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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
PLEITO  DE  SUBMISSÃO  A  NOVO
JULGAMENTO  POPULAR.  INEXISTÊNCIA DE
MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS
AUTOS.  SITUAÇÃO  DE  DÚVIDA.
POSSIBILIDADE  DE  O  CONSELHO  DE
SENTENÇA  ACOLHER  QUALQUER  DAS
TESES, DA ACUSAÇÃO OU DA DEFESA, POIS
AMBAS FORAM AMPLAMENTE DEBATIDAS E
ENCONTRAM RESPALDO EM ELEMENTOS DE
PROVA CONSTANTES  NOS  AUTOS.  PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.  MINORAÇÃO  DA PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIA  DO  CRIME  AVALIADA,
INDEVIDAMENTE,  EM  DESFAVOR  DO  RÉU.
CORREÇÃO, PORÉM, QUE NÃO RESULTA EM
ALTERAÇÃO DE PENA, VISTO QUE MANTIDA
A  VALORAÇÃO  DAS  DEMAIS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAS.  REPRIMENDA
QUE  SE  MOSTRA  RAZOÁVEL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  

Decisão  manifestamente  contrária  à  prova  dos
autos é aquela em que os jurados adotam uma
tese absolutamente divorciada do conjunto fático-
probatório  apurado  na  instrução  criminal  e  não
quando  tão-somente  acolhem  uma  das  teses
possíveis de se extrair do conjunto probatório. 

Proferida a decisão, pelo Conselho de Sentença,
de acordo com o acervo probatório  contido nos
autos, adotando uma das teses levantadas pelas
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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).

Mesmo  que  afastada  uma  das  circunstâncias
judiciais  sopesadas  inicialmente  como
desfavoráveis  pelo  juízo  singular,  poderá
permanecer  a  pena-base  fixada  nos  mesmos
moldes  iniciais,  quando  demonstrado  ter  sido
estabelecida  proporcionalmente,  levando  em
consideração  as  reconhecidas  circunstâncias
negativas ao acusado.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em NEGAR  PROVIMENTO AO  APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal manejada em plenário (fls. 219/220)

por Rafael Xavier da Silva, com fundamento no art. 593, III, “c” e “d”, do CPP,

contra sentença proferida pelo 2º  Tribunal  do Júri  da comarca de Campina

Grande (fls. 216/218) que o considerou incurso nas penas do art. 121, 2º, II e

IV, do CP.

Segundo a narração contida na denúncia, o acusado teria, no dia

18/01/2013, na rua Arnóbio Muniz de Albuquerque, bairro Novo Horizonte, por

volta das 19h, efetuado disparos de arma de fogo contra Jefferson Ferreira da

Silva, conhecido como “Nom”, causando-lhe ferimentos que o levaram a óbito.

Por essa infração penal,  o  réu recebeu sanção de 17 (dezessete)  anos de

reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas  razões  recursais  (fls.  238/243),  o  recorrente  pleiteia  a

submissão do réu a novo julgamento, por ser manifestamente contrária à prova
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dos autos a decisão do Conselho de Sentença, notadamente por inexistirem

provas da autoria  delitiva  produzidas judicialmente,  ou seja,  sob o crivo do

contraditório  e da ampla defesa.  Por  fim,  requer  a reforma da sentença no

tocante à pena-base aplicada ao acusado, para que seja dosada próximo ao

mínimo legal.

Contrarrazões ofertadas às fls. 246/250.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  apresentou

parecer (fls. 254/259), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO

O presente recurso pretende submeter o réu, ora apelante, a novo

julgamento perante o Conselho de Sentença, sob a alegação de ter sido sua

condenação manifestamente contrária à prova dos autos, pois os elementos

coligidos não seriam suficientes para a caracterização de sua autoria no delito,

notadamente por se limitarem a provas produzidas ainda na fase inquisitorial.

Alternativamente, requereu a fixação da pena-base próximo ao mínimo legal,

ante as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu.

Conforme acima relatado,  o  ora  recorrente  foi  condenado pela

prática  de  tentativa  de  homicídio  (duplamente)  qualificado,  por  ter,  no  dia

18/01/2013, efetuado disparos de arma de fogo contra Jefferson Ferreira da

Silva,  conhecido  como  “Nom”,  provocando-lhe  ferimentos  que  o  levaram a

óbito.

O recurso pretende que seja considerada insuficiente a prova dos

autos no tocante à autoria delitiva. Segundo o apelante, os únicos elementos
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constantes nos autos a embasar a tese da acusação teriam sido colhidos na

esfera  policial  e,  portanto,  não  serviriam  para  embasar  um  decreto

condenatório.

