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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0798319-90.2008.815.0000 –  1ª Vara da
Comarca de Bayeux 

RELATOR      : Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio
1º APELANTE  : Representante do Ministério Público
1º APELADO    : Max Weuber Gomes da Silva 
ADVOGADO     : Leonardo Theodoro de Aquino
2º APELADO    : Thiago Felipe Gomes da Silva
DEFENSORES  : Francisco de Assis Coelho e Roberto Sávio de Carvalho
Soares
2º APELANTE  : Max Weuber Gomes da Silva
ADVOGADO     : Leonardo Theodoro de Aquino
3º APELANTE  : Luiz Rodrigo Santos de Albuquerque Costa
4º APELANTE  : Luiz Eduardo Santos de Albuquerque Costa
ADVOGADOS   : Ítalo Ramon Silva Oliveira, Genival Veloso de França Filho e
outros
APELADA      : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Júri.  Homicídio
qualificado.  Art.  121,  §  2º,  I  e  IV,  do  CP.
Apelante Max Weuber Gomes da Silva. Preliminares
rejeitadas. Mérito. Veredicto que se apoia em farta
prova  nos  autos.  Impossibilidade  de  se  anular
julgamento  do  júri  que  não  seja  manifestamente
contrário à prova dos autos. Soberania reconhecida
constitucionalmente.  Rejeição das preliminares e
desprovimento do apelo. 
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- Não houve irregularidade processual na sessão
do Júri do réu Max Weuber Gomes da Silva, de sorte
que é caso de se rejeitar  as diversas preliminares
arguidas pelo apelante alegando falta de assinaturas
de  atos  processuais,  ausência  de  documentos
essenciais  nos  autos,  violação  na  distribuição  do
tempo  de  sustentação  em  plenário  pela  defesa,
defeito na ata de julgamento, ausência de intimação
de  testemunhas  da  defesa  e  irregularidade  no
desmembramento do feito.

- Não existe, de outro lado, nulidade na leitura
pelo  Promotor  de  Justiça,  na  sessão  do  Júri,  da
decisão de pronúncia, pois o que o art. 478 do CPP
veda é a leitura de decisões admissórias anteriores
como  argumento  de  autoridade,  e  não  a  simples
leitura de seu inteiro teor, parte integrante dos autos
e  que,  portanto,  está  à  disposição  de  qualquer
jurado para consulta.

- Em  respeito  à  soberania  dos  veredictos
garantida constitucionalmente, não se anula decisão
do Júri quando ela não é manifestamente contrária à
prova dos autos, mas, ao contrário, encontra forte
amparo em todos os elementos probatórios colhidos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Júri.  Homicídio
qualificado.  Art.  121,  §  2º,  I  e  IV,  do  CP.
Apelantes Luiz Rodrigo Santos de Albuquerque Costa
e  Luiz  Eduardo  Santos  de  Albuquerque  Costa.
Preliminar  rejeitada.  Fato  notório  alegado  pelo
Promotor, em sua sustentação em plenário, que não
se enquadra como objeto ou documento novo trazido
aos autos. Ausência de violação ao art. 479 do CPP e
ao princípio da não-surpresa. Mérito. Veredicto que
se apoia em farta prova nos autos. Impossibilidade
de  se  anular  julgamento  do  júri  que  não  seja
manifestamente  contrário  à  prova  dos  autos.
Soberania reconhecida constitucionalmente. Redução
da  pena  imposta.  Análise  genérica  de  algumas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.  Rejeição
da  preliminar  e  parcial  provimento  do  apelo
para diminuir as sanções. 

-  O art.  479  do  CPP  veda  a  leitura  de
documento ou exibição de objeto não juntados aos
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autos  no  prazo  de  03  dias  antecedentes  ao
julgamento, a fim de evitar que uma das partes seja
tomada  de  surpresa  em  pleno  julgamento  com
documento  ou  objeto  desconhecidos.  Não  proíbe,
contudo, que fatos notórios e que não se enquadram
como documento ou objeto seja livremente debatido
em Plenário do Júri, a exemplo de quanto custa os
honorários de um advogado conceituado.

- Não existindo violação,  portanto,  ao art.  479
do CPP e ao princípio da não-surpresa, inexistente a
nulidade aventada.  

- Se  a  decisão  do  Júri  se  fundamenta  em
elementos razoáveis  de prova deverá ser mantida,
sob  pena  de  ofensa  ao  princípio  constitucional  da
soberania  dos  veredictos,  que  só  permite  a  sua
anulação  em  caso  de  decisão  manifestamente
contrária à prova dos autos, devendo ser entendido
como manifestamente contrária a decisão que refoge
de  forma  absoluta  e  desarrazoada  do  que  foi
produzido  durante  toda  a  instrução  processual  e
mesmo na fase inquisitória.

- A apreciação dos Jurados sobre as prova dos
autos é livre e sem necessidade de convencimento,
vigorando  para  esta  Instituição  o  princípio  do
convencimento  íntimo,  o  que  impede  que  se
questione  porque  se  chegou  a  esta  ou  aquela
decisão, quando os Jurados escolhem uma das teses
plausíveis exposta nos autos.

- Diante  da  análise  genérica  de  várias
circunstâncias judiciais do art. 59 do CPP, a exemplo
da  culpabilidade  e  personalidade  dos  acusados,  é
necessária  a  redução  das  penas  impostas,  com  o
redimensionamento da dosimetria.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Júri.  Homicídio
qualificado. Art. 121, § 2º, I e IV, do CP. Recurso
do Ministério Público Estadual.  Pleito de majoração
das  penas  dos  acusados  Thiago  Felipe  Gomes  da
Silva e Max Weuber Gomes da Silva. Impossibilidade.
Análise  genérica  das  circunstâncias  judiciais  que
obsta a exasperação. 2ª qualificadora do delito que
já  fora  utilizada  como  circunstância  judicial  e,
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portanto,  não  pode  ser  utilizada  como  agravante.
Vedação ao bis in idem. Desprovimento do apelo.

-  Ao analisarmos os termos das circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP aplicadas pelo Juiz para os
recorridos, observa-se que parte da análise negativa
fundou-se em termos genéricos e abstratos, o que
veda, com base nessa análise meramente superficial
das circunstâncias do crime, a majoração das penas.

- A dupla utilização da 2ª qualificadora do crime
como  circunstância  judicial  desfavorável  e,  ao
mesmo tempo, como agravante genérica constituiria
ilegal bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento.

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em harmonia em parte com o parecer
ministerial,  rejeitar  todas  as  preliminares  arguidas  e,  no mérito,  NEGAR
PROVIMENTO aos apelos  do  Ministério  Público  Estadual  e  do  réu  Max
Weuber Gomes da Silva e  DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos
réus Luiz Rodrigo Santos de Albuquerque Costa e Luiz Eduardo Santos de
Albuquerque Costa apenas para reduzir a reprimenda imposta.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério
Público Estadual  e  pelos réus Max Weuber Gomes da Silva,  Luiz  Rodrigo
Santos  de Albuquerque  e  Luiz  Eduardo  Santos  de  Albuquerque  contra o
veredicto popular proferido no Tribunal do Júri da Comarca de Bayeux, que
condenou os apelantes e mais Tiago Felipe Gomes da Silva pela prática do
crime de homicídio qualificado.

A denúncia, às fls. 02/06 do processo, narra que, no dia 31
de  dezembro  de  2007,  por  volta  das  11h00,  no  mercado  da  cidade  de
Bayeux,  o  comerciante  do  ramo  de  frigorífico  Josivan  da  Silva  Macena,
conhecido como “Manguito”,  estava em seu estabelecimento quando dois
homens  armados  de  uma  pistola  e  revólver  chegaram  e  pelas  costas
efetuaram diversos disparos contra a vítima,  que veio a óbito no Hospital de
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Trauma, nesta Capital, no mesmo dia.

Após  o  crime,  os  executores  empreenderam  fuga  e
adentraram em um carro, saindo rapidamente do local.

As  Polícias  Civil  e  Militar  empreenderam  diligências  e
investigações, com os seguintes resultados: os executores do crime tinham
sido o réu Tiago Felipe Gomes da Silva e o menor de idade Nataniel Vieira,
conhecido por “Golado”. Eles tinham realizado o assassinato por encomenda,
recebendo  o  dinheiro,  cerca  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  do
intermediário  Maurício  Teixeira  dos  Santos,  que  por  sua  vez  recebeu  o
dinheiro destinado aos executores da pessoa do réu Alayn Arynus Francisco
da Silva,  após assim ter  sido ordenado por  Francisco Diógenes de Lima,
vulgo “Jorginho”, presidiário, através de telefonema para Maurício.

Os executores foram transportados até o local  do crime
pelo réu Max Weuber Gomes da Silva, que ficaria com parte de dinheiro,  e
receberam as armas do crime do réu Rosinaldo Salviano, vulgo “Ró”.

Presos,  inicialmente,  em  flagrante  delito  os  réus  Tiago
Felipe  Gomes,  executor,  e  Max  Weuber  Gomes,  transportador,  além  de
apreendido  o  menor  “Golado”,  todos  confessaram  a  prática  do  crime,
alegando que havia sido um assassinato encomendado, todavia, sem revelar
o seu autor intelectual ou mandante.

A denúncia foi assim ofertada unicamente em relação aos
réus Tiago Felipe Gomes da Silva, Max Weuber Gomes da Silva, Rosinaldo
Salviano, vulgo “Ró”, Maurício Teixeira dos Santos, Francisco Diógenes de
Lima, vulgo “Jorginho” e Alayn Arynus Francisco da Silva, pelo crime do art.
121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do CP, e ainda pelo art. 1º, I, da Lei
dos Crimes Hediondos.

Recebida a denúncia no dia 19 de fevereiro de 2008 (fls.
252/256). 

Após  o  interrogatório  dos  réus,  a  peça  acusatória  foi
aditada (fls. 410/413) para incluir os supostos mandantes do crime, os réus
Luiz Rodrigo Santos de Albuquerque e Luiz Eduardo Santos de Albuquerque,
que teriam, através da pessoa de Alayn Arynus Francisco da Silva, um dos
intermediadores,  encomendado  o  assassinato  da  vítima,  motivados  por
vingança, uma vez que desconfiavam ter sido ela a mandante do assassinato
do pai deles, também empresário do ramo de frigorífico da cidade de Santa
Rita e morto no mesmo ano de 2007.

