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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
HOMICÍDIO   QUALIFICADO.
JULGAMENTO  PELO  SINÉDRIO
POPULAR.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO. FUNDAMENTO NO ART.593,
INCISO III,  ALÍNEAS “A”,  “C” E “D”, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
QUANTO  AO  FUNDAMENTO  DISPOSTO
NA  ALÍNEA  “A”,  TRATANDO-SE  DE
NULIDADE RELATIVA INDISPENSÁVEL A
COMPROVAÇÃO  DO  PREJUÍZO.
INCORRÊNCIA  NO  CASO  DOS  AUTOS.
EM  RELAÇÃO  AO  FUNDAMENTO
DISPOSTO NO ART. 593, II, ALÍNEA “D”, A
DECISÃO  DOS  JURADOS  ENCONTRA
APOIO NA PROVA DOS AUTOS. NO QUE
SE REFERE AO DISPOSTO NO ART. 593,
II,  ALÍNEAS  “C”.  REPRIMENDA
MINORADA. PROVIMENTO PARCIAL. 

Não  é  qualquer  referência,  em plenário,  à
pronúncia  ou  a  decisões  posteriores  que
invalida o julgamento do júri,  mas somente
aquela  que  for  feita  como  argumento  de
autoridade  que  beneficie  ou  prejudique  o
acusado, o que não se verifica no caso dos
autos. 

“Não  é  qualquer  dissonância  entre  o
veredicto  e  os  elementos  de  convicção
colhidos  na  instrução  que  autorizam  a
cassação  do  julgamento.  Unicamente,  a
decisão  dos  jurados  que  nenhum  apoio
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encontra na prova dos autos é que pode ser
invalidada. É  lícito  ao  Júri,  portanto,  optar
por uma das versões verossímeis dos autos,
ainda  que  não  seja  eventualmente  essa  a
melhor  decisão”  (Júlio  Fabrini  Mirabete,  in
Código de Processo Penal Interpretado, 10ª
edição, 2003, p. 1488)

Se,  ao  acolher  a  tese  defendida  pela
acusação, o Conselho de Sentença não se
desvencilha o acervo probatório contido nos
autos,  tendo  decidido  da  forma  que  lhe
pareceu  mais  justa,  com  respaldo  no
princípio  constitucional  da  soberania  dos
veredictos,  não há de se falar  em decisão
contrária à prova dos autos. (art.  5º, inciso
XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal).

A  pena  imposta,  quando  não  guardar  a
devida  proporcionalidade,  deve  ser
reformada.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, POR UNANIMIDADE EM REJEITAR A PRELIMINAR.
NO  MÉRITO,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO  PARA
REDIMENCIONAR A PENA, SENDO QUE O DR. MARCOS WILLIAM
DE OLIVEIRA EXCLUIA AS AGRAVANTES PARA REDUZIR A PENA
PARA 14 ANOS DE RECLUSÃO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  194)  manejada  por

Francisco de Assis Sousa, vulgo “Nenem”, contra sentença (fls.191/193)

proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Sousa que, acolhendo o

veredicto dos jurados, condenou-o a uma pena de 20 (vinte) anos de

reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente fechado, pela prática

do delito tipificado pelo artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 200/212), aduz,

preliminarmente,  a  nulidade do julgamento,  nos termos do art.  478 do

CPP, tendo em vista que o Ministério Público violou referido comando nor-
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mativo e, mesmo sob protestos da defesa, fez referência e leitura em ple-

nário do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito,

fato que decisivamente influenciou no ânimo dos jurados no momento da

votação, causando prejuízo ao réu, que restou condenado a uma pena de

20 (vinte) anos de reclusão.

No mérito, sustenta que a decisão do júri foi manifestamente

contrária à prova dos autos, eis que, a despeito da prova inquisitiva  con-

sistente unicamente numa confissão obtida mediante tortura, não há, na

seara judicial, mormente no depoimento das testemunhas, nenhuma refe-

rência de que o acusado tenha sido o autor do crime em tela, sendo, por-

tanto, deletéria e temerária a condenação imposta pelo conselho de sen-

tença.

