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PROCESSUAL PENAL. Apelação criminal. Homicídio.   Sessão
do  júri.  Condenação.  Materialidade.  Comprovação.  Autoria.
Indícios. Tese de acusação acolhida. Soberania dos veredictos.
Condenação  mantida.  Dosimetria  da  pena.  Circunstância
atenuante. Confissão qualificada. Direito subjetivo à atenuante.
Reconhecimento  de  ofício.  Circunstância  agravante.  Crime
posterior ao fato criminoso. Não gera reincidência. Agravante
afastada.  Regime  de  cumprimento  da  pena.  Semiaberto.
Adequado à pena redimensionada.  Provimento parcial.
 
_ Proferida a decisão, pelo Conselho de Sentença, de acordo
com o acervo probatório contido nos autos, adotando uma das
teses  levantadas  pelas  partes,  não  há  que  se  falar  em
nulidade,  devendo-se  acatar  o  veredicto,  sob  pena  de
infringência à soberania do júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”, CF).

_  Havendo  a  confissão  espontânea,  mesmo  que  feita
acompanhada  de  uma  excludente  de  ilicitude,  a  chamada
confissão qualificada deve ser reconhecida como circunstância
atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal.

_Não  gera  reincidência  o  crime  cometido  após  o  fato
criminoso .

_  O  condenado  não  reincidente,  cuja  pena  seja  superior  a
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quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio,
cumpri-la em regime semiaberto.

_ Provimento parcial.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em dar provimento parcial à apelação para readequar a pena, nos termos
do voto do Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.   

RELATÓRIO

Trata-se  de apelação criminal  interposta por  Antônio Vicente  do
Nascimento,  conhecido como “Piló”, que foi  condenado pelo Tribunal do Júri,  à pena
privativa de liberdade pelo período de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser
cumprida, inicialmente, no regime fechado, por ter infringido a norma prevista no art. 121,
§ 2º, inciso II, do Código Penal1.

Infere-se da denúncia que,  no dia 16/04/2010, no Sítio Quixaba de
Baixo, município de Uiraúna/PB, o acusado discutiu com a vítima e efetuou um disparo de
espingarda, e com a vítima já debilitada, efetuou mais dois tiros de revólver, calibre 22,
provocando lesões que lhe causaram a morte. 

O réu foi pronunciado (fs. 140/143) e condenado pelo Júri Popular
(sentença às fs. 194/195).

                                
Em suas razões, alega que a decisão dos jurados é manifestamente

contrária à prova dos autos, sob o argumento de que a vítima era uma pessoa violenta e
lhe afrontava em frente a sua casa, sustentando que agiu em legítima defesa.

Requer  o  provimento  do  apelo,  e  declarada  a  nulidade  do
julgamento,  para  que  seja  realizado  um  novo  júri  popular,  caso  seja  mantida  a
condenação, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §
1º do art. 121 do CP; que seja afastada a agravante da reincidência, por não haver prova
nos autos do trânsito em julgado, e que seja determinado o cumprimento da pena no
regime semiaberto (fs. 198/207)). 

Contrarrazões às fs. 209/212.

1Art 121. Art. 121. Matar alguem:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
§ 2º. Se o homicídio é cometido:
(…)
II – por motivo fútil;
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A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial para
que seja afastada a circunstância agravante da reincidência (fs. 217/220).

É o relatório.

_ VOTO _ Juiz de Direito Convocado Marcos William de Oliveira
(Relator)

I - MÉRITO: 

O recurso deve ser provido, em parte. 

Depreende-se  que  o  apelante  pretende  a  nulidade  da  decisão
proferida pelo júri popular, que o condenou pelo crime de homicídio simples (art.  121,
caput, do CP), e afastou a qualificadora por motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do CP),
sob a alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos,  em
virtude  de  não  ter  sido  acolhida  a  tese  de  exclusão  de  ilicitude,  porquanto  agiu  em
legítima defesa.

Acontece que o veredicto proferido pelo júri popular não foi contrário
à prova dos autos, de maneira que a pretensão da defesa não subsiste. 

É cediço que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido
de que a cassação do veredicto popular, por ser manifestamente contrário à prova dos
autos, só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada
do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. 

Assim sendo, apenas se os elementos probatórios não comportam a
versão escolhida pelo Júri  é  que poderá ser  anulada a decisão,  pois  esta estará em
desacordo com o conjunto probatório, o que não é admissível. 

Não é o caso dos autos.