Após  a  judiciosa  instrução,  foi  proferida  decisão  (fls.
1.114/1.126)  pronunciando  os  réus  Tiago  Felipe  Gomes  da  Silva,  Max
Weuber Gomes da Silva, Rosinaldo Salviano, Maurício Teixeira, Alayn Arynus



6

Francisco  da  Silva,  Luiz  Eduardo  Santos  de  Albuquerque  e  Luiz  Rodrigo
Santos de Albuquerque, nos termos da denúncia, pelo crime do art. 121, §
2º, I e IV, do CP, e impronunciando o réu Francisco Diógenes de Lima

Foi  determinado,  em  razão  de  economia  processual  e
visando  resguardar  o  tempo  suficiente  para  os  debates  no  plenário,  a
separação do julgamento (fls. 1.292/1.294), que assim aconteceria em duas
sessões  do  Júri.  Na  primeira,  seriam  julgados  os  acusados  Tiago  Felipe
Gomes da Silva, Maurício Teixeira dos Santos, Max Weuber Gomes da Silva e
Rosinaldo Salviano. Na segunda sessão do Júri, seriam julgados os acusados
Luiz Eduardo Santos de Albuquerque, Luiz Rodrigo Santos de Albuquerque e
Alayn Arynus Francisco da Silva.   

O  processo  foi,  após,  desmembrado  em  relação  aos
acusados Alayn Arynus Francisco da Silva e Maurício Teixeira da Silva por
questões processuais.

Na data de 23 de novembro do ano de 2011, foi realizada
a primeira sessão do Júri dos acusados Tiago Felipe Gomes da Silva e Max
Weuber Gomes da Silva,  não se realizando em relação ao réu Rosinaldo
Salviano  por  solicitação  de  seu  defensor  público,  que  alegou  ter  sido
intimado da sessão do Júri menos de 24 horas antes de sua realização, não
havendo tempo para estudar o processo.

No  julgamento,  conforme  ata  de  fls.  1.653/1.655,  o
Conselho de Sentença acolheu integralmente a denúncia em relação aos dois
acusados, condenando-os pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso
que dificultou a defesa da vítima e por ter sido cometido mediante paga. O
Juiz, então, fixou a pena de Tiago Gomes da Silva em 17 anos de reclusão e
de Max Weuber Gomes da Silva em 16 anos de reclusão, a serem cumpridas
no regime inicialmente fechado.

Nesse  primeiro  julgamento,  houve  recurso  do  Ministério
Público  em  desfavor  dos  condenados,  pedindo,  nas  razões  de  fls.
1.657/1.660,  com fundamento  na  alínea  “c”,  III,  do  art.  593  do  CPP,  a
majoração da pena dos dois, sob o fundamento de que as circunstâncias
judiciais autorizavam a fixação da pena-base do réu Tiago Gomes em 21
anos e do réu Max Weuber em 20 anos. Também requereu que a segunda
qualificadora reconhecida pelos jurados fosse aplicada para agravar o crime.

O réu Max Weuber Gomes da Silva, por sua vez, recorreu
de sua condenação, com base nas alíneas “a” e “d”, III, do art. 593 do CPP,
pedindo, nas razões de fls. 1.665/1683, preliminarmente o reconhecimento
das  seguintes  nulidades:  falta  da  assinatura  da  sentença  de  fls.
1.649/1.653; nulidade no termo de quesitação, que não contém a assinatura
dos jurados; nulidade da ata do júri, que não foi assinada pelo Juiz e pelo
jurados, bem como por não conter o resumo dos debates em plenário; a
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nulidade do julgamento, por omissão da certidão de incomunicabilidade dos
jurados; nulidade também do julgamento, desta feita pela leitura por parte
da  acusação  da  sentença  de  pronúncia;  cerceamento  de  defesa  pelo
desequilíbrio  e  exiguidade do tempo para exercer o direito  de defesa na
sessão do Júri; cerceamento por falha nas intimações das testemunhas de
defesa; finalmente, nulidade do desmembramento do julgamento do Júri em
desacordo ao art. 469, § 1º, do CPP.

No mérito, pede a anulação do julgamento alegando que
ele foi manifestadamente contrário à prova dos autos. 

No dia seguinte, 24 de novembro de 2011, foi realizada a
segunda sessão do Júri, sendo julgados os acusados Luiz Eduardo Santos de
Albuquerque e Luiz Rodrigo Santos de Albuquerque. 

Em relação a esses réus, o Conselho de Sentença também
os condenou pelo crime de homicídio qualificado e o Juiz fixou a pena em 19
anos e 06 meses de reclusão para Luiz Eduardo Santos de Albuquerque e 19
anos  de  reclusão  para  Luiz  Rodrigo  Santos  de  Albuquerque,  a  serem
cumpridas no regime inicial fechado.

Nas  razões  do  apelo  desses  réus  (fls.  1765/1803),
interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d”, III, do art. 593, do
CPP, eles alegam, preliminarmente, nulidade do julgamento, uma vez que o
Promotor de Justiça teria utilizado, em sua sustentação em plenário, como
argumento  de  autoridade,  uma  informação  extra  autos  de  que  um  dos
outros réus, cujo interrogatório foi fundamentação para a acusação contra
eles,  teria  contratado  um  causídico  pagando  honorários  no  valor  de  R$
50.000,00.

No  mérito,  aduzem que  o  veredicto  foi  manifestamente
contrário  à  prova  dos  autos,  bem como pedem,  de  forma alternativa,  a
redução da reprimenda imposta.

As contrarrazões dos recursos interpostos encontram-se às
fls. 1.712/.1730, 1.762/.1.764, 1.819/1.830 e 1.847/1.853  

A Procuradoria de Justiça, através de parecer do Sr. Dr.
José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça, opinou pelo provimento
parcial do recurso ministerial para aumentar a pena do réu Thiago Felipe
Gomes para 21 anos e elevar a pena-base de Max Weuber Gomes da Silva
em 06 meses.

Em relação aos recursos defensivos de todos os apelantes,
a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento (fls. 1856/1874).

É o relatório.
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VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço dos recursos de apelação porquanto preenchidos
todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos a sua admissibilidade.

O primeiro recurso foi  interposto pelo Ministério  Público.
Todavia, entendo por bem deixar a análise do recurso ministerial por último,
tendo em vista a relação de prejudicialidade que ele guarda com o recurso
defensivo interposto pelo réu Max Weuber Gomes da Silva, que agora passo
a examinar.

APELO DE MAX WEUBER GOMES DA SILVA

Recorreu de sua condenação, com base nas alíneas “a” e
“d”,  III,  do  art.  593  do  CPP,  pedindo,  nas  razões  de  fls.  1.665/1683,
preliminarmente  o  reconhecimento  das  seguintes  nulidades:  falta  da
assinatura  da  sentença  de  fls.  1.649/1.653;  nulidade  no  termo  de
quesitação, que não contém a assinatura dos jurados; nulidade da ata do
júri, que não foi assinada pelo Juiz e pelo jurados, bem como por não conter
o resumo dos debates em plenário; a nulidade do julgamento, por omissão
da  certidão  de  incomunicabilidade  dos  jurados;  nulidade  também  do
julgamento, desta feita pela leitura por parte da acusação da sentença de
pronúncia; cerceamento de defesa pelo desequilíbrio e exiguidade do tempo
para exercer o direito de defesa na sessão do Júri; cerceamento por falha
nas  intimações  das  testemunhas  de  defesa;  finalmente,  nulidade  do
desmembramento do julgamento do Júri em desacordo ao art. 469, § 1º, do
CPP.

No mérito, pede a anulação do julgamento alegando que
ele foi manifestadamente contrário à prova dos autos.

Preliminares arguidas pelo apelante

O  apelante  Max  Weuber  Gomes  alegou  a  nulidade  do
julgamento pela ocorrência de oito erros processuais. Passemos a analisar
cada uma delas.

Inicialmente,  o  apelante  alega  que  a  sentença
condenatória  não foi assinada pelo Juiz Presidente do Júri, o Dr. Antônio
Rudimacy Firmino de Souza.

1) Falta de assinatura da sentença -  Compulsando o
processo,  no  entanto,  percebe-se  que  a  sentença  de  fls.  1626/1629
encontra-se sim assinada, de sorte que, sem maiores delongas, inexiste o
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alegado vício.

2) Nulidade do termo de quesitação, que não contém
assinatura  dos  jurados  -  Do  mesmo  modo,  o  termo  de  quesitação
apresenta-se  devidamente  assinado  pelo  Juiz,  Promotor,  Advogados  e
Jurados, conforme se observa às fls. 1624/1625, de sorte que também é
inexistente esse vício.

3) Nulidade da ata do júri, que não foi assinada pelo
Juiz e pelos jurados, bem como por não conter o resumo dos debates
em plenário  - Assim também se diga da ata do Júri, que está devidamente
assinada pelo Promotor e Advogados, conforme fls. 1630/1633. A ausência
da  assinatura  do  Juiz,  neste  único  documento,  é  mera  irregularidade,
incapaz de tornar, até mesmo pela ausência de prejuízo (princípio do pas de
nullité sans grief) o ato nulo.

No  nosso  sistema  processual,  que  repudia  o  apego
demasiado a formalidades processuais, a nulidade só deve ser declarada se
causar efetivo prejuízo para uma das partes, o que não ocorre com a simples
ausência da assinatura do Juiz em uma ata devidamente assinada pelo órgão
de acusação e advogados da defesa.

A ata, de outro lado, seguindo o que dispõe o art. 495 do
CPP, contém a descrição de todos as ocorrências do julgamento, com resumo
das teses alegadas pela defesa e acusação.

Registre-se  que  o  resumo  das  teses  formuladas  pela
defesa  e  acusação,  em  plenário,  não  precisa  ser  extensivo  ou
demasiadamente minudente.

Logo,  também  inexiste  vício  na  ata  de  julgamento
maculando o ato.

4) Nulidade do julgamento por omissão da certidão
de incomunicabilidade dos jurados  -  Por  fim,  diferentemente  do  que
alegado pela defesa, não há omissão da certidão de incomunicabilidade dos
jurados, uma vez que ela se encontra precisamente à fl. 1621 dos autos. 