Ao final, requer que o apelante seja submetido a novo julga-

mento a teor do §3º, inciso III do art. 593 do Código Penal.

Nas contrarrazões (fls.223/234), o Ministério Público pugna

pela manutenção do decisum.

Parecer  ministerial  pelo  desprovimento  do  recurso

apresentado pelo defesa (fls. 232/234).

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia  (fls.02)  em  desfavor  de  Francisco  de  Assis  Sousa, vulgo

“Nenem” (ora apelante), dando-o como incurso na pena do  artigo 121,

§2º, incisos II e IV do Código Penal, por ter ele, no dia 22 de setembro

de 2012, por volta das 22h, em uma estrada carroçável que liga o Distrito

de São Gonçalo a cidade de Marizópolis/PB, efetuado disparos de arma

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 2013088-92.2014.815.0000

de fogo em direção da vítima Flavio Jones Alves da Silva, ceifando sua

vida.

Emerge  da  exordial  acusatória  que,  perante  a  autoridade

policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, afirmando que chamou

a vítima para a estrada que dá acesso ao distrito de São Gonçalo, que

aceitou o convite, pois pensava que iriam fumar maconha. Ocorre que,

quando chegou no local acima indicado, o acusado efetuou três disparos

de arma de fogo contra a vítima, deixando-a estendida no chão e jogado a

arma utilizada no crime dentro do açude de São Gonçalo.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  acusado,  Francisco  de

Assis Sousa, foi  pronunciado como incurso nas penas do  artigo 121,

§2º, incisos II e IV do Código Penal.

Inconformado, o acusado interpôs recurso em sentido estrito

(fls. 116 e 119/125), que foi desprovido conforme acórdão de fls. 141/143.

Submetido ao crivo Popular, restou condenado a uma pena

privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em

regime, inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado pelo artigo

121, § 2º, I e IV, do Código Penal  (fls. 191/193).

Contra  este  julgamento  o  réu  interpôs o  presente  recurso

apelatório, invocando violação ao disposto no art. 593, inciso III, alíneas

“a”, “c” e  “d”, CPP, conforme consta na ata de sessão de julgamento às

fls. 194/195.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 200/212), aduz,

preliminarmente,  a  nulidade do julgamento,  nos termos do art.  478 do

CPP, tendo em vista que o Ministério Público violou referido comando nor-

mativo e, mesmo sob protestos da defesa, fez referência e leitura em ple-

nário do acórdão que indeferiu o recurso em sentido estrito, fato que deci-
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sivamente influenciou no ânimo dos jurados no momento da votação, cau-

sando prejuízo ao réu, que restou condenado a uma pena de 20 (vinte)

anos de reclusão.

No mérito, sustenta que a decisão do júri foi manifestamente

contrária à prova dos autos, eis que, a despeito da prova inquisitiva  con-

sistente unicamente numa confissão obtida mediante tortura, não há, na

seara judicial, mormente no depoimento das testemunhas, nenhuma refe-

rência de que o acusado tenha sido o autor do crime em tela, sendo, por-

tanto, deletéria e temerária a condenação imposta pelo conselho de sen-

tença.

Ao final, requer que o apelante seja submetido a novo julga-

mento a teor do §3º, inciso III do art. 593 do Código Penal.

A priori,  analisa-se a preliminar de nulidade de julgamento

sustentada pelo apelante. Para tal desiderato, transcrevo o trecho da ata

da  sessão  de  julgamento  referente  ao  protesto  realizado  pela  defesa

quanto à manifestação do Ministério Público (fls. 194/195):

“(...) A defesa protestou, nos termos do art. 478, I
do  CPP  face  a  leitura  em  plenário,  pelo
representante do Minsitério Público, do acórdão
que  indeferiu  o  recurso  em  sentido  estrito
interposto contra a decisão de pronúncia, onde
leu o seguinte trecho “neste norte, não havendo
dúvida  da  existência  do  crime  e  de  que  há
indícios  suficientes  de que o recorrente  seja  o
autor (...)”

 A nulidade relativa do art. 478 do Código de Processo Penal

só pode ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo da parte.

