendo  que  a  tese  acolhida  pelo  Júri,  conforme
defende o apelante, foi um bem arquitetado plano para lhe condenar, uma
vez que não existiriam testemunhas do fato.

O veredito condenatório, portanto, vai ao encontro do
acervo probatório, inclusive quanto às qualificadoras, pois incontroverso.

Na espécie sub judice, a ocorrência de agressão atual
ou iminente não se afigura concreta, por contrariar a prova dos autos, já
que não comprovou que a vítima iniciou quaisquer agressões, bem como
os motivos anteriores que a lastreassem. 

Ainda a propósito, a lição do jurista Tourinho Filho: 

"Cabe, pois, à parte acusadora provar a existência do
fato e demonstrar sua autoria. Também lhe cabe
demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por
dolo ou culpa. Se o réu goza da presunção de
inocência, é evidente que a prova do crime, quer a
parte objecti, quer a parte subjecti, deve ficar a cargo
da acusação. Se, por acaso, a defesa argüir em seu
prol uma causa excludente de antijuridicidade ou de
culpabilidade, é claro que, nessa hipótese, as posições
se invertem, tendo inteira aplicação a máxima actori
incumbit probatio et reus in excipiendo fit actor" (in
Processo Penal, vol. 3, Saraiva, 13ª ed., 1992,
págs. 212/213) 

Em conclusão, há provas que sustentam a condenação
do Conselho de Sentença, inclusive em relação às qualificadoras.

Vale  consignar,  por  fim,  que  no  Tribunal  do  Júri,  o
sistema de avaliação da prova é o da íntima convicção dos jurados, de
modo que aquele colegiado de Juízes Leigos não precisa explicar quais
elementos  foram determinantes  na  sua  decisão,  a  qual  se  reveste  da
qualidade da soberania. 

O veredito, portanto, só pode ser anulado se divorciado
completamente das provas angariadas nos autos, e não é o que ocorre na
espécie.

Diante  do  exposto,  CONHEÇO  DO APELO  E  NEGO
PROVIMENTO,  mantendo  a  condenação  do  réu,  em harmonia  com o
parecer ministerial.

Expeça-se Mandado de Prisão, após o decurso do
prazo de Embargos, sem manifestação.



É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição
limitada),  relator,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador)
revisor, e João Benedito da Silva (vogal). 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de maio de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