5) Nulidade do julgamento pela leitura por parte
da acusação da sentença de pronúncia

Pugnou o apelante,  outrossim, pela declaração da
nulidade de seu julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de que
um dos advogados do Assistente da Acusação  leu a decisão de pronúncia
para os jurados, o qual, a seu ver, afronta o artigo 478, I, do Código de
Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.689/2008, caracterizando, de
tal modo, vício processual.
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Assim é a redação do referido artigo: 

Artigo 478. Durante os debates as partes não
poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: 
I - à decisão de pronúncia, às decisões posteriores
que julgaram admissível a acusação ou à
determinação do uso de algemas como argumento
de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o
acusado; 
II - ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório
por falta de requerimento, em seu prejuízo. Destaquei.

O dispositivo supracitado é claro ao dispor que as partes
não podem fazer referências à decisão de pronúncia como argumento de
autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado.  

Ora, o que não se permite durante o julgamento é a
leitura da  decisão de pronúncia e das  decisões posteriores que julgaram
admissível à acusação como argumento de autoridade (artigo 478 CPP).
A simples leitura do documento não é vedada. 
 

Predomina entre os doutrinadores pátrios o entendimento
de que o artigo 478 do CPP é inconstitucional, pois viola, sobremaneira, os
princípios da plenitude da acusação  e da paridade de armas, bem como a
soberania dos veredictos.

Confira-se o magistério de Edilson Mougenot Bonfim e
Domingos Parra Neto: 

"O artigo em comento distancia-se, a um só tempo, da
lógica e da concepção de um processo penal
verdadeiramente democrático. Vejamos o seguinte
exemplo: Se o órgão acusador, visando desacreditar uma
tese defensiva, apartear o defensor de modo a
questionar-lhe a idoneidade de uma dada decisão que
excluiu ou incluiu a qualificadora do motivo do crime ou
determinou o uso de algemas para o réu ou, de outra
parte, questiona a competência - seja em sentido
processual, seja em sentido literal, de semântica comum -
do órgão judicante prolator de tal decisão, obriga-se ao
silencia, a defesa, não podendo fazer-lhe o elogio ou a
crítica? 
[...] 
Este 'secretum alternum' que pretende o novo regramento
processual é a consagração da imposição de um
inconstitucional silencia à acusação e à defesa,
prejudicando ambas as partes, a um só tempo. A isto
pode-se chamar de noncesso; de modo algum, processo,
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que a rigor, na teoria da argumentação não admite
nenhum 'segredo de polichinelo', ao qual não caiba nem
mesmo alusão ou análise, que possa levar ao elogio
(argumento de autoridade). 
[...] 
Não se pode pretender que ao juiz constitucional da causa
- o júri - seja subtraído o conhecimento integral da
decisão, em todas as suas circunstâncias, de onde partiu,
quem a prolatou, qual a importância de quem a prolatou,
inclusive acatando e elogiando - um dos lados do juízo
crítico - a autoridade ou não que tenha determinado a
medida (...). 
[...] 
Enfim, o parágrafo tal como está redigido sugere
pretender não só a subtração de informes valiosos para o
reconhecimento do julgador, como uma subversão de
uma função básica e democrática do moderno processo
penal, o conhecimento integral da motivação do ato (v.g.,
determinador do uso de algemas) como exigência
constitucional (art. 93, IX, CF) e a análise da autoridade
(competência, seriedade, ética, cultura jurídica etc.) de
quem a prolatou, como função extraprocessual da
motivação". (BONFIM, Edilson Mougenot; NETO,
Domingos Parra. O novo procedimento do júri:
comentários à lei n. 11.689/2008: São Paulo,
Saraiva, 2009, p. 117-119).

No mesmo sentido, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“A vedação imposta pelo art. 478 é inconstitucional.
Cerceia-se o direito de qualquer das partes de
explorar as provas lícitas constantes dos autos.
Somente as ilícitas é que estão vedadas pela Constituição
Federal (art. 5º, LVI). Por isso, a contrário senso, são
admissíveis no processo todas as provas obtidas por
meios lícitos. A decisão de pronúncia, por exemplo,
é a que finaliza a fase de formação da culpa e
demonstra haver prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, motivo pelo qual a parte
interessada pode dela valer-se como bem quiser. (…)
Se até mesmo de provas ilícitas pode o defensor utilizar-
se, conforme o caso, para garantir a absolvição do
acusado, é evidente poder fazer o mesmo quanto às
provas licitamente produzidas. Poder-se-ia dizer que a
decisão de pronúncia (ou o acórdão que a confirme) não
constitui prova, mas apenas um ato jurisdicional. Porém,
ainda que assim possa ser considerada, na essência,
cuida-se de um documento entranhado nos autos, que
serve, sim, de prova de um fato relevante. Afinal, o
acusado foi pronunciado para ser julgado pelo Tribunal
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Popular. Do mesmo modo, é possível demonstrar que
quem pode o mais, pode o menos. Em outros termos, se
as provas somente podem ser afastadas dos autos se
forem ilícitas e são elas que visam à demonstração dos
fatos imputados ao réu, naturalmente, as provas lícitas
devem permanecer para utilização pelas partes. Por isso,
as decisões proferidas (pronúncia e acórdão), que
constituem a consagração do exame das provas, não
podendo ser extirpadas por vontade do legislador
ordinário. Ademais, há outro princípio constitucional,
regente do Tribunal do Júri, que é a soberania dos
veredictos. Os jurados têm direito de tomar
conhecimento de todo conteúdo do processo, o que
lhes garante a autêntica soberania para julgar. Logo
é inócua a vedação imposta pela Lei 11.689/2008.”
(Código de Processo Penal Comentado; Ed.
Revista dos Tribunais - 9ª edição –  2009; pag.
818). destaques nosso.

Inclusive, esta colenda Corte, em sessão realizada no dia
29/09/2010, ao julgar as arguições incidentais de inconstitucionalidade nº
013.2003.001920-5/003 e 005.2007.001509-3/002 – de relatoria do Exmo.
Des. Leôncio Teixeira Câmara - por maioria de votos, decidiu pela
inconstitucionalidade do artigo 478 do Código de Processo Penal. Vejamos
um dos acórdãos:

“ARGUIÇÃO     INCIDENTAL     DE    
INCONSTITUCIONALIDADE. NOVA LEI DO JÚRI.
VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS, PARTICULARMENTE,
DO ART.     478,     INCISO     I,     DO     CPP.     VIOLAÇÃO     AOS    
PRINCÍPIOS     DA     PLENITUDE     DE     DEFESA     E    
PARIDADE     DE     ARMAS,     CONSISTENTE     EM    
ARGUIR     O     QUE     APROUVER.     ARTIGO     QUE     VIOLA,    
AINDA,     A     SOBERANIA     DOS     VEREDICTOS,     POR    
PROIBIR     QUE     AO     SOBERANO     SEJAM     LEVADOS    
ARGUMENTOS     QUE     POSSAM     APOIAR     SUA    
DECISÃO. ENCAMINHAMENTO AO PLENÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE     DECLARADA.  
“  A     vedação     imposta     pelo     art.     478     é
inconstitucional.     Cerceia-se     o     direito     de
qualquer     das     partes     de     explorar     as     provas
lícitas     constantes     dos     autos.     Somente     as     ilícitas
é     que     estão     vedadas     pela     Constituição     Federal
(art.     5º,     LVI).     Por     isso,     a     contrário     senso,     são
admissíveis     no     processo     todas     as     provas
obtidas     por     meios     lícitos.” (Tribunal Pleno ,
Arguição incidental de
inconstitucionalidade de nº
013.2003.001920-5/003, Des. Rel. Leôncio
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Teixeira Câmara, julgado em 29/09/2010)
Grifei

A nulidade seria evidente caso a acusação tivesse utilizado
as  decisões  admissórias,  a  exemplo  da  pronúncia,  como  argumento  de
autoridade,  tentado  demonstrar  para  os  jurados  que,  se  o  réu  foi
pronunciado por  um Juiz  de Direito,  é  porque ele  é  culpado.  Todavia,  a
simples leitura da peça não causa nenhum gravame à defesa, até mesmo
porque ela integra os autos, que estão à disposição de qualquer jurado. 

Ademais,  a  sua  leitura  vai  ao  encontro  do  princípio  da
soberania dos veredictos, uma vez que é vertente desse princípio a ideia de
que os jurados devem ser informados de todos os elementos dos autos,
sobre os quais a apreciação será livre e sem amarras legais.

Nesse contexto, inexistindo qualquer prejuízo ocasionado
pela leitura da decisão referida e não havendo, portanto, infringência ao art.
478 do CPP, na  interpretação  dada  a  ele  em  sede  de  controle  de
constitucionalidade por este Tribunal, mostra-se completamente descabida a
nulidade aventada pela defesa.

 
6) Cerceamento  de  defesa  pelo  desequilíbrio  e

exiguidade do tempo para exercer o direito de defesa na sessão do
Júri

Inicialmente,  compulsando  a  ata  de  fls.  1630/1633,
observa-se que houve a distribuição do tempo entre acusação e defesa, em
conformidade com o art. 477 do CPP, o que a priori afasta a nulidade.