Não procede, porém, o argumento.

Durante  as  investigações  policiais,  chegou-se  ao  nome  do

acusado como autor do delito descrito na denúncia após 2 (duas) denúncias

anônimas (fls. 31/32), que foram confirmadas pelos testemunhos de Adriana

Miranda dos Santos (fl. 23) e Mairany Oliveira da Silva (fl. 35).

Judicialmente,  ao  contrário  do  que  sustentado  pelo  recorrente,

tais testemunhas, juntamente com a tia da vitima, Cláudia Roberta da Silva

Félix, vieram corroborar suas palavras prestadas perante a autoridade policial:

Que é tia da vítima;  Que conhece o réu apenas de
vista; Que não sabe informar os motivos do crime; Que
os comentários no local do crime eram de que o réu foi
quem atirou na vítima; Que a vítima, no momento do
crime, estava na companhia de Yan; Que não viu mais
Yan; Que não sabe informar se a vítima conhecia o
acusado; Que foi Mairany quem falou que Yan estava
na companhia da vítima no momento do crime; Que
até onde sabe a vítima não fazia uso de drogas; Que
também não sabe informar se o acusado usava droga;
Que todo mundo comenta que foi Rafael o autor do
crime; Que as pessoas não falam porque tem medo do
mesmo e da família; Que todos da família de Rafael
tem  fama  de  serem  bravos;  Que  também  teve
conhecimento  de  que  dias  depois  do  crime,  Yan  foi
vítima de uma tentativa de homicídio, e os comentários
apontam  o  réu  como  sendo  o  autor;  Que  o  crime
contra Yan ocorreu no momento em que Yan estava
indo  para  o  velório  de  Jeferson;  Que,  ao  tomar
conhecimento,  todos  saíram  do  velório,  ficando  o
defunto sozinho; Que só retornou no dia seguinte; Que
ouviu comentários que Yan encontra-se na cidade de
Recife-PE; Que não se recorda do nome de ninguém
que apontou Rafael como sendo o autor do crime; Que
conhece toda a família do acusado; Que o irmão do
acusado  é  conhecido  por  “Pequeno”;  Que  morava
próximo  à  família  do  acusado;  Que  não  tem
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conhecimento de algum crime praticado por parentes
do réu;  Que,  na época do crime,  o acusado estava
afastado  do  emprego,  mas  atualmente  está
trabalhando em uma firma;  Que a família  de Rafael
costuma  passar  em  frente  a  casa  de  familiares  da
vítima, soltando piadas; Que a vítima era uma pessoa
calada  em  não  tinha  inimigos;  Que  as  irmãs  do
acusado ficavam dizendo: “Tá vendo? Mexeu com a
gente,  morre!”;  Que  aproximadamente  três  meses
antes do crime, Rafael chegou a brigar com o tio de
Jeferson;  Que  não  se  recorda  o  nome  do  tio  de
Jeferson,  vez  que  não  tem  muito  contato  com  o
mesmo; Que ouviu comentários que no momento do
crime Rafael chegou a dizer: “já que eu não consegui
pegar seu tio, eu vou lhe pegar”; Que os comentários
são no sentido de que três foram os autores do crime;
Que  após  o  crime,  Rafael  continuou  vivendo
normalmente;  Que Rafael também é acusado de ter
atirado  em  uma  outra  pessoa  no  bairro  da
Ressurreição; Que a mãe de Yan chegou a afirmar na
casa  da  família  da  depoente  que  Yan  chegou  a
reconhecer Rafael como sendo o autor do crime; Que
no  local  onde  ocorreu  o  crime  contra  Jeferson  a
iluminação  era  boa;  Que não sabe  informar  se  Yan
chegou a reconhecer Rafael como sendo o autor da
tentativa de homicídio, vez que o local era escuro; Que
nunca  viu  Rafael  com  arma  de  fogo.  -  Claúdia
Roberta  da  Silva  Fidélis,  na  judicium accusationis,
fls. 73.