Ademais,  não  é  qualquer  referência,  em  plenário,  à

pronúncia ou a decisões posteriores que invalida o julgamento do júri,

mas somente aquela que for  feita como argumento de autoridade que
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beneficie ou prejudique o acusado. 

In casu,  a simples leitura de trecho do acórdão que negou

provimento  ao  recurso  em  sentido  estrito  não  trouxe  argumento  de

autoridade capaz de direcionar a decisão dos jurados, eis que faz mera

referência  à  existência  de  indícios  da  materialidade  e  autoria  delitiva,

conforme tese da acusação.

Por  tais  fundamentos,  afasto  a  preliminar  de  nulidade

levantada.

Com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código

Penal,  o  recorrente  pretende,  novamente,  ser  submetido  a  novo

julgamento  popular,  sob  a  alegação  de  que  a  decisão  dos  jurados  é

contrária ao acervo probatório existente nos autos.

Primeiramente,  devemos  ressaltar  que  a  doutrina  e  a

jurisprudência são pacíficas no sentido de que a cassação do veredicto

popular, por 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

comportarem a versão escolhida pelo Júri é que poderá ser anulada a

decisão, pois estará em desacordo com o conjunto probatório, o que não

é admissível. 

Com muita propriedade o doutrinador Paulo Rangel, afirma:

“A lei é clara em dizer: decisão dos jurados
manifestamente contraria as provas dos au-
tos. Em outras palavras: não pode haver su-
porte probatório para a decisão dos jurados.
Se houver, a decisão não será manifestamen-
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te  contrária, pois os jurados são soberanos
em suas decisões.” ( Direito Processo Penal –
17ª. ed., Lumen Juris, 2010 - p. 1487). Grifo ori-
ginal.

No mesmo norte:

“A final,  o  art.  593,  III,  d,  prevê a  apelação
para a decisão do Tribunal do Júri quando a
decisão dos jurados for manifestamente con-
trária a prova dos autos. Trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o error  in judicando é reconhecido
somente quando a decisão é arbitrária, pois
se dissocia integralmente da prova dos au-
tos,  determinando-se  novo  julgamento.  (...)
Não é qualquer dissonância entre o veredicto
e os elementos de convicção colhidos na ins-
trução  que  autorizam a  cassação  do  julga-
mento.  Unicamente,  a  decisão  dos  jurados
que nenhum apoio encontra na prova dos au-
tos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri,
portanto, optar por uma das versões verossí-
meis dos autos, ainda que não seja eventual-
mente essa a melhor decisão." (Mirabete, Júlio
Fabbrini,  Código de Processo Penal Interpreta-
do,  11ª  ed.  -  São  Paulo:  Atlas,  2003,  páginas
1487-1488).

Também, esse é o entendimento jurisprudencial:

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

Registre-se, ainda, que "o júri é livre para escolher a solução
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que lhe  pareça justa,  ainda que não seja  melhor  sob a ótica  técnico-

jurídica,  entre  as  teses  agitadas  na  discussão  da  causa.  Esse

procedimento  decorre  do  princípio  da  convicção  íntima  -  Corolário  do

primado  constitucional  de  soberania  (CF,  art.  5º,  inciso  xxxvii)".

(precedentes: RESP 163760/DF; Rel. Gilson Dipp; DJ 15.05.2000 - RESP

242592/DF; Rel. Hamilton Carvalhido; DJ 24.06.2002).

Assim  sendo,  apenas  se  os  elementos  probatórios  não

comportarem a versão escolhida pelo Júri é que poderá ser anulada a

decisão, pois estará em desacordo com o conjunto probatório, o que não

é admissível. 

Não é, todavia, o caso dos autos.

A  materialidade  do  delito  encontra-se  comprovada  pela

certidão de óbito de fl. 29 e pelo laudo tanatoscópico de fls. 51/53.

A  autoria  delitiva  é  extraída  do  conjunto  probatório.