Percebe-se,  então,  que  a  materialidade  e  a  autoria  são  foram
questionados  pelo  apelante.  De  qualquer  forma,  vê-se  que  a  materialidade  está
comprovada nos autos,  consoante  o  Laudo de Exame Cadavérico à  f.  187/187v,  e  a
autoria pela confissão do apelante que admitiu ser o autor do disparos de arma de fogo
que causou a  morte  da  vítima  Geraldo Cruz,  como também restou comprovada pelo
depoimento das testemunhas oculares.

Ocorre que o apelante alega que agiu em legítima defesa, pois a
vítima era uma pessoa violenta e tanto ele como sua família estavam sendo ameaçados
de morte por ela. 

De  fato,  segundo  as  testemunhas  de  defesa  ouvidas  na  sessão
plenária do júri, a vítima era tida como uma pessoa violenta, sendo que, conforme se
extrai  dos autos, o apelante também é uma pessoa violenta. Ora, consoante os seus
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antecedentes  criminais,  percebe-se  que  o  apelante  já  foi  condenado  por  sentença
irrecorrível por fato posterior ao crime em questão, bem como responde a outra acusação
de ter cometido homicídio doloso, de modo que, tanto a vítima quanto o apelante podem
ser tidas como pessoas violentas.

Nesse contexto, infere-se que no dia fatídico, conforme declarou a
viúva do falecido,  tanto a vítima quanto o apelante estavam embriagados e cada um
estava com uma roçadeira na mão aparando o mato de suas casas, quando começaram a
discutir e proferir insultos mútuos. Contou que, inicialmente, ouviu-se um tiro de dentro da
casa do apelante e, posteriormente, ele saiu com uma espingarda e atirou contra a vítima.
Disse  que  após  o  tiro  que  atingiu  a  vítima,  o  apelante  jogou  a  arma nas  costas  do
ofendido. Declarou que tentou pegar a espingarda, porém, foi impedida com as ameaças
de que ira sofrer o mesmo mal, pois o apelante já estava com outra arma em punho, um
revólver,  calibre 22, e com esta disparou, duas vezes, no peito da vítima, que veio a
falecer em decorrência desses ferimentos. Vejamos as declarações prestadas prestadas,
em juízo (f. 101),  por D. Maria Laura e que foram confirmadas na sessão plenária do Júri
(DVD à f. 193):1

a) Declarante Maria Laura de Oliveira Cruz (víúva):

(…) que confirma integralmente o depoimento prestado na oportunidade na
polícia às fls. 08; que o autor do crime iniciou os disparos ainda fora da
casa da declarante; que os tiros foram efetuados na vítima no terreiro da
sua casa;  que  a  declarante  chegou a  pedir  ao  acusado para  que não
matasse o seu marido, mas ele não atendeu; que viu juntamente com sua
filha  seu esposo receber  três tiros a curta  distancia do atirador  para  a
vítima era muito perto; que vítima e acusado era rixado, mas no dia do fato
nada havia acontecido; que no dia do ocorrido o seu marido e o acusado
tinha  bebido,  tendo  seu  marido  bebido  na  bodega  de  Júlio  Joaquim
Ferreira, mas não viu o acusado bebendo; que o primeiro tiro disparado
pelo acusado foi  em sua casa;  que após efetuar o tiro em sua casa o
acusado veio para a residência de seu esposo nele atirando; que o esposo
ao recebe o terceiro disparo caiu e foi socorrido pela declarante, sendo
trazido para a cidade de Uiraúna e  levado posteriormente  para Sousa,
local onde faleceu; que o primeiro tiro foi de espingarda calibre 10, que
calça bala de 38 e dado o tiro, ele atirar de rebolo a espingarda no marido
da declarante;  que a  declarante  ainda  tentou pegar  a  espingarda  para
trazer para justiça e ai ouviu o acusado mandando soltar e a declarante
soltou  a  espingarda  e  o  acusado  em  seguida  deu  mais  dois  tiros  de
revolver  e  fugiu  no  meio  do  mundo  e  a  declarante  foi  socorrer  o  seu
esposo; que o destino das armas não sabe dizer, mas sabe informar que o
marido foi morto por duas armas". (SIC) f. 101.