Que lido o depoimento de fls. 23, a depoente confirma
o teor  do mesmo;  Que conhecia  a vítima;  Que não
conhecia  Rafael;  Que  no momento  do crime estava
viajando,  mas,  quando  retornou  ficou  sabendo  da
morte de Jeferson; Que todos os comentários eram no
sentido de que o autor do crime tinha sido o acusado;
Que os comentários apontavam a participação de um
irmão do acusado , conhecido como “pequeno”, e uma
outra pessoa, conhecida por “galego”; Que o acusado
é  conhecido  por  Rafinha;  […];  Que  quando
compareceu a delegacia, o acusado já estava preso;
Que o acusado foi  preso após um tiroteio; […]; Que
esteve no velório; Que durante o velório ficou sabendo
que familiares de Rafinha estavam fazendo confusão
do lado de fora; Que nunca ouviu falar que o acusado
fosse uma pessoa violenta; Que não surgiu nenhum
comentário no sentido de que outra pessoa praticou o
crime  narrado  na  denúncia;  Que  a  própria  mãe  da
vítima  apontou  o  acusado  como  sendo  o  autor  do
crime; Que uma pessoa de nome Jaci apontou o nome
do acusado como sendo o autor do crime; Que Jaci
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mora  na  Ressurreição,  não  sabendo  informar  o
endereço da mesma; Que não conhece ninguém com
o  nome  de  Yan;  Que  não  ouviu  comentários  que
Rafael  tinha  brigado  com  o  tio  da  vítima;  Que  o
acusado  e  os  irmãos  são  pessoas  temidas  na
comunidade; Que nunca viu o acusado; Que não ouviu
nenhum  comentário  sobre  os  motivos  do  crime.  -
Adriana  Miranda  dos  Santos,  na  judicium
accusationis, fl. 74.

Que confirma o depoimento de fls. 27; Que estudava
com  a  vítima;  Que  tem  muitos  colegas  que
presenciaram  o  crime;  Que  os  comentários  são  no
sentido  de  que,  antes  de  matar  a  vítima,  Rafinha
chegou  a  torturá-la;  Que  uma  das  pessoas  que
presenciou  o  crime  chama-se  Renata;  Que  outros
amigos  de  Jeferson  também  presenciaram  o  crime,
não se recordando o nome dos mesmos; Que a vítima
estava na companhia de Yan, no momento do crime;
Que  ouviu  comentários  que,  quando  Yan  estava
saindo  do  velório,  foi  vítima  de  uma  tentativa  de
homicídio; Que os comentários são no sentido de que
a pessoa que tentou matar Yan é a mesma que matou
Jeferson; Que os comentários são no sentido de que o
réu praticou o crime na companhia do irmão chamado
“pequeno” e de um cunhado chamado “galego”; Que
“pequeno” encontra-se no corredor do Fórum; Que.a
vítima  era  uma  pessoa  calada  e  tranquila;  Que  a
vítima  nunca  chegou  a  afirmar  que  estava  sendo
ameaçada  de  morte;  Que  a  vítima  não  costumava
andar com Rafael;  Que a vítima era caseira;  Que o
acusado,  “pequeno”  e  “galego”  costumavam  andar
juntos; Que ninguém pode olhar para a cara dessas
pessoas,  que  elas  querem  logo  matar;  Que  sabe
informar  que Rafael  encontra-se preso por  conta de
um porte de arma, mas não porque matou a vítima;
Que conhece Yan apenas de vista; Que estudava com
Yan; Que conhece a mãe de Yan; Que Yan também
não  andava  com  Rafael;  Que  Yan  só  andava  com
Jeferson;  Que  ouviu  comentários  que  Rafael  tinha
inimizade com Yan,  não sabendo informar o motivo;
Que  tem  conhecimento,  por  ouvir  dizer,  que  Yan
reconheceu as três pessoas que mataram a vítima, e
por esse motivo sofreu a tentativa de homicídio; Que
Yan encontra-se em um hospital em Recife, vez que,
da tentativa que sofreu, encontra-se com uma bala na
nuca; Que não ouviu nenhum comentário que Rafael
tinha brigado com um tio de Jeferson; Que não sabe
informar os motivos do crime, mas acredita que esteja
relacionado à rixa entre Rafael e Yan; Que Rafael e a
família  são  temidos  lá  no  bairro;  Que  sabe  por
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comentários que Rafael tem envolvimento em outros
crime  de  homicídio;  Que  ficou  sabendo  que  os
assassinos ainda retornaram ao local  do crime para
confirmar a morte de Jeferson; Que não sabe informar
como os  assassinos  chagaram ao local  do  crime.  -
Mairany Oliveira da Silva,  na  judicium accusationis,
fl, 75.

Como  se  vê,  as  testemunhas  ouvidas  em  juízo  não  apenas

confirmaram as suas palavras anteriormente prestadas na fase do inquérito,

como  afirmaram ser  de  conhecimento  público  local  a  autoria  do  crime  em

disceptação pelo réu, juntamente com seu irmão (“pequeno”) e seu cunhado

(“galego”). 

Ainda segundo as testemunhas, as pessoas têm medo de falar o

que sabem porque o acusado e a sua família são indivíduos temidos na região,

notadamente em face do atentado contra Yan,  amigo da vítima que estava

presente  no  momento  do  delito  narrado  na  inicial  acusatória,  praticado  em

pleno velório de Jefferson. Tais circunstâncias podem justificar a ausência de

testemunhas que se afirmem oculares do crime.