Vejamos:

O  acusado,  em  seu  interrogatório  na  esfera  policial,

confessou a prática delitiva, justificando que, ao tomar conhecimento de

que a vítima estava ameaçando-o de morte, resolveu matá-lo.Vejamos:

(...)  afirma o interrogado que no início da noite
de 22.12.2012  estava bebendo em companhia
de  Juninho  que  mora no  bairro  de Vila  Nova.
Marizópolis,  e  que  Juninho  comentou  com  o
interrogado dizendo que Flávio Jones conhecido
por Flavinho teria  vindo na sua casa um certo
dia com outras pessoas com intuito de lhe matar,
deixando o interrogado surpreso, pois não tinha
inimizade  com  o  mesmo;  Que  afirma  o
interrogado  que  diante  das  ameaças  resolveu
matar  Flávio  Jones,  conhecido  por  Flavinho,
tendo na noite de 22.12.2012, chamado Flavinho
para a estrada que dá acesso ao Distrito de São
Gonçalo  e  foram  a  pé,  e  que  Flavinho  foi
pensando que iria fumar maconha, pois tanto a

Desembargador João Benedito da Silva
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vítima  como  o  interrogado  são  viciados;  que
afirma o interrogado que chegando na estrada
carroçal  atirou  na vítima por  três vezes,  tendo
deixado a vítima estendida no chão, já sem vida;
que veio embora e jogou a arma, um revólver
Cal.38,  dentro  do  açude  São  Gonçalo  (...)”
(Depoimento colhido na esfera policial à fl. 18).

Em juízo, no entanto, disse que confessou a autoria

delitiva  em  razão  de  tortura  sofrida,  pois,  no  dia  dos  fatos  saiu  em

companhia  de  Carrinho  e  Nenem  para  uma  festa  na  cidade  de

Cajazeiras, somente retornando no dia seguinte.

(...)  Que afirma o interrogado que naquele  dia
estava  bebendo  em  companhia  de  Juninho,
começando a bebedeira por volta das 18 horas e
as  21  horas  discutiu  com  a  esposa  porque
pretendia ir a uma festa na cidade de Cajazeiras;
(…)  que  saiu  em  companhia  de  Carrinho  e
Nenem que lhe chamaram para ir a Cajazeiras;
que  resolveu  deixar  sua  moto  no  Posto  de
gasolina e seguiu no carro de Nenem, um gol
cinza; que retornou apenas no dia seguinte, por
volta das 4 horas; que ao pegar a sua moto no
posto o frentista falou que haviam encontrado o
Flavinho morto; que o interrogado ficou nas suas
atividades  normais  e  na  quarta-feira  foi  visitar
uma amiga no Nucleo I, quando chegou a polícia
e lhe deu voz de prisão sob acusação de que
tinha  assassinado  a  vítima;  que  colocaram  o
interrogado dentro do camburão e tomaram uma
estrada vicinal no sentido de São Gonçalo; que
ali  retiraram  o  interrogado  e  falaram  que  ele
tinha que confessar;  que só saiam dali  com a
confissão;  que  chegaram  a  colocar  um  saco
plástico na cabeça do interrogado de modo que
chegou  a  desmaiar  por  três  vezes,  então
resolveu confessar o crime e como teria que ter
usado  uma  arma  inventou  que  jogou  a  arma
dentro  do  açude;  que  o  interrogado  era  ex
presidiário  e  temia  por  sua vida;  que a  vítima
nunca lhe ameaçou e não tinha nada contra ela
(…).” (interrogatório – esfera judicial – fl. 86)

Em plenário, o acusado reafirmou que, devido à tortura

praticada pelos policiais civis, confessou a autoria.