Ademais, lendo a ata, observa-se que o nobre subscritor
da  apelação  não  impugnou,  na  sessão  de  julgamento,  a  distribuição  do
tempo, de sorte que, mesmo se existisse a irregularidade, a possibilidade de
arguí-la estaria preclusa, conforme farta jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO -
JÚRI  -  ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -
PEDIDO  PARA  EXIBIÇÃO  DA  ARMA  DO  CRIME  E  SUA
MUNIÇÃO  EM  PLENÁRIO  -  PRETENSÃO  INDEFERIDA  -
AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO DO PROTESTO EM ATA -
EFEITOS  DA  PRECLUSÃO  -  NULIDADE  AFASTADA.  NO
JULGAMENTO  DA  APELAÇÃO,  O  TRIBUNAL  SOMENTE
PODE EXAMINAR AS QUESTÕES PROCESSUAIS QUE SE
RELACIONEM COM INCIDENTES OCORRIDOS DURANTE O
JULGAMENTO  NO  PLENÁRIO  DO  JÚRI,  DESDE  QUE  A
PARTE  QUE  SE  SENTIU  PREJUDICADA  TENHA
LANÇADO  PROTESTO  EM  ATA.  SE  TAL  NÃO
OCORREU, O TEMA FICA SUJEITO AOS EFEITOS DA
PRECLUSÃO  TEMPORAL. (TJ-DF  -  APR:
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20020110029407 DF , Relator: EDSON ALFREDO
SMANIOTTO, Data de Julgamento: 30/10/2003,
1ª  Turma  Criminal,  Data  de  Publicação:  DJU
10/03/2004 Pág. : 70)  

    
No  tocante  à  alegação  de  que  houve  nulidade  em

decorrência da intimação do causídico, para a sessão do Júri,  apenas 24
horas  antes  do  julgamento,  o  que  teria  prejudicado  a  defesa  ao  não
oportunizar tempo suficiente para estudo, consigno que o Júri dos acusados
já  tinha  sido  marcado  e  desmarcado  várias  vezes  e  que  a  defesa,  nas
oportunidades anteriores, já estudara ou tivera tempo para estudar os autos
de forma satisfatória, de sorte que não adveio qualquer prejuízo, o que foi,
inclusive, consignado pelo Juiz em ata.

Ante  a  ausência  de  prejuízo,  não  há  nulidade  a  ser
reconhecida, segundo a regra do pas de nullité sans grief.  

7)  Cerceamento  por  falha  nas  intimações  das
testemunhas de defesa

Quanto  a  essa suposta nulidade,  consigno apenas que
consta da ata do Júri (fls. 1630/1633) que a defesa do acusado assentiu
com  a  dispensa  das  testemunhas  arroladas  cuja  intimação  não  fora
realizada, de maneira que beira a má-fé processual, como, aliás, o advogado
subscritor  vem  demonstrando  em  várias  preliminares  arguidas  sem  o
mínimo cabimento, a alegativa, em sede de apelação, de cerceamento de
defesa.

Transcrevo trecho da ata:

“o contínuo, determinou o MM. a condução coercitiva das
testemunhas faltosas, apesar de devidamente intimadas,
arroladas  pelo  advogado  Max Weuber  Gomes da  Silva,
são elas: Severina Pereira Alves e Adriano Negreiros de
Lima. Conduzidas coercitivamente estas, foram inquiridas
em Juízo,  cujos  depoimentos  depoimentos  seguem nos
autos. Indagado da  defesa  do  acusado retro,  este
prescindiu  do  depoimento  das  duas outras
testemunhas  arroladas  por  ocasião  do art.  422 do CP:
Carlos Antônio e Maurício Teixeira dos Santos [...]”  (fls.
1631)     

Com  essas  considerações,  criticando  duramente  a
postura da defesa, que tenta induzir este Julgador a erro, não vislumbro
qualquer nulidade.

8) Desmembramento  do  julgamento  do  Júri  em
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desacordo ao art. 469, § 1º, do CPP.

 A defesa ainda alega violação ao art. 469, § 1º, do CPP,
na  decisão  do  Juiz,  à  fl.  1447  do  processo,  que  desmembrou  o  feito,
dividindo-o  em  dois  grupos  de  réus  para  racionalizar  a  sessão  do
julgamento.

O art. 469, § 1º, tem a seguinte redação:

“Art. 469.  Se forem 2 (dois) ou mais os acusados, as
recusas poderão ser feitas por um só defensor. 
§ 1o  A separação dos julgamentos somente ocorrerá se,
em razão das recusas, não for obtido o número mínimo
de  7  (sete)  jurados  para  compor  o  Conselho  de
Sentença”

Ora,  obviamente,  essa  hipótese  de  desmembramento
tratada pelo § 1º, art. 469, do CPP, e cuja ofensa a defesa alega, não foi a
realizada pelo Juiz, de sorte que é inócua a alegação de violação a esse
dispositivo legal.

O art.  469, §1º,  do CPP trata da hipótese em que da
existência de múltiplos acusados resulte a recusa de quantidade de jurados
que não  permita  formar  o  número  mínimo do  Conselho  de Sentença:  7
integrantes. Nesse caso, o processo tem de ser desmembrado, pois não há
jurados em números suficientes.

O desmembramento do processo  em disceptação nada
tem a ver com recusa de jurados, no que mais uma vez o causídico tenta
levar a erro este julgador, em uma conduta extremamente reprovável.

A decisão de fl. 1447 desmembrou o feito em vista da
racionalização dos trabalhos do Júri pelo elevado número de acusados, o que
é perfeitamente possível, com fundamento no art. 80 do CPP:

“Art.  80.  Será  facultativa  a  separação  dos  processos
quando  as  infrações  tiverem  sido  praticadas  em
circunstâncias  de  tempo  ou  de  lugar  diferentes,  ou,
quando pelo excessivo número de acusados e para
não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro
motivo  relevante,  o  juiz  reputar  conveniente  a
separação”. 

É da esfera discricionária do Juiz Presidente racionalizar o
trabalho do Júri, e se for o caso, determinar a separação do julgamento, com
fundamento  no  art.  80  do  CPP,  até  para  permitir  que  as  defesas  e  a
acusação exercitem plenamente o seu mister, com tempo suficiente para os
debates.
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Ante  a  ausência  de  qualquer  irregularidade,  não
reconheço vício na separação dos feitos realizada com base no art. 80 do
CPP.

Com  essas  considerações,  REJEITO  todas  as
preliminares arguidas pelo apelante.

Mérito

No presente recurso, o réu alega que o veredicto proferido
pelo Conselho de Sentença, condenando-o pelo crime de homicídio
qualificado, foi manifestamente contrário à prova dos autos. 

Pede, desse modo, a anulação do julgamento realizado e a
sua submissão a um novo.

Sabe-se que, em razão da soberania atribuída pela
Constituição Federal às decisões proferidas pelo Júri, só pode haver a
anulação do julgamento realizado quando ele for manifestamente contrário à
prova dos autos, isto é, quando houver um afastamento absoluto da decisão
dos jurados da prova produzida. No recurso contra a decisão do Júri, não há
a análise pelo Tribunal se a decisão tomada foi correta ou não, mas apenas
se os jurados foram razoáveis na apreciação das provas.

Na hipótese, analisando o caderno processual, vê-se que
os jurados escoraram seu veredicto em vasto conjunto probatório atestando
a versão da acusação, de sorte que a decisão não pode ser considerada
divorciada da prova dos autos. Vejamos:

O réu é acusado de ter transportado e dado fuga, com
prévio  ajuste,  aos autores  materiais  (executores)  do homicídio  da vítima
conhecida por “Manguito”, comerciante de carne na cidade de Bayeux, que
foi executado com vários disparos, supostamente em crime encomendado,
quando  se  encontrava  em frente  ao  seu  estabelecimento,  no  dia  31  de
dezembro de 2007.   

Colhe-se dos autos que, presos os autores materiais, na
hipótese, o réu Thiago Felipe Gomes da Silva e o menor “Golado”,  eles
declararam, em Juízo, que o ora apelante prestou auxílio imprescindível ao
conduzi-los ao lugar do assassinato e que ele tinha prévio conhecimento da
empreitada criminosa:

“[...]  o  Max  parou  o  veículo  no  mesmo  lugar,  ele
interrogado  e  o  Golado  desceram  já  com  a  arma  em
punho, que se dirigiram até o local em que se encontrava
a  vítima  e  Golado  efetuou  onze  disparos,  que  ele
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interrogado estava armado com um revólver 38 e o menor
golado  com  uma  pistola  380,  que  o  revolver  que  o
interrogado era niquelado, que a pistola era de cor preta,
que  Max  Weuber  disse  a  ele  interrogado  que  pelo
assassinato  da  vítima  receberia  R$  1000,00  e  golado
também receberia o mesmo valor e o segundo acusado
recebeu R$ 200,00 […] que quem trouxe o dinheiro foi
Max  Weuber  (Interrogatório  do  acusado  Thiago
Felipe Gomes da Silva em Juízo, à fl. 283/287.) 

O  menor  “Golado”,  que  foi  o  outro  autor  material  do
homicídio, confirmou a participação de Max Weuber ao ser ouvido na Vara de
Infância e Juventude, em prova que veio emprestada a esses autos:

“[...] que foi contratado pelo motorista Alternativo Max,
para assassinar a vítima e em troca receberia R$ 2.000,00
(dois mil reais); que o dinheiro lhe foi entregue  por uma
pessoa conhecida por Maurício na cidade de Santa Rita
[…]  que  ficou  sabendo  qual  a  pessoa  que  iria  ser
assassinado porque foi Max quem apontou; que Max falou
que  o  sinal  para  conhecer  a  vítima  seria  aquela  que
apertasse  a  mão;  que  foi  Max  quem  foi  buscar  o
representado  e  Thiago  na  Ilhas  do  Bispo  [...]”
(declarações do menor em Juízo, à fl.  370/371)

Uma testemunha, ademais, depôs em Juízo afirmando que
viu quando Max Weuber chegou com os assassinos no carro e depois deu
fuga a eles:

“[...]  que estava em um campo de futebol  quando viu
Max Weuber se aproximar em seu veículo Gol Bola de cor
verde e entrar na rua que dá acesso a feita de banana;
que  Max  Weuber  parou  seu  veículo  e  desceram  dois
rapazes; que seguiram em direção ao mercado; que Max
Weuber fez a volta no carro e saiu; que cerca de oito a
dez  minutos  depois  que  ditas  pessoas  desceram  do
veículo de Max Weuber; que ele testemunha ouviu cinco
tiros; que ele testemunha estava jogando futebol; que ele
testemunha vinda andando em direção ao mercado para
ver  o  que  tinha  ocorrido  e  se  encontrou  com  um
conhecido  que  não  sabe  dizer  o  nome  e  disse  a  ele
testemunha  que  tinham  matado  “Manguito”;  que
continuou  em  direção  ao  Mercado  e  viu  quando  Max
Weuber retornou do seu veículo, que não tinha passageiro
e as duas pessoas que tinham descido do veículo estavam
retornando em direção ao local de onde desceram e de
armas na mão; que chegaram no veículo de Max Weuber,
entraram  e  foram  embora  [...]”   (depoimento  da
testemunha Júnio da Silva Toscano em Juízo, às
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fls. 556/558)  

Um  outro  acusado,  de  nome  Maurício  Teixeira,
intermediador entre os mandantes do homicídio e os executores, confirmou
a participação do apelantes ao ser interrogado:

“Que afirma o interrogado que vem sendo ameaçado em
Santa  Rita  por  uma pessoa conhecida por  Dudu e  por
uma pessoa conhecida por Rodrigo, que ditas pessoas são
filhas de Lula Magal, que os filhos de Lula Magal pediram
para ele interrogado negar tudo, que quem entregou o
dinheiro  a  ele  interrogado  foi  Dudu,  que  recebeu
pessoalmente R$ 2.000,00, que esse dinheiro era matar
manguito, que ele interrogado ficou com R$ 100,00, que
no dia e hora do crime ele interrogado estava em sua
residência, que o crime foi contratado uma semana antes
do  fato  na  feira  de  Bayeux,  que  ele  Interrogado
contratou Tiago, Golado e Max [...]” (Interrogatório
de  Maurício  Teixeira  dos  Santos  às  fls.
400/4004)

Logo,  as fartas provas testemunhais  nos autos afirmam
que coube ao ora apelante indicar aos homicidas quem seria a vítima, o que
fez ao se aproximar dela e aperta-lhe a mão um dias antes do crime; e no
dia do fato, ainda lhe coube transportar os executores até o local e depois
dar fuga.