Por  outro lado,  o denunciado, em seu interrogatório,  apresenta

versão diversa, na qual levanta um álibi. Segundo ele, encontrava-se em sua

residência no momento do crime, na companhia de sua esposa e de 3 (três)

senhoras: Siene, Claudiene (filha de Siene) e outra, da qual não se recorda o

nome. Vejamos:

Que  não  são  verdadeiros  os  fatos  narrados  na
denúncia;  Que  não  praticou  o  crime  narrado;  Que
tomou conhecimento do crime, não sabendo informar
a autoria;  Que no momento do crime se encontrava
em  casa;  Que  estava  em  casa  na  companhia  da
esposa,  de  Siene  e  de  “Branquinha”,  além  de  uma
outra  senhora  que  não  se  recorda  do  nome;  Que
Siene é tia de sua esposa e “Branquinha”, prima; Que
não teve a curiosidade de ir até o local onde ocorreu o
crime;  Que  não  conhece  as  pessoas  arroladas  na
denúncia; Que tem um irmão conhecido por “Galego”;
Que não conhecia a vítima; Que no mês de novembro
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uma pessoa conhecida por “Tiquinho” chegou a atirar
em “Pequeno”, irmão do interrogando; Que não sabe
informar  se  “Tiquinho”  tem algum parentesco com a
vítima Jeferson; Que encontra-se preso por porte ilegal
de arma; Que não tem costume de andar armado; Que
ficou  com medo do  que  aconteceu  com seu  irmão,
passando,  então,  a  andar  armado;  Que usava arma
para se defender; Que usava uma pistola 9 mm; Que
comprou a pistola em Arcoverde; Que Que seu irmão
não tem o costume de andar armado; Que só tinha a
pistola; Que, na delegacia, fez uso do direito de ficar
calado; Que, após o crime, foi até a casa da sogra;
Que sua sogra se chama Lucilene; Que não mora com
a  sogra;  Que  sua  sogra  não  estava  na  casa  do
interrogando  no  momento  em  que  Siene  esteve  no
local vendendo jóias; Que não se recorda da hora de
ter ido até a acasa da sogra; Que não é proprietário de
nenhuma veículo; Que Siene também esteve na casa
da sogra do interrogando; Que se se encontrou com
Siene na casa da sogra; Que Siene chegou depois do
interrogando; Que não comentou com Siene sobre a
morte  narrada  na  denúncia;  Que  não  se  encontrou
com “Pequeno”; […]; Que chegou a ouvir os disparos
que  vitimaram  a  vítima;  Que  não  sabe  informar  se
Siene ouviu os disparos;  Que só ficou sabendo que
estava sendo acusado da morte de Jeferson quando
foi  preso  pelo  porte  de  arma;  Que  não  ouviu
comentários  no  sentido  de  se  apontar  o  autor  do
crime; Que não se recorda de que horas Siene saiu da
residência do interrogando; Que saiu de casa primeiro
que  Siene;  Que  Claudiane  ficou  na  companhia  de
Siene;  Que retornou  para  casa  por  volta  das  21:00
horas; Que trabalha como auxiliar de serviços gerais;
Que  na  época  em  que  ocorreu  o  crime  o  acusado
trabalhava;  Que trabalhou no dia em que ocorreu o
crime;  Que  quando  saiu  do  trabalho  foi  direto  para
casa; Que saiu do trabalho por volta das 17:00 horas;
Que demora entre 10 e 20 minutos para chegar em
casa;  Que  na  época  trabalhava  como  ajudante  de
pedreiro; Que estava trabalhando puxando um piso no
bairro do Tambor; Que não sabe informar quem são s
proprietários  da residência  onde estava trabalhando,
mas sabe informar o nome do pedreiro; Que o pedreiro
se chama “Diago”; Que não responde a nenhum outro
processo,  com  exceção  do  porte  de  arma;  Que  o
bairro Novo Horizonte não é violento.. - Rafael Xavier
da Silva,  na judicium accusationis, fls. 78.