(...)  Que  o  interrogado  estava  no  Núcleo  I  na
casa de uma amiga quando chegou a polícia  fez
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uma  abordagem  a  sua  pessoa  e  prendeu,
colocando as algemas e dizendo que ele estava
sendo  acusado  da  autoria  do  assassinato  de
Flávio;  que  era  três  policiais  civis  que  dali
levaram  o  interrogado  para  um  sítio  e  lá
obrigaram o interrogado a confessar  a autoria;
que o interrogado falou que não tinha cometido o
crime; que os policiais espacaram e colocaram
saco  plástico  na  cabeça  do  acusado  por  três
vezes  e  também  deram  choques  elétricos  na
parte posterior do pescoço do interrogado; que o
interrogado confessou a autoria para cessarem
aquelas agressões; que os policiais perguntaram
onde estava a arma do crime e  o  interrogado
falou  que  havia  jogado-a  no  açude;  que
interrogado  não  participou  a  busca  que  foi
realizada pelo Corpo de Bombeiros, nas águas
do  açude;  que  o  interrogado  foi  levado  à
delegacia  de  Marizópolis  e  chegando  ali
encontrou  quatro  a  cinco  pessoas  presas,
espancadas,  com marcas  pelo  corpo;  que  em
seguida levaram o interrogado para a casa do
seu filho, lá arrombaram a porta e procuraram a
arma  e  a  todo  custo  queria  encontrá-la;  que
finalmente  mandaram  o  acusado  cavar  um
buraco  no  muro  e  colocaram  droga,  tudo
acompanhado  por  um  repórter,  inclusive  esta
operação  foi  repetida  porque  os  policiais  não
gostaram  das  primeiras  fotografias;  que  não
tinha amizade com a vítima  (…).” (fls. 187/188)

A tese do acusado apresentada em juízo segundo a

qual a confissão extrajudicial foi obtida em razão de tortura e de que, no

dia dos fatos, estaria numa festa em companhia de Carrinho e Nenem,

contudo,  apresenta-se  dissociada  do  acervo  probatório  colhido  no

caderno processual.

As testemunhas de acusação, Sebastião José da Silva

(policial  civil)  e  Romero  Luciano  Gonçalves  (policial  militar),  que

procederam à prisão do recorrente, informaram, de forma coesa, que o

acusado  confessou  a  prática  do  delito  de  homicídio,  pois  ele  e  sua

esposa estavam sendo ameaçados pela vítima. Vejamos: 

“(...)  Que  naquele  dia  o  depoente  estava  a
serviço e foi solicitado à comparecer na cidade
de  Marizópolis,  onde  ocorrera  um  delito  de
homicídio,  que  ali  chegando  foi  informado  de
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que  o  acusado  havia  assassinado  a  vítima  a
tiros de revólver; que se dirigiu até o núcleo I,
para  onde  havia   se  deslocado  o  acusado,
segundo as informações, e ali o encontrou e na
abordagem  feita  ele  confessou  a  autoria  do
homicídio e logo falou que tinha assassinado a
vítima porque ela havia o ameaçado de morte
como também a esposa do acusado estava sob
ameaças;  que  perguntado  sobre  a  arma  do
crime ele informou que tinha jogado num açude
próximo a residência  dele;  que feita  a busca
pelo  corpo  de  bombeiros,  a  arma  não  foi
encontrada;  que  se  tratava  de  um  pequeno
açude  próximo  à  residência;  que  o  acusado
confessou  que  era  usuário  de  drogas  e  que
tinha uma porção de maconha na casa de seu
filho;  que  conduziu  o  acusado  até  o  local
indicado e ali ele cavou um buraco no muro e de
lá  retirou  a  porção  de  maconha  que  pesava
180g;  (…)  que  no  momento  da  abordagem  o
acusado confessou a autoria do homicídio como
também confessou ser possuidor da porção de
maconha; (…) que as informações davam conta
que  o  homicídio  tinha  sido  praticado  pelo
acusado  e  não  indicava  o  nome  de  outras
pessoas  (...)”.  (Sebastião José  da Silva à  fl.
79)

“(...)  Que  naquele  dia  o  depoente  estava  a
serviço e foi solicitado à comparecer na cidade
de  Marizópolis,  quando  ali  compareceram  os
agentes  de  Policia  Civil  da  cidade  de  Sousa,
conduzindo o acusado,  dizendo que ele havia
sido preso por ter cometido o delito de homicídio
na cidade de Marizópólis; que naquela ocasião
o acusado confessou que possuía uma porção
de maconha e que a mesma estava escondida
na  casa  de  seu  filho;  (…)  que  o  depoente
presenciou  a  confissão  do  acusado  (...)”.
(Romero Luciano Gonçalves à fl. 80)

Ouvidos durante a sessão plenária, os policiais reafirmaram

que o acusado confessou espontaneamente a prática delitiva, justificando

a  conduta  no  fato  de  a  vítima  estar  o  ameaçando,  bem como à  sua

esposa.  