É  de  ressaltar  que  o  homicídio  só  começou  a  ser
desvendado porque a referida testemunha citada anteriormente identificou
Max  Weuber  como o  homem que  dirigia  o  veículo.  Com a  prisão  deste
último, chegou-se aos executores e, após, aos mandantes do crime, cujo
apelo será apreciado a seguir.

Com base nesses elementos, os jurados acolheram a
versão da acusação, o que de sorte alguma pode ser considerado como um
veredicto contrário à prova dos autos. Ao revés, as fartas provas colhidas
durante a instrução confirmam claramente essa versão nos exatos termos
narrados na peça acusatória. 

Consigno, ademais,  que no nosso sistema de provas não
existe  tabelamento probatório, de modo que não há elemento, salvo os
ilícitos e os que atentem contra a moralidade e o decoro, que não possam
ser usados  para  a  valoração  dos  fatos,  mormente  pelo  Conselho  de
Sentença,  que  tem  maior  liberdade  na  apreciação  dos  elementos  de
convicção produzidos nos autos. A soberania, portanto, há de ser respeitada.

Segundo Fernando Capez, in Curso de Processo Penal,
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2009, pág. 706, sobre a soberania dos veredictos:

“... contrária à prova dos autos é a decisão que não
encontra amparo em nenhum elemento de convicção
colhido sob o crivo do contraditório. Não é o caso de
condenação que se apóia em versão mais fraca (RT
562/442)”.

Nessa vertente, a jurisprudência assim vem se
manifestando: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI OU À
DECISÃO DOS JURADOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
INERENTE AO TIPO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE
PENA. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA. CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE. VIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Para que o réu seja submetido a novo
julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de
que a decisão dos jurados é manifestamente
contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal
de ser esta totalmente dissociada do conjunto
probatório, entretanto, se há o acolhimento de uma
das teses apresentadas não se configura a hipótese
do art. 593, inciso II, letra "d", do Código de
Processo Penal. 2. (...)”. (TJDF; Rec
2010.07.1.026762-3; Ac. 564.409; Segunda
Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos
Santos; DJDFTE 14/02/2012; Pág. 291).
Destaquei. 

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. JÚRI POPULAR. DECISÃO CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO
MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Demonstrado que
o veredicto popular se encontra em perfeita consonância
com o contexto probatório, é inviável promover a sua
cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados
manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a
sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria
se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das
provas de tal forma que sua manutenção seria
inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania
constitucional do júri popular. Inteligência da Súmula nº
28 das câmaras criminais do TJMG. II - Se os jurados
acolheram uma das teses possíveis ao caso, de acordo
com sua íntima convicção, não há que se falar que a
decisão é contrária a prova dos autos”. (TJMG; APCR
0039832-42.2010.8.13.0393; Manga; Quinta
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Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens;
Julg. 31/01/2012; DJEMG 13/02/2012)

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES
PRIVILEGIADO TENTADO. ART. 121, §1º, C/C ART. 14,
INCISO II, AMBOS DO CP. 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO-
RECONHECIMENTO. O princípio constitucional da
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art 5°,
XXXVIII, c, CF) impede a revisão do mérito da decisão do
Conselho de Sentença pelo Tribunal Estadual, exceto nas
restritas hipóteses arroladas no art. 593, inciso III, do
CPP. Veredicto do júri que encontrou respaldo probatório
nos autos, não cabendo a este Tribunal questionar se a
prova foi corretamente valorada, bastando a
plausibilidade entre as respostas dos jurados e a tese
escusatória do acusado para que a decisão seja válida.
Evita-se, assim, a arbitrariedade, respeitando, contudo, a
íntima convicção dos jurados na tomada da decisão. 2.
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. 2.1. Pena-base fixada
acima do mínimo legal justificadamente. NEGARAM
PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº
70037864907, Terceira Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone
Sanguiné, Julgado em 07/04/2011)

“A decisão dos jurados somente será contrária à prova
dos autos quando houver prova cabal de ser ela
totalmente dissociada do conjunto probatório. Se uma das
teses apresentadas pela defesa ou acusação for acolhida a
alegação de contrariedade restará fadada ao insucesso.
Precedente (STJ, HC 146.519/RJ, Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 11-5-2010, DJe 31-5-2010).
2. Os jurados realizam julgamento leigo, sem vinculação
ao princípio do convencimento motivado (art. 93, IX,
CF)...” (TJDF - 20020510037258APR, Relator
SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, DJ
01/09/2010 p. 165)

“Não pode o Tribunal 'ad quem' substituir-se ao Tribunal
do Júri para dizer se esta ou aquela prova produzida é a
melhor opção de julgamento para o caso, eis que só se
licencia a cassação do veredicto popular por
manifestamente contrário à evidência dos autos quando
ele é arbitrário, escandaloso e totalmente divorciado de
todas as provas produzidas. Se os Jurados fazem opção
por uma das versões que razoavelmente se pode tirar da
análise das provas, não pode o Tribunal revisor cassar a
decisão, sob pena de negar vigência ao princípio
constitucional da soberania do Júri. Recursos não
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providos”. (TJMG. Apelação Criminal nº
1.0394.07.070788-7/002. Relator: Des.
Judimar Biber. Dje: 09/07/2010).

Do Superior Tribunal de Justiça:

“Anula-se o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri,
com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, nas
hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é
arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos
autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados
pelo conjunto probatório existente, optam por uma das
versões apresentadas. (...). Recurso desprovido. (REsp.
680.286/AP. Relatora: Ministra Laurita Vaz. DJ
14.05.2007 p. 374).

Diante do exposto, por não ter sido o julgamento dos
jurados manifestamente contrário à prova produzida, inviável a sua
anulação, no esteio da doutrina e de farta jurisprudência acima
colacionadas.

Mantenho, portanto, o soberano veredicto proferido pelos
juízes populares em relação à condenação do acusado.

APELO  DOS  RÉUS  LUIZ  EDUARDO  SANTOS  DE
ALBUQUERQUE E LUIZ RODRIGO SANTOS DE ALBUQUERQUE

Os recorrentes, por sua vez, com fundamento nas alíneas
“a”, “c” e “d”, III, do art. 593, do CPP, alegam, preliminarmente, nulidade do
julgamento,  uma vez  que  o  Promotor  de  Justiça  teria  utilizado,  em sua
sustentação em plenário uma informação extra autos de que um dos outros
réus, cujo interrogatório foi fundamentação para a acusação contra os ora
apelantes, teria contratado um causídico pagando honorários no valor de R$
50.000,00.

No  mérito,  aduzem que  o  veredicto  foi  manifestamente
contrário  à  prova  dos  autos,  bem como pedem,  de  forma alternativa,  a
redução da reprimenda imposta.

Preliminar de nulidade

Inicialmente, os apelantes alegam que houve nulidade do
julgamento, pois o Promotor de Justiça trouxe para os jurados informações
extra autos no sentido que o advogado de um dos outros réus teria sido
contratado por R$ 50.000,00 pelos ora apelantes.

O trecho da ata da sessão está assim redigido:
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Defesa: “Protesto contra a manifestação ministerial que
fugiu das provas dos autos afirmando que os acusados
Luiz Eduardo Santos de Albuquerque Costa e Luiz Rodrigo
Santos  de  Albuquerque  Costa  contrataram o  advogado
Carlos Ribeiro pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) para patrocinar a defesa do acusado Thiago Felipe
Gomes da Silva. Pela ordem foi dada palavra ao Ministério
Público,  que disse:  “MM.  Juiz,  que  o  que foi  dito  pelo
Ministério Público, foi que o advogado Carlos Ribeiro é um
advogado famoso e que cobra honorário de no mínimo R$
50.000,00 (cinquenta mil reais)” (ata à fl. 1655)

Pois bem. O art. 479 do CPP dispõe:

Art.  479.   Durante  o  julgamento  não será  permitida  a
leitura de documento ou a  exibição de objeto que não
tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima
de 3  (três)  dias  úteis,  dando-se  ciência  à  outra  parte.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Parágrafo  único.   Compreende-se  na  proibição  deste
artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem
como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos,
quadros,  croqui  ou  qualquer  outro  meio  assemelhado,
cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à
apreciação e julgamento dos jurados

Inicialmente,  o  art.  479  do  CPP  veda  a  leitura  de
documento ou exibição de objeto não juntados aos autos no prazo de 03
dias antecedentes ao julgamento. O art. 479 do CPP tem o escopo de evitar
a  surpresa  no  julgamento  sobre  documento  desconhecido  por  uma  das
partes e que é trazido aos autos de forma inesperada.  Todavia,  ele  não
impede que as partes debatam livremente e tragam dados e fatos notórios,
a exemplo de quanto é elevado um honorário de um advogado conceituado.