Tais  fatos  também foram confirmados  pela  filha  do  falecido  que,
perante a autoridade judicial, declarou que o apelante atirou com uma espingarda e deu
ordem para que ela e sua genitora se afastasse, senão iria atirar nelas, e que, ao se
afastarem, ele atirou com um revólver em seu pai. Vejamos:
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"que tinha acabado de chegar da escola e estava  assistindo TV, quando
ouviu a zuada dos dois teimando; que depois viu o acusado entrando para
dentro da sua casa armando a arma; que um tiro disparou dentro da casa
do acusado; que depois o acusado saiu para fora da sua casa apontando
a arma para o seu pai e dizendo que ia atirar; que a declarante e sua mãe
estava na frente pedindo para o acusado não atirar; que o acusado dizia
se elas não saísse do meio ia atirar nelas; que depois da declarante e sua
mãe saírem do meio o acusado atirou em seu pai; que quando o acusado
soltou a espingarda no chão sua mãe tentou pegá-la, momento em que o
acusado  disse  se  ela  não  soltasse  a  arma  iria  atirar  nela;  que  a
espingarda era de propriedade do acusado; que depois o acusado sacou
o revolver e desferiu dois tiros no pai da declarante; que o seu pai estava
roçando o quintal da sua casa no momento do ocorrido". (SIC) f. 103.

Pelas declarações acima, verifica-se, que, de fato, havia uma rixa
entre o apelante e a vítima, e que a briga iniciou com agressões verbais mútuas, e que os
meios para repelir, na hipótese do apelante se sentir ameaçado, foram imoderados, pois
atirou três vezes contra a vítima, de modo que sua conduta não se enquadrou na situação
de legítima defesa prevista  no  art.  25  do CP,  que exige  o  uso moderado dos meios
necessários para repelir injusta agressão, de modo que não há que se falar em decisão
manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto, o entendimento do júri popular
encontra amparo no arcabouço probatório do caderno processual.

Percebe-se, pois, que a defesa não apresentou prova contundente de
modo a justificar necessidade de reforma da decisão do Tribunal do Júri, pois apenas a
prova manifestamente contrária a prova dos autos permite novo julgamento, o que não se
afigura  possível  nos  presentes  autos,  uma  vez  que  apresentadas  teses  colidentes
amparadas em diferentes provas constantes no mesmo conjunto probatório, o Conselho
de Sentença entendeu em acolher umas delas.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELO JURADOS QUE ENCONTRA
AMPARO  NA PROVA AMEALHADA.  DUAS  TESES.  OPÇÃO  POR  UMA
DELAS. I - Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo
Conselho  de  Sentença  que  resta  apoiada  -  conforme  bem destacado  no
reprochado acórdão - em provas robustas. II  - Ademais, da mesma forma,
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).
Recurso especial provido2." 

Ademais, como visto na jurisprudência supratranscrita, ressalte-se que
a recente alteração do CPP (Lei 11.689/2008) veio reforçar ainda mais a soberania dos

2
(STJ - REsp 1114474/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 16/11/2009).
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veredictos dos Jurados, pois se tem entendido, portanto, que a resposta do Conselho de
Sentença que leva à condenação pode ter como base uma das versões dos fatos. 

Acerca da matéria Guilherme de Souza Nucci ensina que: 

"Surge,  então,  o  quesito  relativo  à possibilidade de condenação ou
absolvição do acusado, novidade introduzida pela Lei 11.689/2008: "o
jurado  absolve  o  acusado?".  A  resposta  afirmativa  conduz  à
absolvição; a negativa leva á condenação. O motivo do Conselho de
Sentença para absolver ou para condenar não se torna explícito. Pode
fundar-se em qualquer argumento exposto pelas partes em plenário,
como pode centrar-se na convicção íntima de que o réu simplesmente
não merece ser condenado ou merece a condenação." (  Manual de
Processo Penal e Execução penal - 5. ed. - São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2008 - P. 801) 

O  fato  é  que  pode  o  Conselho  de  Sentença  escolher  a  tese  que
entender mais verossímil, como o fez, sem que possa incorrer tal veredicto em hipótese
de cassação, pelo que mantenho a decisão do Júri, a qual se mostra juridicamente correta
e justa ante o que até então foi demonstrado nos autos. 

II – DOSIMETRIA DA PENA:
 

Quanto à dosimetria da pena, merece reparos.

Infere-se que o magistrado a quo ao analisar as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do CP, fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal, tendo em
vista  que  o  art.  121,  caput,  do  CP,  prevê  a  pena  abstrata  entre  seis  a  vinte  anos,
cominando-a  em 7 (sete)  anos  e  6  (seis)  meses de  reclusão,  que  considero  justa  e
adequada, porquanto são desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime. 

