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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
JULGAMENTO  PELO  SINÉDRIO
POPULAR.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO. FUNDAMENTO NO ART.593,
INCISO  III,  ALÍNEAS  “C”  E  “D”,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  A
DECISÃO  DOS  JURADOS  ENCONTRA
APOIO NA PROVA DOS AUTOS. FIXAÇÃO
DE  REPRIMENDA  QUE  ATENDE  AOS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE.
DESPROVIMENTO.

“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
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
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contrária à prova dos autos. (art.  5º,  inciso
XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal).

Quando a avaliação de algumas circunstâncias judiciais não se mostra adequada 
ao caso, é de rigor a sua correção. Contudo, se, apesar disso, mantiverem-se 
íntegras as valorações desfavoráveis ao réu e a pena fixada for proporcional, 
impertinente o seu redimensionamento.

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  NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  268)  manejada  por

Francisco  Deyle  Soares, vulgo  “Chico  Oreião”, contra  sentença

(fls.279/280) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de São João

Rio Peixe que, acolhendo o veredicto dos jurados, condenou-o a uma

pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime,

inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado pelo artigo 121, §

2º, II, III e IV, do Código Penal.

O apelante, em suas razões recursais (fls.  291/395),  aduz

que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, eis

que, conforme depoimentos testemunhais, o recorrente, no dia e hora dos

fatos, estava em outra cidade num outro Estado, inexistindo qualquer pos-

sibilidade de ser o autor do crime, devendo o réu ser submetido a novo

júri  

Subsidiariamente, sustenta que a pena foi aplicada de ma-

neira exacerbada, sem a devida fundamentação das circunstâncias judici-

ais relativas à culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do

delito, estando, por essa razão, nulo o decisum.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao final, requer que o apelante seja submetido a novo julga-

mento ou reduzido o quantum da pena fixado a teor do §3º, inciso III do

art. 593 do Código Penal.

Nas contrarrazões (fls.306/314), o Ministério Público pugna

pela manutenção do decisum.

Parecer  ministerial  pelo  desprovimento  do  recurso

apresentado pelo defesa (fls. 324/331).

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia  (fls.02/03)  em  desfavor  de  Francisco  Deyle  Soares, vulgo

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

121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal, por ter ele, no dia 12 de

setembro de 2011,  por  volta  da  01h da manhã,  nas dependências  da

residência  da  vítima,  localizada  na  Rua  Ceci  Benedito  de  Souza,  s/n,

Conjunto Antônio Mariz, na cidade de Santa Helena/PB, ceifado a vida de

Jocinildo Bernardo de Oliveira mediante pauladas.

Emerge da exordial acusatória que o denunciado entrou na

casa da vítima e, enquanto esta dormia, acertou-lhe o crânio e face com

pauladas, causando traumatismo craniano e morte.

Informa a denúncia que o acusado, após a prática delitiva, foi

pedir gasolina na casa de Francisco Ferreira, conhecido por “Branquinho”

e, enquanto esperava, o denunciado viu um carro e, pensando se tratar

da polícia,  disse que não queria mais,  pois tinha matado uma pessoa,

Desembargador João Benedito da Silva
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tendo desaparecido no meio do matagal e abandonado a moto por trás da

residência de “Branquinho”.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  acusado,  Francisco  de

Deyle Soares, foi pronunciado como incurso nas penas do  artigo 121,

§2º, incisos II, III e IV do Código Penal.

Inconformado, o acusado interpôs recurso em sentido estrito

(fls. 185/198), que foi desprovido conforme acórdão de fls. 218/220.

Submetido ao crivo Popular, restou condenado a uma pena

privativa  de  liberdade  de  22  (vinte  e  dois)  anos  de  reclusão,  a  ser

cumprida  em  regime, inicialmente  fechado,  pela  prática  do  delito

tipificado pelo artigo 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal. (fls. 279/280).

Contra  este  julgamento  o  réu  interpôs  o  presente  recurso

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

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

266/268.

O apelante, em suas razões recursais (fls.  291/395),  aduz

que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, eis

que, conforme depoimentos testemunhais, o recorrente, no dia e hora dos

fatos, estava em outra cidade num outro Estado, inexistindo qualquer pos-

sibilidade de ser o autor do crime, devendo o réu ser submetido a novo

júri.  

Subsidiariamente, sustenta que a pena foi aplicada de ma-

neira exacerbada, sem a devida fundamentação das circunstâncias judici-

ais relativas à culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do

delito, estando, por essa razão, nulo o decisum.

Desembargador João Benedito da Silva
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Feitas tais considerações, passemos à análise do recurso.

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-
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

Desembargador João Benedito da Silva
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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

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

Desembargador João Benedito da Silva
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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 pelo laudo

de exame cadavérico de fls.21/30.