Na  hipótese,  o  Promotor  não  juntou  documentos  ou
objetos aos autos. Aparentemente ele apenas fez menção a quanto custaria
os honorários de um dos advogados contratados, o que, com as devidas
vênias, não está inserido nas vedações do art. 479 do CPP, uma vez que não
se enquadra como documento ou objeto, mas é apenas um dado notório e
que pode ser livremente discutido.

Os fatos notórios são aqueles que independem de prova,
não  havendo qualquer  ilegalidade na sua  discussão  sem que conste  nos
autos documentos. 

De outro lado, conforme explicado pelo representante do
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MP ao responder ao protesto da defesa, não houve a ilação por parte da
acusação de que os ora apelantes tenham contratado o causídico pelo valor
vultuoso para defender outro réu. O representante da acusação apenas fez
menção ao valor cobrado pelo advogado, o que é fato público e notório e
que pode ser objeto de livre debate na sessão de Julgamento, sem que se
ofenda o art. 479 do CPP.

Repito: só haveria nulidade se o Promotor tivesse exibido
objeto ou lido qualquer tipo de documento, mas não pela mera citação de
quanto custa um honorário de um dos advogados da defesa.

Por fim, mesmo que existente a nulidade, tratar-se-ia de
nulidade relativa, dependendo de comprovação do efetivo prejuízo sofrido
pelos réus, o que não foi feito pela defesa, uma vez que não há nenhum
elemento que corrobore ter o julgamento sofrido uma reviravolta com essa
singela informação debatida em plenário.

  
Pelo  exposto,  não  reconhecendo  a  nulidade  aventada,

REJEITO A PRELIMINAR.

Mérito

No mérito, os recorrentes alegam que não há prova nos
autos  atestando  a  participação  deles  no  crime  e  que  o  veredicto
condenatório foi manifestamente contrário à prova dos autos.

Os réus Luiz Eduardo Santos de Albuquerque Costa e Luiz
Rodrigo Santos de Albuquerque Costa foram acusados de ser mandantes do
assassinato  do comerciante Josivan Macena,  conhecido por “Maguito”,  na
cidade de Bayeux, em 31 de dezembro de 2007.

Eles  não  foram  inicialmente  denunciados,  entretanto,  a
peça  acusatória  foi  aditada  (fls.  410/413)  para  inclui-los  como supostos
mandantes  do  crime,   pois  teriam,  através  da  pessoa  de  Alayn  Arynus
Francisco da Silva, um dos intermediadores, encomendado o assassinato da
vítima, motivados por vingança, uma vez que desconfiavam ter sido ela a
mandante  do  assassinato  do  pai  deles,  também empresário  do  ramo de
frigorífico da cidade de Santa Rita e morto no mesmo ano de 2007.

Levados a julgamento, os jurados acolheram a versão da
acusação e condenaram os réus.

Analisando o caderno processual, vê-se que, a exemplo do
recurso do outro réu, os jurados escoraram seu veredicto em vasto conjunto
probatório atestando a versão da acusação, de sorte que a decisão não pode
ser considerada divorciada da prova dos autos. Vejamos:
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A participação dos ora apelantes no crime começou a ser
desvendada com o interrogatório do acusado Thiago Felipe Gomes da Silva,
que foi o primeiro a se referir a eles como mandantes do assassinato:

“[...] quem contratou Maurício para matar a vítima foram
os filhos de Lula Magal, um conhecido por Dudu e outro
por  Henrique,  que  acredita  que  ambos  já  conheciam
Maurício;  que  foi  o  próprio  Maurício  que  disse  a  ele
interrogado  que   foram  os  filhos  de  Lula  Magal  que
contrataram a morte da vítima […] (interrogatório do
acusado  Thiago  Felipe  Gomes  da  Silva  à  fl.
396/399)

O acusado Maurício Teixeira dos Santos, ao ser interrogado
em Juízo, confirmou que os ora apelantes eram os mandantes do crime:

“Que afirma o interrogado que vem sendo ameaçado em
Santa Rita por  uma pessoa conhecida por  Dudu e por
uma pessoa  conhecida por  Rodrigo,  que ditas  pessoas
são  filhas  de  Lula  Magal,  que  os  filhos  de  Lula  Magal
pediram  para  ele  interrogado  negar  tudo,  que  quem
entregou  o  dinheiro  a  ele  interrogado  foi  Dudu,  que
recebeu  pessoalmente  R$  2.000,00,  que  esse  dinheiro
era matar manguito, que ele interrogado ficou com R$
100,00,  que  no  dia  e  hora  do  crime  ele  interrogado
estava  em sua  residência,  que  o  crime  foi  contratado
uma semana antes do fato na feira de Bayeux, que ele
Interrogado  contratou  Tiago,  Golado  e  Max,  que  não
conhecia Thiago, que conhecia golado […] que no dia do
crime, Dudu estava presente quando foram apresentar a
vítima aos executores, que Max iria apontar a vítima aos
executores quando fosse pedir cinco reais a sua pessoa
[…] que o dinheiro foi pago dois dias antes do crime , que
não viu a pessoa de Rodrigo, quando Dudu lhe entregou
o dinheiro […] que já ouviu falar que verdadeiro motivo
da morte de manguito era por que “Manguito” seria  o
responsável  pela  morte  de  lula  magal  […]  que  tomou
conhecimento que Dudu era filho de Lula Magal após o
crime, que quando esteve com ele interrogado Dudu não
chegou a dizer o nome do pai, que não oportunidade que
conheceu Dudu também conheceu Rodrigo, que os dois
foram  apresentados  a  ele  como  amigos  [...]”
(interrogatório de Maurício Teixeira dos Santos
em Juízo, à fls. 400/404) 

Mesmo com a retratação posterior  desses acusados em
outros interrogatórios, a primeira versão deles é prova que consta dos autos
e sobre elas os jurados apoiaram o seu veredicto, o que é perfeitamente
legítimo, quando se considera a ampla liberdade de análise que os juízes
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populares possuem.

De outro lado, uma das testemunhas de defesa, Luiz de
Andrade Maranhão Neto (fls. 1039/1041), arrolada pelos próprios apelantes,
testemunhou o seguinte:

“[...]  que escutou comentários de que os denunciados
Luiz  Eduardo e Rodrigo foram os mandantes do crime
[…]  que  o  povo  comenta  que  os  denunciados  Luiz
Eduardo e Rodrigo tiveram o pai  assassinado e que a
morte da vítima pode ser tido por motivo de vingança
[...]” 

Do mesmo modo,  há  também outras  testemunhas  que
confirmam ser voz corrente, em Santa Rita,  que os mandantes do crime
seriam os ora apelantes. 

Nesse  sentido,  diante  da  existência  de  duas  teses,  os
jurados  encolheram a  da  acusação,  fazendo-o,  como  demonstrado  pelos
depoimentos transcritos, com base em prova dos autos, descabendo falar
em anulação.

Consigno, ademais,  que no nosso sistema de provas não
existe  tabelamento probatório, de modo que não há elemento, salvo os
ilícitos e os que atentem contra a moralidade e o decoro, que não possam
ser usados  para  a  valoração  dos  fatos,  mormente  pelo  Conselho  de
Sentença,  que  tem  maior  liberdade  na  apreciação  dos  elementos  de
convicção produzidos nos autos.  

Nesse sentido, os testemunhos de “ouvi dizer” podem sim
ser utilizados como elementos para fundamentar o convencimento dos
jurados, desde que coerentes com os demais elementos de prova, o que
acontece  no  caso  dos  autos.  Sem  falar  nos  interrogatórios  dos  outros
acusados já referidos, que atestaram a participação do ora apelantes, como
mandantes, no homicídio. 

Pelo que se vê dos depoimentos, a decisão dos jurados foi
amparada em fartos elementos probatórios dos autos confirmando, de um
lado, a materialidade e autoria delitivas e, de outro, a ausência de qualquer
causa justificadora da conduta do acusado,  de  sorte  que  ela  deve  ser
mantida.

 Por outro norte, não cabe à instância ad quem decidir se
a tese acusatória é melhor ou mais crível que a defensiva, ou se a decisão
dos senhores jurados foi corretamente valorada, pois, para a manutenção do
veredicto popular, basta que este encontre qualquer apoio probatório nos
autos.
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Assim é o entendimento de nossas Cortes Superiores,
consoante os seguintes arestos: 

“(...). O advérbio "manifestamente", constante do art.
593, III, d do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se
tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada.
Basta que a decisão do júri se apóie em alguma prova
existente nos autos, como se deu no caso. (...)”.. (Aparte
da ementa - STF - EDcl na AO 1.047/RR - Relator:
Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - DJe de
05.03.2009). 

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SOBERANIA DE
VEREDICTOS. VERTENTES ALTERNATIVAS DA VERDADE
DOS FATOS. PROVA. INDEMONSTRAÇÃO. ORDEM
DENEGADA. 
1. À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo
5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da
República, é assegurada a soberania de seus veredictos. 
2. O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de
Processo Penal autoriza que, em sendo a decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja,
quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-
se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu
submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. 
3. Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da
verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova,
mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em
sede de apelação, quer em sede de revisão criminal,
desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque
manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando,
para tanto, tese contrária. 
4. Não basta, todavia, a evitar seja o réu submetido a
novo julgamento pelo Tribunal Popular, a alegação
simples da existência de vertentes alternativas da prova
da verdade dos fatos, impondo-se que se a demonstre
objetivamente nos autos, particularizando as provas de
que exsurge a versão outra que permitiu a convicção
diversa dos jurados. 
5. Ordem denegada”. (STJ - HC 58.295/MS - Relator:
Ministro Hamilton Carvalhido - Sexta Turma - DJe de
26.05.2008).

No mesmo sentido as lições de Heleno Cláudio Fragoso
(In, "Jurisprudência Criminal" - p. 378 - nº 320), de Júlio Fabbrini
Mirabete (In, "Processo Penal" - p. 612/613), de Damásio Evangelista
de Jesus (In, "Código de Processo Penal Anotado" - 9ª edição - p.
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383), de Frederico Marques (In, "Tratado de Direito Processual Penal"
- Vol. IV - p. 245), de Espínola Filho (In, "Código de Processo Penal
Brasileiro - Anotado" - Vol. IV - nº 1.238).

Não  há  possibilidade,  portanto,  de  anulação  do
julgamento.