“(...)  que estava de serviço  e há uma semana
estava  de  plantão  no  GTE  e  naquele  dia  se
deslocou até a cidade de Marizópolis para fazer
um levantamento sobre o presente homicídio e
ali recebeu a informação de que o acusado teria
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sido o autor e que ele havia se deslocado para o
Núcleo I; que se dirigiu para o local indicado e ali
encontrou o acusado que foi preso, confessou a
autoria, dizendo que agiu daquela forma porque
a  vítima  havia  ameaçado  a  pessoa  dele  e  da
esposa; que o acusado confessou que possuía
uma quantidade de maconha, que foi apreendida
na casa do acusado; (…) que o acusado não foi
agredido e confessou o crime espontaneamente;
(…) que o acusado falou que tinha dispersado a
arma em açude próximo à sua residência; que o
açude  é  relativamente  pequeno;  que  foi  feita
uma busca,  inclusive  com auxílio  do  corpo de
bombeiros,  mas a arma não foi  encontrada no
local  indicado;  que o  depoente  acompanhou a
busca feita  pelo  corpo de bombeiros;  (…)  que
ligações anônimas informaram a autoria do fato;
que  o  acusado  foi  preso  na  área  urbana  do
núcleo I e naquela ocasião ele confessou o delito
espontaneamente e não houve interrogatório do
réu  fora  da  delegacia(...)”.  (Sebastião  José  da
Silva – fl.184)

“(...)  que  estava  de  serviço  na  cidade  de
Marizópolis  quando  chegou  a  polícia  civil
conduzindo o acusado dizendo que ele teria sido
o  autor  do  homicídio  ocorrido  naquela  cidade
que vitimou Flavinho; que o acusado confessou
espontaneamente  na  presença  do  depoente  e
falou que possuía em sua casa uma quantidade
de maconha e o acusado foi  levado até a sua
residência,  chegando  lá  ele  próprio  cavou  um
buraco e retirou  uma quantidade de maconha,
que foi apreendida; (…) que conhece o acusado
só de vista, no entano já tinha ouvido falar que
as pessoas temiam o acusado, pois as pessoas
falavam que ele andava armado e ameaçava as
pessoas;  que  o  acusado  falou  que  a  arma do
crime, um revólver calibre 38, havia sido jogado
em  um  açude  próximo  à  sua  residência,  no
entanto foi feita busca no referido local e a arma
não foi localizada; que o Corpo de Bombeiros foi
quem  realizou  aquela  busca;  que  o  depoente
acompanhou a  busca realizada  pelo  Corpo de
Bombeiros;  que  o  depoente  não  confirma  o
trecho  do  seu  depoimento  que  fala  que  o
acusado ouviu do Juninho enfermeiro de que a
vítima  havia  o  ameaçado  de  morte  (…).”
(Romero Luciano Gonçalves – fl. 185)

A mãe da vítima, Maria José da Silva Alves, ouvida como

declarante  em  plenário,  afirmou  que  tomou  conhecimento  de  que  o
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acusado tinha sido preso por ter confessado a autoria deliva:

“(...) que a declarante estava em casa dormindo
quando por volta das 22 horas recebeu a notícia
de que seu filho, Flavio, tinha sido assassinado;
que  pediu  para  que  seu  filho  Carlos  Antônio
fosse  reconhecer  o  corpo,  ele  atendeu  à
solicitação e chegou com a informação de que
era  realmente  Flavinho  e  que  tinha  sido
assassinado com dois tiros; que a princípio não
se sabia quem tinha sido o autor; que uns quatro
ou  cinco  dias  depois  foi  informada  de  que  o
acusado tinha sido preso por ter  confessado a
autoria do crime; (…) que a depoente não ouviu
a confissão do acusado nas emissoras de rádio;
que as pessoas falaram para a depoente que o
acusado tinha confessado a  autoria  do crime.”
(fl. 186)

As testemunhas de defesa (Alba Rosa da Silva, Fábio Junior

Pereira da Costa e Rodrigo Braga de Oliveira – fls. 82/84), por sua vez,

não trouxeram elementos a subsidiar a tese de que a confissão realizada

teria sido obtida mediante tortura dos policiais civis.