Analisando-se atentamente o caderno processual, a autoria

delitiva é extraída por meio das testemunhas elencadas pela acusação,

conquanto não sejam presenciais, relatam rumores no sentido de ter sido

o réu o autor do delito. Vejamos:

“...que  o  depoente  esclarece  que  há  comentários  que

acusam o acusado do crime...” Geraldo Bernardo da Silva (fls. 73)

“...que o povo fala que o acusado tem participação no crime;

(…); que o acusado não tem uma boa conduta.” Francisco Alves Sobrinho

(fls. 74)

“...que ouviu comentários que o acusado tem participação no

crime;  que  sabe  informar  que  havia  desentendimento  anterior  entre  a

vítima e o acusado; (…); que havia comentários na cidade que o acusado

sempre  jurava  a  vítima;(...);  que  o  desentendimento  entre  vítima  e

acusado  já  tinha  de  aproximadamente  quatro  a  cinco  meses;  que  o

acusado  não  tem  bom  comportamento...”  Antonio  Francisco  Roberto

Gomes (fls. 75)

Por  sua  vez, a  testemunha Francisco  Ferreira,  vulgo

“Branquinho”, ouvida através de Carta Precatória, consoante se infere da

Degravação da Audiência realizada nos autos da Carta Precatória de fls.

129, informou que, na madrugada do crime, o acusado foi de moto até

sua casa e  pediu-lhe  gasolina,  além de dizer  a  José Vicente  Silva,  já

Desembargador João Benedito da Silva
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falecido, que havia matado uma pessoa a paulada em Santa Helana/PB.

As informações dadas pela testemunha Francisco Ferreira,

vulgo “Branquinho” se coadunam com o depoimento prestado na esfera

policial por José Vicente da Silva, falecido durante o curso da instrução

criminal. Vejamos:

“QUE,  no dia  12/09/2011,  pelas  01:00 hora da
madrugada, estava em uma casa na propriedade
onde trabalha, que fica no Sítio Barrocão, zona
rural  de Baixio/CE,  juntamente com seu amigo
FRANCISCO  FERREIRA,  quando  chegou  a
pessoa  de  CHICO  ORELHÃO  querendo
gasolina;  QUE,  seu  amigo  FRANCISCO
FERREIRA foi pegar gasolina, momento em que
vinha um carro e o CHICO ORELHÃO disse que
era a Polícia Militar e o mesmo precisava fugir,
pois  TINHA  ACABADO  DE  MATAR  UMA
PESSOA EM  SANTA HELENA-PB  E  ESTAVA
FORAGIDO; QUE O CHICO ORELHÃO pulou o
cercado e correu para dentro do mato; QUE, o
carro não era da polícia,  mas mesmo assim o
CHICO  ORELHÃO  não  voltou  mais  a  casa;
QUE,  o  CHICO  ORELHÃO  deixou  sua  moto
escondida por trás da casa; QUE, horas depois
do  mesmo dia  chegaram  policiais  militares  na
casa  e  apreenderam  a  moto  do  CHICO
ORELHÃO, sendo informados pelo depoente e
seu amigo do que tinha acontecido e do que o
CHICO ORELHÃO lhes contou sobre ter matado
uma  pessoa  a  pauladas;  QUE,  os  policiais
informaram  ao  depoente  e  a  seu  amigo  que
realmente  uma  pessoa  tinha  sido  assassinada
em Santa Helena-PB, a pauladas, e o suspeito
era a pessoa de CHICO ORELHÃO (...)”. (José
Vicente da Silva – fl. 12)

Por  mais  que  o  apelante  sustente  que  tais  depoimentos

sejam inverídicos, não trouxe provas capazes de sustentar a sua tese, e,

por consequência, descontituir a acusação.

Ademais,  verificam-se  divergências  nos  interrogatórios  do

acusado. 

Desembargador João Benedito da Silva
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De início, afirma que não foi à casa de “Branquinho”, mas,

noutro depoimento, informa que a moto de sua propriedade foi apreendida

naquele local, pois teria ido dar água ao gado do Sr. Oliveira.

“(…)  que  deixou  a  motocicleta  encostada  no
coxete e a moto foi  recolhida pela polícia;  (…)
que não passou na casa de “Branquinho”;  que
“Branquinho” mora no Baixio-CE; que não esteve
na casa de “Branquinho” pedindo gasolina (...).”
(fls. 125/126);

“(…) que a moto foi apreendida na residência do
Sr. Branquinho, porque foi dar água a um gado
do Sr. Oliveira e deixou lá; que chegou no Sítio
Barrocão,  por  volta  15:00;  que não conhece a
testemunha  José  Vicente  da  Silva,  ouvida
apenas  no  inquérito;  que  a  testemunha  José
Vicente da Silva mentiu no depoimento de fls. 12
(…).” (fls. 271/272)

Outra divergência é visualisada quando o interrogado afirma

que,  após  o  término  da  festa,  dirigiu-se  ao  bar  de  Santana  onde

permaneceu até as cinco horas da manhã e a proprietária do referido bar

informou que fechou o estabelecimento à meia-noite.