Da pena imposta

Superada  a  questão  do  mérito  da  condenação  dos  ora
apelantes, pedem a diminuição das respectivas penas, aduzindo, de início,
que  foi  realizada  uma análise  extremamente  genérica  das  circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP.

Inicialmente, na dosimetria, o Magistrado aplicou a pena-
base  para  ambos  os  réus  em  18  anos  de  reclusão  com  a  seguinte
fundamentação:

“Segundo  a  prova  dos  autos,  culpabilidade  foi  intensa,
pois  agiram  como  dolo.  Os  réus  possuem  bons
antecedentes e são primários. A conduta social  deles é
boa, segundo dos autos. A personalidade revela egoismo
e inveja incontrolável. Os motivos do crime, segundo os
autos,  foram  a  vingança  da  morte  do  pai.  As
consequências do crime foram graves, pois que a vida de
um jovem foi ceifada por motivos banais. A vítima não
concorreu  para  o  crime.  Feita  a  análise  retro,  aos
acusados LUIZ EDUARDO e LUIZ RODRIGO SANTOS DE
ALBUQUERQUE COSTA, ante a ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento
ou diminuição fixo a pena-base em  18(dezoito) anos,
face ao reconhecimento da qualificadora do art.  121, §
2º,  inciso  I  do  Código  Penal,  aumento  a  pena  da
19(dezenove) anos. A outra qualificadora é aplicada como
agravante genérica aumentado a pena para 19 anos e 06
meses  de  reclusão,  torno-a  definitiva  com  relação  ao
primeiro  acusado  e  diminuindo-a  para  19  anos  de
reclusão para Luiz Rodrigo Santos de Albuquerque Costa,
visto que era menor de idade na data do crime, tornando-
a definitiva [...]”  (sic) (sentença à fl. 1651) 

Após, como demonstrado, aumentou a pena dos acusados
em 01 ano pela aplicação da qualificadora do inciso I, § 2º, do art. 121 e
utilizou a outra qualificadora como agravante genérica para ainda aumentar
as penas em 06 meses, chegando a uma pena de 19 anos e 06 meses para
os acusados.

Por  fim,  diminuiu  a  pena  de  Luiz  Rodrigo  Santos  de
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Albuquerque Costa em 06 meses pela atenuante da menoridade. Ficando
definitivamente condenados Luiz Eduardo a 19 anos e 06 meses de reclusão
e Luiz Rodrigo a 19 anos de reclusão.

Pois bem. Com as devidas vênias, a dosimetria apresenta
uma série de equívocos.

A começar pela análise das circunstâncias judiciais, que foi
no geral benéfica aos acusados, o que deveria atrair a pena para próximo do
mínimo legal de 12 anos e não no patamar de 18 anos.

Observa-se  dos  termos  utilizados,  principalmente  nas
circunstâncias  analisadas  negativamente:  a  culpabilidade,  personalidade,
motivos  do  crime,  consequências  e  comportamento  da  vítima,  que  nem
todas  foram  fundamentadas  adequadamente,  uma  vez  que  dizer  que  a
culpabilidade, por exemplo, foi intensa pois agiram como dolo é insuficiente
para a valorização negativa desse aspecto do crime.

Conforme  jurisprudência  sedimentada,  a  valorização
negativa da culpabilidade requer a demonstração, com fatos concretos, de
que a reprovabilidade sobre a conduta foi maior do que a normal plasmada
no próprio tipo de homicídio, o que exigiria uma punição maior.

Aludir  tão-somente que a conduta foi  com dolo intenso
não satisfaz o comando do legislador no sentido de que a pena deve ser
individualizada  em  acordo  às  características  específicas  do  crime  e  do
autores.

Sobre a impossibilidade de exasperação da pena com base
em análise da culpabilidade de forma genérica, assenta o STJ:

“HABEAS  CORPUS.  LESÃO  CORPORAL  SEGUIDA  DE
MORTE.  CONDENAÇÃO  CONFIRMADA  EM  SEDE  DE
APELAÇÃO.  IMPETRAÇÃO  SUBSTITUTIVA  DE  RECURSO
ESPECIAL.  IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO
GENÉRICA.  DEMAIS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.
AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  MANIFESTA.  WRIT  NÃO
CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO.  1.  É
imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do
habeas corpus,  em prestígio  ao âmbito de cognição da
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem
como substitutiva de recurso especial. 2.  Hipótese em
que  o  magistrado a  quo  e  o  Tribunal  de  origem,
quanto  à  culpabilidade,  limitaram-se  a  dizer  ser
intenso o dolo, sem qualquer consideração concreta
que justifique o acréscimo da pena-base. Flagrante
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ilegalidade. 3. De outra parte, foi assentada a existência
de  antecedentes  criminais  e  de  má  conduta  social,
deixando  a  Defesa  de  instruir  os  autos  com  os
documentos  necessários  à  análise  da  legalidade  do
decisum. Ressaltou-se, ainda, concretamente, o fato de o
paciente  apresentar  conduta  violenta  e  perigosa.
Ademais,  no  tocante  às  consequências  do  delito,
destacou-se  que  a  vítima  deixou  filho  órfão,  o  que
autoriza  o acréscimo da reprimenda.  4.  Habeas  corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a
pena  do  paciente  para  8  (oito)  anos  de  reclusão,
preservados os demais termos da sentença e do acórdão.
(HC 178.482/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA,  SEXTA TURMA, julgado em
11/06/2013, DJe 18/06/2013)

Por  sua  vez,  a  personalidade  analisada  negativamente
também carece de falta de fundamentação, pois aduzir que os réus tem uma
personalidade que   “revela egoismo e inveja incontrolável”, sem o necessário
embasamento  teórico-científico,  através  de  laudo  criminológico,  por
exemplo, é se imiscuir no campo do subjetivismo judicial, vedado ao Juiz,
que deve julgar pelas provas e não por suas impressões subjetiva sobre a
realidade.

No mesmo sentido, o STJ decidiu:

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  WRIT
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
DESVIRTUAMENTO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE.
CULPABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS.
ARTIGO  42  DA  LEI  11.343/2006.  ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA  QUANTO  À  PERSONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  MINORANTE PREVISTA NO § 4º  DO
ARTIGO  33  DA  LEI  11.343/2006.  PRETENDIDA
APLICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO  PELO
STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO  PARA  REDIMENSIONAR  A  PENA.  1.  Não  há
constrangimento ilegal no ponto em que a pena-base do
paciente  foi  exasperada  diante  da  culpabilidade  e  das
circunstâncias  do  crime,  pois  o  julgador  mencionou  o
transporte  de  droga  entre  distantes  estados  da
Federação,  a  participação  em  "estratagema  criminoso"
com número elevado de integrantes,  além da natureza
(crack) e  da grande quantidade da substância apreendida
(20,740  kg).  2.  Contudo,  o  argumento  de  que  o
paciente é "pessoa afeita à prática delituosa" não
justifica,  por  si  só,  a  valoração  negativa  da  sua
personalidade,  pois  a  pena  não  pode  ser
estabelecida  acima  do  mínimo  legal  com
fundamento em referências vagas, genéricas e em
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dados não explicitados, sem a motivação devida. 3.
A aplicação retroativa da minorante prevista no § 4º do
artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, o que impede o conhecimento direto
da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância. 4. Ordem não conhecida.
Habeas corpus concedido, de ofício, apenas para reduzir a
pena definitiva do paciente para 5 anos de reclusão. (HC
298.346/RN, Rel.  Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014,
DJe 13/10/2014)

Do mesmo modo, ao dizer que “As consequências do crime
foram graves, pois que a vida de um jovem foi  ceifada por motivos banais”,  o
Magistrado apenas fez referência ao resultado naturalístico do próprio crime
de homicídio, que é a morte da vítima.

Costuma-se aludir,  na doutrina e jurisprudência,  que as
circunstâncias  ínsitas  ao  próprio  tipo  penal  não  devem  valorar
negativamente  a  conduta  do  autor,  pois  a  reprovabilidade  por  essas
características  do  crime já  está  disposta  pelo  legislador  ao  fixar  a  pena
mínima em abstrato para o delito.

Nesse  sentido,  consignar  que  as  consequências  foram
graves, pois a vítima morreu, não tem fundamento para o tipo específico de
homicídio, onde a morte da vítima já é o seu resultado naturalístico.

Essas  três  circunstâncias,  a  meu  sentir,  estão  mal
fundamentadas e devem ser consideradas favoráveis aos acusados.

Em  relação  às  outras  duas  analisadas  negativamente,
motivos do crime e comportamento da vítima, no entanto, faço as seguintes
considerações:

Em relação aos motivos do crime, é imperioso dizer que os
jurados condenaram os apelantes por um homicídio duplamente qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV, do CP), considerando o motivo torpe e o crime por
meio de que impossibilitou a defesa da vítima.

É voz corrente e pacificada, na doutrina e jurisprudência,
que quando o crime de homicídio possui mais de uma qualificadora, uma
delas qualifica propriamente o tipo e a outra pode servir para valorar as
circunstâncias judiciais do art. 59 ou agravar a pena, se tiver correspondente
genérica no art. 61 do CP.

Nesse sentido:
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“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  2  (DOIS)  HOMICÍDIOS  QUALIFICADOS,  EM
CONCURSO  FORMAL.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO  VÁLIDA.  QUANTUM  PROPORCIONAL.
ALEGADA  REFORMATIO  IN  PEJUS.  NÃO  OCORRÊNCIA.
EFEITO  DEVOLUTIVO  AMPLO  DA  APELAÇÃO  CRIMINAL.
AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO.  1.  É  válida  a
majoração da pena-base, tendo em vista a presença de
elementos que extrapolam consideravelmente os normais
à espécie,  consistentes nas circunstâncias dos crimes e
nos  maus  antecedentes.  Além  disso,  presentes  2
(duas)  qualificadoras  no  delito  de  homicídio,  é
possível  que  o  Magistrado  utilize  uma  para
qualificar  o  delito  e  a  outra  para  majorar  a
reprimenda  na  primeira  fase  de  dosimetria. 2.  A
fixação das penas-base em 13 (treze) e 15 (quinze) anos,
para os homicídios qualificados, revela-se proporcional e
fundamentada,  principalmente  considerando  as  penas
mínima e máxima cominadas a esse crime. 3. Esta Corte
Superior  de  Justiça  já  decidiu  no  sentido  de  que  o
Tribunal de origem, quando da análise da dosimetria, não
está adstrito aos fundamentos da sentença de 1º Grau,
uma vez que a apelação criminal  tem efeito  devolutivo
amplo, possibilitando ao Juízo ad quem a ponderação das
circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  Código  Penal,
segundo  seu  prudente  arbítrio,  mas  se  limitando  ao
quantum  arbitrado  pelo  magistrado  singular,  caso  o
recurso  seja  exclusivamente  defensivo.  4.  Agravo
regimental  improvido. (STJ,  AgRg  no  AREsp
487.720/ES, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA
GUILHERME  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO
DO  TJ/SP),  QUINTA  TURMA,  julgado  em
18/11/2014, DJe 26/11/2014)  

Logo, o Juiz, ao asseverar, nas circunstâncias judiciais, que
os motivos do crime “segundo os autos, foram a vingança da morte do pai”,
utilizou, a meu sentir, a qualificadora do inciso I, do §2º, art. 121, do CP, o
motivo  torpe,  na  pena-base,  o  que  é  perfeitamente  legítimo,  conforme
jurisprudência acima colacionada.