Ademais,  não  se  extrai  dos  depoimentos  dos  policiais  a

intenção  de  prejudicar  o  réu,  sendo,  portanto,  válidos  como  elemento

probatório.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.
DESCLASSIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PORTE  DE  ARMA  DE  USO  RESTRITO.
DEPOIMENTO  DOS  POLICIAIS.
CONDENAÇÕES  MANTIDAS.  DOSIMETRIA.
REVISÃO. I.  A apreensão da ressob poder  do
réu enseja a inversão do ônus da prova quanto à
boa  proveniência  dos  bens,  nos  crimes  de
receptação.  II.  Inaplicável  a  continuidade  aos
crimes  de  natureza  diversa,  tal  como  a
receptação e o uso de documento falso. III. As
declarações  dos  policiais  não  podem  ser
desprezadas se nada indica que tivessem a
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intenção de prejudicar o réu. lV. Comprovadas
a  autoria  e  a  materialidade  pelas  provas
documental e testemunhal, colhidas sob o crivo
do contraditório, incabível a absolvição. V. Penas
reduzidas  por  revelarem-se  excessivas.  VI.
Apelo  parcialmente  provido.  (TJDF;  Rec
2013.02.1.001761-4;  Ac.  837.186;  Primeira
Turma  Criminal;  Relª  Desª  Sandra  de  Santis;
DJDFTE 15/12/2014; Pág. 86) (grifo nosso)

 APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  E  POSSE
ILEGAL DE  ARMA DE  FOGO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVA  TESTEMUNHAL.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  AUSÊNCIA  DE
LESIVIDADE  NA  CONDUTA.  ATIPICIDADE.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CRIME DE
MERA CONDUTA E  DE PERIGO  ABSTRATO.
CONDENAÇÕES  MANTIDAS.  PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA  SUBSTITUÍDA.  REDUÇÃO.
CAPACIDADE  FINANCEIRA  EVIDENCIADA.
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. I. Provada a autoria e materialidade
dos crimes de porte e posse ilegal de arma de
fogo,  sobretudo  por  meio  de  depoimento  de
agentes  policiais,  mantém-se  o  Decreto
condenatório.  II.  O  depoimento  de  agentes
policiais  possui  relevante  valor  probante,
sobretudo  quando  reforçado  por  outras
provas  e  não  havendo  interesse  em
prejudicar o réu. III. Os crimes de porte e posse
ilegal de arma de fogo são de mera conduta e de
perigo  abstrato,  sendo  presumida  a
probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo
próprio tipo penal, uma vez que o objeto jurídico
tutelado  não  é  a  incolumidade  física,  mas  a
segurança  pública  e  a  paz  social.  lV.
Evidenciado  nos  autos  que  os  apelantes
possuem condições financeiras para arcar com a
prestação  pecuniária  substituída,  mantém-se  a
pena  substituída  na  forma  fixada  pelo
magistrado  de  1º  grau  que  o  fez  de  forma
razoável  e  proporcional.  V.  Recurso  a  que  se
nega  provimento.  (TJRO;  APL  0000331-
90.2010.8.22.0018;  Segunda  Câmara  Criminal;
Relª  Desª  Marialva  Henriques  Daldegan;  Julg.
03/12/2014; DJERO 12/12/2014; Pág. 62) (grifo
nosso)

Pois  bem,  examinando  o  acervo  probatório,  como  visto

acima, a tese sustentada pelo acusado se encontra isolada nos autos,

pois,  em nenhum momento,  restou demonstrada a tortura sofrida nem
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mesmo arrolou como testemunhas as pessoas com quem estava no dia

dos fatos.