Que não é verdadeira a acusação que lhe é feita; Que
só  ficou  sabendo  do  crime no  dia  posterior;  Que  o
delito aconteceu próximo à casa do acusado; Que não
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ficou  sabendo,  nem  por  comentário,  quem  teria
matado a vítima; Que, no momento do crime, estava
na  sua  residência  com  sua  esposa  e  Siene  e
“Branquinha”;  Que  Siene  é  tia  da  sua  esposa  e
“Branquinha” é prima de sua esposa; Que só estavam
os três  na casa;  Que Siene  estava vendendo jóias;
Que Siene chegou quando o acusado estava tomando
banho,  depois  que  voltou  do  trabalho;  Que  não  se
recorda a hora em que Sulei saiu de sua casa; Que o
acusado só saiu de casa para ir  até a casa de sua
sogra naquela noite; Que não lembra a hora em que
saiu  de  casa;  Que  a  residência  de  sua  sogra  fica
localizada na mesma rua da casa do acusado; Que o
réu  estava  tomando  banho  quando  escutou  os
disparos de arma de fogo; Que não lembra quantos
disparos foram; Que quando o acusado saiu de sua
casa para ir  à residência de sua sogra, Siene ainda
ficou em sua casa;  Que pouco tempo depois, Siene
chegou na residência de sua sogra;  Que o acusado
ficou um tempo na casa da sogra e depois voltou para
casa.; Que havia pessoas na casa de sua sogra; Que
quando  Siene  chegou  na  casa   de  sua  sogra,  o
acusado ainda estava lá; Que Siene não comentou do
crime com o acusado no tempo em que ficou na casa
da sogra; deste Que nunca foi preso nem processado
antes; Que foi preso por um porte de arma, depois do
crime; Que a arma foi uma 9mm; Que estava portando
arma para se defender; Que estava com medo porque
o seu irmão havia levado alguns tiros; Que seu irmão é
conhecido como “Pequeno”; Que a pessoa que atirou
em “Pequeno” foi um rapaz conhecido por “Tiquinho”;
Que  não  sabe  dize  se  o  ofendido  teve  algum
envolvimento  com  esse  atentado,  pois  sequer  o
conhecia;  Que também não conhecia Yan;  Que não
tomou  conhecimento  de  que  no  dia  do  velório  de
Jefferson, Yan sofreu um atentado; Que Claudiane é a
“Branquinha”;  Que o nome da esposa do acusado é
Érika;  Que  Claudiane  foi  para  a  casa  da  sogra  do
acusado,  mas também não comentou nada sobre  o
crime; Que ficou sabendo do criem por comentários no
bar; Que ficou preso pelo porte de arma; Que já estava
preso quando soube da acusação pelo delito ora em
apuração;  Que  foi  ouvido  na  delegacia  sobre  esse
crime, mas reservou-se o direito de ficar calado; Que
quando ouviu os disparos, pensou que se tratava de
fogos de artifício; Que ouviu mais de um disparo; Que
foi  preso pelo porte no bairro onde mora;  Que fazia
poucos  dias  que  estava  com  a  arma,  cerca  de  15
(quinze) dias apenas; Que a comprou em Arcoverde-
PE; Que não sabe de quem comprou; Que seu irmão
está vivo; Que estava com medo de atentarem contra
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a sua vida, pois já haviam atentado contra a vida de
seu irmão; Que o acusado não tinha inimigos; Que não
soube que a vítima teve um desentendimento com o
tio  do acusado dias  antes  do  crime;  Que não  sabe
dizer onde a vítima morava, pois não a conhecia; Que
o local do crime é cerca de 3 (três) ruas distante de
sua casa; Que não sabe dizer se aconteceu algo de
anormal no velório da vítima; Que não sabe se os seus
familiares começaram a fazer  ameaças à família  da
vítima; Que nunca ouviu falar em Yan; Que não sabe
se  havia  um  menor  na  companhia  da  vítima  no
momento  do  crime.  - Rafael  Xavier  da  Silva,  em
plenário,  arquivo  “interrogatorio  de RAFAEL XAVIER
DA SILVA.wmv”, constante na mídia de fl. 213.

É bem verdade que, em seu favor, militam os testemunhos das

pessoas arroladas pela defesa, que afirmaram que estavam na residência do

réu no momento do crime e que ele não saiu da casa antes do crime:

Que na noite  do crime esteve na  casa do  acusado
vendendo jóias;  Que chegou na residência por volta
das  18:00  horas,  vindo  a  sair  por  volta  das  20:30
horas; Que, quando saiu, ficou sabendo da morte da
vítima por comentários; Que conhece Rafael há muito
tempo;  Que  Rafael  é  uma  pessoa  que  gosta  de
trabalhar  e  vive  do  trabalho  para  casa;  Que  os
comentários  são  no  sentido  de  que  ninguém  sabe
quem  cometeu  o  crime;  Que  todo  mundo  na
comunidade gosta do acusado; Que na casa de Rafael
se fazia  presente  a  filha  da depoente,  a  esposa de
Rafael  e  uma  irmã  da  depoente;  Que  sua  filha  se
chama Claudiane Barros; Que o acusado não saiu de
casa durante o tempo em que a depoente permaneceu
na residência; Que o crime ocorreu por volta das 19:30
horas; Que a casa de Rafael não fica tão próxima ao
local ao crime; Que Rafael tem um irmão conhecido
por “pequeno”; Que nunca ouviu comentários de que
Rafael praticou o crime; Que a família de Rafael não é
temida  na  comunidade;  Que  a  esposa  de  Rafael
chama-se Érika e a mãe, Socorro; Que “pequeno” não
morava  com  Rafael;  Que  “galego”  é  cunhado  de
Rafael;  Que  vende  jóias;  Que faz  muito  tempo que
conhece Rafael; Que não sabe quem é a vítima; Que
não conhece ninguém pelo nome de Yan; Que Rafael
mora com a esposa; Que não se recorda do nome de
ninguém que deu informação do crime; Que já morou
na rua onde ocorreu o crime; Que sabe informar que
Rafael encontra-se preso por porte de arma; Que não
tem  informação  que  Rafael  tem  envolvimento  em
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outros crimes de homicídio; Que nunca viu Rafael com
arma de fogo; Que é irmã da sogra de Rafael; Que a
sogra  de  Rafael  também estava  na  casa durante  o
tempo e que a depoente vendia jóias. - Siene Barros
de Souza, na judicium accusationis, fl. 76.

Que no momento do crime estava na casa de Rafael;
Que estava na companhia de sua mãe, de Rafael e da
esposa  e  filha  de  Rafael;  Que  chegou  no  local  por
volta das 18:00 horas;  Que saiu  da casa de Rafael
logo  após  o  crime;  Que  tão  logo  saiu  da  casa  de
Rafael, tomou conhecimento que tinham matado uma
pessoa umas três ruas depois da casa; Que durante o
tempo em que esteve na casa de Rafael, o acusado
não  saiu  de  casa;  Que  conhece  Rafael  há
aproximadamente 7 anos; Que o acusado é tido como
uma pessoa normal e trabalhadora;  Que é prima da
esposa  de  Rafael;  Que  estava  na  casa  de  Rafael
acompanhando a mãe; Que sua mãe vende jóias; Que
conhece pouca gente que mora no local onde ocorreu
o crime; Que não ouviu comentários sobre a autoria do
crime; Que ouviu dizer que Rafael não tinha nenhum
envolvimento  no  crime  narrado  na  denúncia;  Que
Rafael  encontra-se preso por  porte ilegal  de armas;
Que Rafael não acompanhou a depoente quando saiu
de  casa;  Que  Rafael  tem  um  irmão  chamado
“pequeno”;  Que  “pequeno”  não  estava  na  casa  de
Rafael; Que não conhece uma pessoa conhecida por
“galego”; Que não conhecia a vítima; Que nunca viu
Rafael  com arma de fogo.  -   Claudiane Barros de
Souza, na judicium accusationis, fl. 77.

Não  obstante  o  pretenso  álibi,  existem incongruências  entre  a

versão  dada  pelo  acusado  em  seus  interrogatórios  e  a  prestada  pelas

testemunhas de defesa. É que as estas asseguram que o denunciado esteve

em sua residência  durante  todo o  tempo em que elas  ali  se  encontravam,

enquanto que o próprio réu admite que, quando saiu de casa, Siene e sua filha,

Claudiane, ainda permaneceram no local.

Tal  circunstância revela que,  ao menos durante certo  lapso de

tempo, que não se sabe ao certo, o réu deixou de ser visto pelas testemunhas,

abrindo  a  possibilidade  de  que,  nesse  momento,  tenha  praticado  o  crime

descrito na denúncia.
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Para  arrematar,  impõe  reconhecer  que  os  depoimentos  acima

transcritos vêm a confirmar a inexistência de outros nomes apontados como

suspeitos da prática do delito.

Por  tudo  isso,  não  há  como  se  ter  por  afastada,  de  forma

absoluta,  a  tese sustentada pela acusação,  como seria  necessário  para  se

considerar o julgamento condenatório como manifestamente contrário à prova

dos autos. O que se tem, em verdade, é uma situação de dúvida, em que não

se consegue, de forma segura, aferir o que, efetivamente, ocorreu no momento

do crime.

Assim, embora o réu tenha trazido ao processo alguns elementos

de prova para arrimar a sua defesa, não há como se negar valor ao arcabouço

coligido  pela  acusação,  notadamente  nos  depoimentos  testemunhais  acima

transcritos.

A decisão do Tribunal do Júri não pode, assim, ser considerada

manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual deve ser mantida

a soberania popular que condenou o apelante nas penas do art. 121, 2º, II e IV,

do CP.