De outro lado, o comportamento da vítima realmente não
influenciou  no  delito,  de  sorte  que  essa  circunstância  está  também
fundamentada.

Com  essas  considerações,  considero  corretamente
analisadas  negativamente  na  pena-base  dos  acusados  as  circunstâncias
motivos  do  crime e  comportamento  da  vítima,  o  que  é  suficiente  para
redimensionar  a pena-base deles da seguinte forma,  ainda que para um
valor menor:
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A diferença entre o mínimo e o máximo em abstrato do
crime de homicídio é de 18 anos (30-12). São 8 circunstâncias judiciais,
então,  para  cada circunstância  judicial  analisada  desfavoravelmente  deve
incidir um aumento na fração de 1/8 de 18 anos, o que dá precisamente 27
meses.

Como são duas  as  circunstâncias  desfavoráveis,  logo,  o
aumento da pena-base deve ser de 54 meses, o que corresponde a 04 anos
e 06 meses de acréscimo.

Nesse sentido,  as  novas  penas-bases  dos  acusados  são
agora fixadas, depois de aumentadas nos termos acima, em 16 anos e 06
meses  de  reclusão,  seguindo  um  critério  objetivo  de  fixação,  o  que,
destarte, é o mais justo ao desconsiderar subjetivismos indevidos por parte
do Julgador.

Na segunda fase, o Magistrado ainda realizou a seguinte
operação para agravar a pena:

“[…]  fixo  a  pena-base  em  18(dezoito)  anos,  face  ao
reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso I
do Código Penal, aumento a pena da 19(dezenove) anos.
A outra qualificadora é aplicada como agravante genérica
aumentado a pena para 19 anos e 06 meses de reclusão,
torno-a  definitiva  com  relação  ao  primeiro  acusado  e
diminuindo-a para 19 anos de reclusão para Luiz Rodrigo
Santos  de  Albuquerque Costa,  visto  que era  menor  de
idade na data do crime, tornando-a definitiva [...]” 

Ora,  ocorreram também equívocos  nesta  fase  ao  incidir
agravantes sobre as penas dos acusados, com base em suas qualificadoras,
pois o crime possuía duas: uma delas foi utilizada para qualificar o tipo e a
outra  para  considerar  negativamente  uma  circunstância  judicial,  não
havendo possibilidade de utilizá-las como agravante.

Utilizar novamente as qualificadoras para agravar as penas
é nítido bis in idem, isto é, dupla punição pelo mesmo fato e, por isso, ilegal.

Logo, as penas dos acusados devem ficar em 16 anos e 06
meses, assim como fixadas na 1ª fase.

Por último, em relação ao acusado Luiz Rodrigo Santos de
Albuquerque Costa incide a atenuante da menoridade, assim como aplicada
pelo Juiz, de sorte que a pena dele deve ser atenuada em 06 meses.

Pelo  exposto,  as  penas  finais  dos  acusados,  depois  de
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feitas as correções cabíveis,  devem restar em 16 anos e 06 meses de
reclusão para o acusado Luiz Eduardo Santos de Albuquerque Costa
e  16  anos  de  reclusão  para  o  acusado  Luiz  Rodrigo  Santos  de
Albuquerque Costa.

RECURSO MINISTERIAL PARA AUMENTAR AS PENAS
DOS ACUSADOS THIAGO FELIPE GOMES DA SILVA E MAX WEUBER
GOMES DA DILVA

Por fim, resta a análise do recurso ministerial, que pede,
com fundamento na alínea “c”, III, do art. 593 do CPP, a majoração da pena
dos dois, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais autorizavam a
fixação da pena-base do réu Tiago Gomes em 21 anos e do réu Max Weuber
em 20 anos.  Também requereu que a segunda qualificadora reconhecida
pelos jurados fosse aplicada para agravar o crime.

Pois  bem.  A  dosimetria  dos  ora  recorridos  foi  assim
realizada pelo Juiz:

“O réu THIAGO FELIPE GOMES DA SILVA pelo crime de
homicídio qualificado nos termos do art. 121, § 2º, II e
IV, do Código Penal:
Culpabilidade:  agiu  o  acusado  dolo.  Os  autos  mostram
que  possui  maus  antecedentes  criminais,  não  sendo
primário,  visto  que já  cumpre  pena conforme cópia  da
sentença de fls. 1209/1213. A sua conduta social não é
boa segundo os autos. A personalidade é voltada para o
crime. Revelam, ainda os autos que os motivos para a
prática  do  delito  foi  o  lucro  fácil.  As  circunstâncias
revelam que  os  acusados  se  reuniram para  cometer  o
delito. As consequências do crime foram graves pois uma
vida foi ceifada. A vítima de nenhuma forma contribuiu
para o crime. Feito a análise retro fixo a pena-base em
18(dezoito)  anos,  considerando que foram reconhecidas
duas qualificadoras, diminuindo-a em 01 ano em face da
menoridade  da  data  do  crime   e  a  confissão,  art.  65,
inciso I e III, letra “d”. do CP. Tornando-a definitiva em
17(dezessete) anos de reclusão, em face da ausência
das circunstâncias agravantes e outras atenuantes, bem
como causas de aumento e diminuição.
Quanto ao acusado  MAX WEUBER GOMES DA SILVA,
pelo  crime de homicídio  qualificado nos termos  do art.
121, § 2º, II e IV, do Código Penal, passo a fixar a pena.
Culpabilidade: agiu o acusado dolo ao participar do crime.
É primário e de bons antecedentes. A sua conduta social,
segundo os autos é boa. A personalidade não é voltada
para o crime. Revelam. Revelam, ainda os autos que os
motivos  para  a  prática  do  delito  foi  o  lucro  fácil.  As
circunstâncias revelam que os acusados se reuniram para
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cometer o delito. As consequências do crime foram graves
pois uma vida foi  ceifada. A vítima de nenhuma forma
contribuiu para o crime. Feito a análise retro fixo a pena-
base em  16(dezesseis) anos, considerando que foram
reconhecidas  duas  qualificadoras.  Tornando-a  definitiva
em  face  da  ausência  das  circunstâncias  agravantes  e
outras  atenuantes,  bem  como  causas  de  aumento  e
diminuição”. (sic) (sentença à fl. 1628)

É  de  se  ressaltar,  inicialmente,  que  os  acusados  foram
condenados  por  homicídio  duplamente  qualificado  por  ter  sido  cometido
mediante paga e por meios que dificultaram a defesa da vítima (art.
121, § 2º, I e IV, do CP).

Em relação ao aumento das penas-bases, ressalto que há
realmente a análise majoritariamente desfavorável das circunstâncias para
ambos  dos  acusados,  o  que  faria  recomendável  a  exasperação  de  suas
penas acima da média aritmética entre o mínimo e o máximo cominado em
abstrato.

Todavia,  ao  analisarmos  os  termos  das  circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP, observa-se que parte da análise negativa fundou-
se  em termos  genéricos  e  abstratos,  conforme,  aliás,  já  evidenciado  no
recurso dos outros apelantes.

Nesse  sentido,  a  culpabilidade,  personalidade  e
consequência do crime para o acusado Thiago Felipe Gomes da Silva foram
avaliadas  sem  a  necessária  fundamentação  pelas  razões  já  expostas
anteriormente no recurso dos apelantes Luiz Eduardo e Luiz Rodrigo.

O  mesmo  se  diga  das  circunstâncias  culpabilidade e
consequências do crime para o acusado Max Weuber.

Logo, tendo em vista que essas circunstâncias foram mal
avaliadas, o que implica que elas forçosamente não podem prejudicar os
acusados, as penas-bases devem restar no quantum aplicado.

Por fim, também deixo de aplicar a segunda qualificadora
para agravar a pena dos acusados, uma vez que, ao analisar os motivos do
crime, o Juiz asseverou: “Revelam, ainda os autos que os motivos para a prática
do delito foi o lucro fácil”.

Ora,  ele  utilizou  a  qualificadora  do  inciso  IV  (meio  que
dificultou a defesa da vítima) para qualificar o fato e a qualificadora do inciso
I  (homicídio  mediante  paga  ou  recompensa)  para  considerar  negativa  a
circunstância motivos do crime, de sorte que considero descabida a intenção
de, na 2ª fase da dosimetria, agravar a reprimenda utilizando uma segunda
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qualificadora já utilizada como circunstância judicial.

A  dupla  utilização  de  uma  outra  qualificadora  como
circunstância  judicial  e,  ao  mesmo  tempo,  como  agravante  genérica
constituiria ilegal bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento.

DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO

Com essas considerações, em harmonia em parte com o
parecer  ministerial,  rejeito  todas  as  preliminares  arguidas  e,  no  mérito,
NEGO PROVIMENTO  aos apelos do Ministério Público Estadual e do réu
Max Weuber Gomes da Silva e  DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
dos réus Luiz Rodrigo Santos de Albuquerque Costa e Luiz Eduardo Santos
de Albuquerque Costa apenas para reduzir a reprimenda imposta.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da
Câmara  Criminal  e  revisor,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição
limitada), relator, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 16 de
abril de 2015.

      Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
Relator 

 