Na segunda fase, percebe-se que o juiz-presidente não reconheceu a
confissão  como  circunstância  atenuante.  Em  que  pese  o  apelante  ter  confessado  o
homicídio  alegando  que  agiu  em  legítima  defesa,  a  confissão  qualificada  enseja  a
aplicação da circunstância atenuante disposta no art. 65, III, alínea d,  do Código Penal.
Neste sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL.  AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO
ESPECIAL.  DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E  VIOLAÇÃO AO ART.  65,  III,
"D", DO CP. CONFISSÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE
ILICITUDE.  RECONHECIMENTO  DA  ATENUANTE.  ACÓRDÃO  EM
CONFORMIDADE  COM  A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.  SÚMULA
83/STJ.  AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.  É
firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a
confissão qualificada, isto é, aquela na qual o agente agrega teses defensivas
discriminantes ou exculpantes, enseja a aplicação da atenuante prevista na
alínea "d" do inciso III do artigo 65 do Código Penal. Incidência do enunciado
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83 da Súmula deste STJ. 2. Agravos regimentais a que se nega provimento.3 

Desse modo, atenuo em 6 (seis) meses, resultando a pena em 7 (sete)
anos de reclusão.

Quanto  à  circunstância  agravante  da  reincidência  reconhecida  pelo
juiz-presidente, que exasperou a pena em 1 (um) ano, deve ser afastada, porquanto a
sentença que transitou em julgado refere-se a fato posterior ao crime em questão, não
configurando a reincidência prevista no art. 634 do Código Penal. A respeito, trago à baila
a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REINCIDÊNCIA.
NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  CONDENAÇÃO  POR  FATO  POSTERIOR  AO
APURADO NA PRESENTE AÇÃO PENAL.  PRECEDENTES.  PENA-BASE
FIXADA  NO  MÍNIMO  LEGAL.  REGIME  PRISIONAL  FECHADO.
IMPROPRIEDADE. SÚMULA N.º 440 DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA.
1. A existência de condenação transitada em julgado por fatos posteriores ao
delito objeto da ação penal não servem para caracterizar a reincidência. 2.
Fixada a pena-base no mínimo legal, porque reconhecidas as circunstâncias
judiciais favoráveis ao réu primário e de bons antecedentes, não é possível
infligir-lhe  regime  prisional  mais  gravoso  apenas  com  base  na  gravidade
genérica do delito. Inteligência do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal. Incidência do enunciado n.º 440 da Súmula desta Corte. 3.
Habeas corpus concedido para, mantida a condenação do Paciente, afastar a
agravante da reincidência e estabelecer o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena reclusiva imposta.5

Quanto  ao  pedido  de  aplicação  da  causa  de  diminuição  de  pena
prevista no § 1º6 do art. 121 do CP, não conheço, pois compete ao Tribunal do Júri a
competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, e o Júri Popular firmou
seu  entendimento  de  que  não  houve  homicídio  privilegiado,  mas  homicídio  simples
previsto no caput do art. 121 do Código Penal.

Assim, ante a ausência de outras causas de diminuição ou aumento de
pena, torno definitiva a pena de 7 (sete) anos de reclusão.

3(STJ - AgRg no REsp 1416247 / GO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2013/0363342-4 Relator(a)
Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA (1131)  Órgão  Julgador  T6  -  SEXTA TURMA Data  do  Julgamento
06/05/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2014)
4Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, 
no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
5(STJ - HC 159228 / GO HABEAS CORPUS 2010/0004236-4 Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 03/05/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 12/05/2011)
6Art. 121. Matar alguem:

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o
domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena
de um sexto a um terço.
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Em virtude do redimensionamento da pena, e com fulcro no art. 337, §
2º,  alínea  “b”,  do  CP,  determino,  inicialmente,  o  cumprimento  da  pena  no  regime
semiaberto.

Registre-se que não há possibilidade de conversão para pena restritiva
de direito, posto que a pena cominada é superior a 4 (quatro) anos, não atendendo os
requisitos do art. 44, I8, do CP, como também não preenche os requisitos da suspensão
condicional da penal, dispostos no art. 779 do mesmo código.

III - DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial  para,  mantendo  a
condenação, reconhecer, de ofício,  a circunstância atenuante da confissão e afastar a
agravante da reincidência, redimensionando à pena para 7 (sete) anos de reclusão, que
deverá ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  William  de
Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior), relator, e Carlos Martins Beltrão Filho,
revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Barbosa
de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de julho de
2014.

   Marcos William de Olivieira
    Juiz de Direito Convocado

7Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá,
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
8Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação
dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação dada pela Lei nº
9.714, de 1998)
9Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4
(quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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