Como é cediço, para modificar o julgamento do Tribunal do Júri,

faz-se  mister  que  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença  esteja  inteiramente

divorciada da realidade do processo. Isso porque ao Conselho de Sentença é

permitido julgar por íntima convicção, escolhendo uma das versões existentes

nos autos, desde que ela encontre respaldo probatório mínimo.

No caso dos autos,  como vimos,  tanto acusação como defesa

lograram trazer  ao  processo  elementos  comprobatórios  de  suas alegações,

diante do que há que se reconhecer certa margem de liberdade aos jurados.
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Nesse sentido:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  JÚRI.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  DESCLASSIFICAÇÃO.  LESÃO
CORPORAL  DE  NATUREZA LEVE.  JULGAMENTO
CONTRÁRIO  À  PROVA DOS  AUTOS.  ANULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  VEREDICTO  APOIADO  NO
CONJUNTO  PROBATÓRIO  EXISTENTE  NOS
AUTOS.  NULIDADE.  INEXISTÊNCIA.  RECURSO
IMPROVIDO.  DECISÃO  UNÂNIME.  I-  Havendo
elementos  suficientes  para  demonstrar  que  o
Conselho  de  Sentença  adotou  uma  das  versões
apresentadas, que encontra respaldo nos depoimentos
carreados  aos  autos,  afasta-se,  por  conseguinte,  a
tese  de  decisão  contrária  ao  conjunto  probatório.  A
decisão que opta por uma das versões apresentadas,
não  configura  contrariedade  ao  acervo  probante;  II-
Apelo  improvido.  Decisão  unânime.”4  (TJPE;  APL
0193165-7;  São  José  da  Coroa  Grande;  Segunda
Câmara Criminal;  Rel. Des. Antônio de Melo e Lima;
Julg. 13/04/2010; DJEPE 20/04/2010.)

Não há, pois, que se falar em decisão manifestamente contrária à

prova dos autos, não merecem provimento a apelação no que tange à alínea

“d” do inciso III do art. 593 do CPP.

Por  fim,  o  apelante,  com  fulcro  no  art.  593,  III,  “c”,  do  CPP,

impugna a pena-base que lhe foi aplicada na sentença pelo juiz presidente do

Tribunal do Júri, afirmando que, dadas as circunstâncias judiciais favoráveis ao

réu, deveria ter se aproximado do mínimo legal.

Para examinar esse pedido, primeiramente, vale conferir o modo

como foram avaliadas as circunstâncias judiciais na sentença:

A culpabilidade do agente está evidenciada, agiu ele
com dolo, sendo bastante reprovável sua conduta. É
tecnicamente primário, possuindo antecedentes. Nada
foi  apurado contra  sua conduta  e personalidade.  As
circunstâncias em que se deu o crime foram favoráveis
a prática delituosa. A vítima em nada contribuiu para a
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prática do crime. As consequências apresentara-se de
grande monta, típicas do crime de homicídio. (fl. 217)

Vê-se, pois, que a culpabilidade do agente, as consequências do

crime e o comportamento da vítima foram avaliados desfavoravelmente ao réu. 

Quanto à culpabilidade do agente e ao comportamento da vítima,

nada há que se reparar, tendo em vista a intensa reprovabilidade da conduta,

dada  a  extrema  violência  do  crime,  atestada  pelos  diversos  ferimentos

encontrados  no  corpo  do  ofendido  (conforme  laudo  tanatoscópico  de  fls.

12/13).

Além disso,  o  comportamento  do  ofendido  em nada  contribuiu

para a prática delitiva, inexistindo prévias desavenças entre ele e o acusado.

No que tange às consequências, porém, não há como tê-las por

desfavoráveis  ao  acusado,  pois  o  falecimento  da  vítima  é  circunstância

elementar do delito de homicídio.

Não obstante esse reparo a ser feito na apreciação do art. 59 do

CP, a fixação da pena-base não merece reforma, tendo-se em vista que ainda

permaneceram  como  desfavoráveis  2  (duas)  das  8  (oito)  circunstâncias

judiciais,  o  que justifica a dosagem da sanção um pouco acima do mínimo

legal, como feito na sentença ora guerreada.