In casu, restou comprovado que o  apelante efetuou disparos

de arma de fogo contra a vítima.

Assim,  o  julgamento  efetuado  pelo  Júri  Popular  está  em

consonância  com  os  elementos  de  convicção  colhidos  durante  a

instrução,  o  que não autoriza  a sua cassação,  pois,  diante do quadro

delineado,  optaram os jurados pela prevalência da tese acusatória  em

detrimento da versão defensiva, carente de suporte apto a legitimá-la.

Portanto,  estando  a  decisão  apoiada  nos  autos  não  é

possível  cassá-la,  tendo  em  vista  a  soberania  assegurada  pela

Constituição da República ao Tribunal  do Júri  (artigo  5º,  XXXVIII,  “c”),

tendo o Conselho de Sentença, ao meu ver, sabido bem avaliar a prova

dos autos e decidir conforme sua consciência.

Por fim, apesar de o recurso de apelação ter sido interposto

com base nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do CPP, a

defesa limitou seu arrazoado às alíneas “a” e “d” do referido dispositivo

legal. Todavia,  considerando os termos da Súmula nº 713, do STF, que

determina que o efeito devolutivo da apelação contra as decisões do Júri

está  adstrito  aos  fundamentos  da  interposição,  deve  ser  feito  exame

sobre a alínea “c”.

No  tocante  à  alínea  “c”, a  defesa  não  se  insurgiu  nas

razões do apelo acerca da existência de erro ou injustiça no tocante à

aplicação da pena, todavia, analisando a sentença penal condenatória de

fls.  191/193,  pode-se  observar  que  a  reprimenda  aplicada  pelo  Juiz

Presidente do Tribunal do Júri merece ser modificada.

Com efeito, a pena-base deverá ser fixada tomando-se por
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parâmetro o disposto no art. 59 do Código Penal. Ademais, é pacífico o

entendimento de que a existência de ao menos uma das circunstâncias

judiciais como desfavorável ao acusado poderá elevar a pena-base acima

do mínimo legal:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.  SÚMULA  7,  STJ.   AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Eg. Tribunal de origem fixou a pena-base
acima do mínimo legal, de forma suficientemente
fundamentada, em razão do reconhecimento de
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  fazendo
incidir  o  óbice  da  Súmula  7,  STJ  a
desconstituição de tal entendimento.
2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no
REsp  1379453/ES,  Rel.  Ministro  MOURA
RIBEIRO,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
22/05/2014, DJe 27/05/2014)

No caso dos autos, a partir da leitura da fundamentação do

juízo  a  quo  (fl.192),  diga-se,  realizada  de  forma  correta,  tem-se  a

existência de  circunstâncias judiciais  desfavoráveis ao acusado,  o  que

possibilita a fixação de pena-base nos moldes fixados, ou seja, acima do

mínimo legal.

In casu, o aumento em apenas 02 (dois) anos de reclusão

foi proporcional.

As  agravantes  aplicadas,  no  entanto,  não  guardaram  a

devida proporcionalidade, devendo ser modificada.

Por  tais  motivos,  mantendo  a  pena-base  fixada  em  14

(quatorze) anos de reclusão,  agravo a reprimenda em 02 (dois) anos

de  reclusão por  ter  o  crime  sido  cometido  à  traição,  recurso  que

impossibilitou a defesa, e exaspero novamento em  02 (dois) anos de

reclusão  em razão da agravante da reincidência, resultando uma  pena

de 18 (dezoito) anos de reclusão, tornando-a definitiva.
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Forte em tais razões,  dou provimento parcial ao recurso,

para reformar a sentença, mais exatamente no que se refere a dosimetria

da pena, fixando para o réu a pena de  18 (dezoito) anos de reclusão, a

ser  cumprida  no  regime,  inicialmente,  fechado,  mantendo,  no  mais,  a

sentença objurgada em todos os seus termos.

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.  Dr.  Marcos William de Oliveira (Juiz de

Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Marcio  Murilo  da

Cunha Ramos) Ausente o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco Sagres Macedo Vieira,

Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, aos 14 (quatorze  ) dias do mês de abril do ano de

2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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