Sobre a matéria, observe-se a jurisprudência:

Não  há  ilegalidade  no  decreto  condenatório  que,
analisando o art.  59,  do CP, verifica a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar
a fixação da pena-base no crime de atentado violento
ao pudor acima do mínimo legal (Precedentes).  (HC
84209/PB, 5ª Turma, rel. Ministro FELIX FISCHER, j.
11/09/2007, DJ 12/11/2007, p. 262.)
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Evidenciado  que  o  Julgador  monocrático,  para
fundamentar  o  acréscimo  na  pena-base,  também
considerou  outras  duas  circunstâncias  judiciais
reputadas desfavoráveis ao paciente, quais sejam, a
personalidade e a culpabilidade, não se pode fixar a
pena-base no mínimo legal. (HC 53542/RJ, 5ª Turma,
rel.  Ministro  GILSON  DIPP,  j.  15/08/2006,  DJ
04/09/2006, p. 302.)

Não  há,  assim,  qualquer  ilegalidade  na  dosimetria  da  pena

realizada pelo magistrado  a quo.  Ademais,  a  jurisprudência,  certamente em

consideração  à  maior  proximidade  do  juiz  de  origem  com  os  fatos,  têm

prestigiado  a  avaliação  das  circunstâncias  judiciais  realizada  na  sentença,

somente intervindo em caso de flagrante ilegalidade, ou seja, quando a decisão

fugir  aos padrões da razoabilidade,  o  que,  como vimos,  não é o caso dos

autos.

Nesse  sentido,  vale  conhecer  os  termos  de  interessante

precedente emanado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES CONTRA O
SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL:  EVASÃO  DE
DIVISAS  E  GESTÃO  FRAUDULENTA.  FALSIDADE
IDEOLÓGICA E  QUADRILHA.  FIXAÇÃO  DA PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE,
CONDUTA  SOCIAL,  PERSONALIDADE,  MOTIVOS,
CIRCUNSTÂNCIAS  E  CONSEQUÊNCIAS  DOS
CRIMES DESFAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE
DO  QUANTUM  DE  AUMENTO.  RECURSO
DESPROVIDO.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA  SUPERVENIENTE.  HABEAS  CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A primariedade e os bons
antecedentes  não  são  suficientes  para  que  a  pena-
base seja cominada no patamar mínimo, se presentes
outras  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  que
justifiquem  a  majoração  da  pena.  2.  No  caso,  o
acórdão  recorrido  avaliou  negativamente  as
circunstâncias  judiciais  referentes  à  culpabilidade,  à
conduta  social,  à  personalidade,  aos  motivos,  às
circunstâncias e às consequências dos crimes. 3. No
exame da culpabilidade,  as circunstâncias  concretas
foram  detidamente  analisadas  pelo  Tribunal  a  quo,
para  demonstrar  porque  as  condutas  dos  Réus  se
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revestem  de  especial  reprovabilidade.  O  acórdão
recorrido enfatizou a criação de entidade filantrópica e
sem fins  lucrativos,  que  deveria  ter  como escopo  o
desenvolvimento  de  projetos  ecológicos  visando  ao
bem comum,  para  o  cometimento  de crimes.  4.  Os
motivos  e  as  circunstâncias  do  crime  também  têm
fundamentação apta para majorar a pena-base, tendo
em vista que o Tribunal a quo explicitou as nefastas
implicações  sociais  das  condutas  dos  Réus,  bem
como  o  complexo  esquema  engendrado  para
implementar os crimes durante longo lapso temporal e
para  se  manter  impunes.  5.  As  consequências  dos
crimes  também  se  revelam  desfavoráveis,  uma  vez
que  restaram  comprovados  os  milionários  prejuízos
econômicos. 6. A despeito de algumas impropriedades
quanto  à  fixação  da  pena-base,  verifica-se  que,
considerando  a  pena  mínima  e  a  máxima
abstratamente  cominada  a  cada  um  dos  crimes,  o
aumento  implementado  releva-se  proporcional  e
razoável,  pois  o  Tribunal  a  quo  considerou,
concretamente,  os  elementos  acidentais  que
extrapolam consideravelmente os tipos penais básicos
imputados  aos  Recorrentes.  7.  Recurso  especial
desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para
declarar  a  extinção da punibilidade estatal  quanto  a
alguns  crimes,  nos  termos  do  voto,  em  face  da
ocorrência superveniente da prescrição da pretensão
punitiva.  (STJ  –  REsp  1102183/RJ,  Rel.  Ministra
LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
04/02/2010, DJe 01/03/2010.) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, entendo que a dosimetria da pena

corporal não merece qualquer intervenção nesta instância.

Por essas razões,  NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a

sentença em todos os seus termos.

Verificando-se a existência de provas de envolvimento de outras

pessoas no crime, conforme depoimento colhido durante a instrução criminal,

recomendo ao juiz de primeira instância que extraia cópias dos presentes autos

e as encaminhem à autoridade policial competente, para as providências que

entender cabíveis.
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É como voto.

   Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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