(…) que no dia do fato por volta de cinco horas
da  tarde  foi  para  um  raly  no  Baixio-CE;  que
permaneceu  na  cidade  de  Baixio  até  as  três
horas da tarde de segunda-feira; (…) que a festa
em  Baixio  terminou  quatro  e  meia;  que  o
depoente  se  encontrava  no  Baixio  quando  a
festa terminou; que após a festa se encerrar o
depoente  foi  para  o  bar  de  Santana  onde
permaneceu até cinco horas da manhã; que ao
sair  do bar de Santana foi  para a casa de um
primo apelidado por “Pelado” e permaneceu lá
até  as  três  da  tarde  (…).”  (acusado  -  fls.
125/126)

“(...)  que  no  dia  11  de  setembro  estava
acontecendo  um  rali  de  muitos  no  Baixio/CE;
que  nesse  dia,  por  volta  das  21:00  horas,  o
acusado esteve no bar da depoente, companhia
de  Damião  e  “Pelado”;  (…)  que  o  acusado  e
seus amigos bebiam rum com coca; que quando
saíram  pagaram  a  conta;  que  fechou  seu

Desembargador João Benedito da Silva
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estabelecimento por volta de meia-noite; que foi
para casa; que o acusado e seus amigos ficaram
em uma praça  em frente  ao  bar  da  depoente
bebendo; que não sabe informar até que o horas
o  acusado  e  seus  companheiros  ficaram
bebendo na referida praça (…).” (Maria Santana
Ferreira Bezerra – fl. 273)

A testemunha,  Luciano dos Santos Soares, conhecido por

“Pelado”, disse ter estado com o apelante durante um raly, forró e Bar de

Santana.  No  entanto,  ausentou-se  durante  certo  período  que  coincide

com o  momento do crime, não sendo seu depoimento hábil a afastar a

autoria delitiva. 

“(...)  que  no  dia  anterior  ao  fato  descrito  na
denúncia,  o  acusado  e  o  depoente  se
encontravam  em  uma  festa  de  motocross,  na
fazenda  dos  Ribeiros,  em  Baixio/CE,  isto  por
volta das 17:40 para 18:00 horas;  que quando
terminou  o  motocross  foram  para  um  forró
ficando até as 09:00 horas, que na companhia
do acusado e do depoente estava uma pessoa
de nome Damião; que na faixa de 09:00 horas
foram para a cidade de Baixio/CE, lá foram para
o  bar  de  Santana  e  beberam  cerveja  até  por
volta da meia-noite; que quando saíram do Bar
de Santana ficaram bebendo montila com coca
em uma praça que fica próximo ao referido bar;
(…) que às 02:00h foram tirar  leite  juntamente
com Valter  Gonçalves;  que  por  volta  de 05:40
para 6:00 horas terminaram de tirar  o  leite  de
uma nove vacas, e, após, retornou para a praça
já mencionada acima, onde encontrou o acusado
com Damião, lhe esperando (…).” (Luciano dos
Santos Soares – fl. 275)

Pois  bem,  examinando  o  acervo  probatório,  restou

comprovado  que  o  apelante  foi  responsável  pela  morte  da  vítima

Jocenildo Bernardo de Oliveira.

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

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 2012453-14.2014.815.0000

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.

No tocante à alínea “c”, a defesa sustenta que a pena foi

aplicada  de  maneira  exacerbada,  sem  a  devida  fundamentação  das

circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, motivos e

circunstâncias do delito, estando, por essa razão, nulo o decisum.

Para examinar esse pedido, transcrevo, pois, a dosimetria da

pena fixada na sentença:

A culpabilidade foi extramente acentuada, posto
que  agiu  de  forma  reprovável  pela  sociedade,
ceifando  a  vida  de  um cidadão,  que  não  teve
nenhuma chance de esboçar qualquer defesa; os
antecedentes são maculados, conforme certidão
de  fls.,  tratando-se de  um indivíduo  que  já  foi
processado  várias  vezes  nesta  Comarca,
inclusive,  já  foi  condenado,  com  sentença
transitada  em  julgado  por  crime  doloso;  sua
conduta  social merece  severa  reprovação,
tendo  em  vista   que  uma  vida  humana  foi
ceifada,  por  um  motivo  banal;  sua
personalidade não  parece  normal,  tendo  em
vista  a  agressividade  apresentada  quando  da
conduta  apurada  no  presente  processo;  os
motivos da prática criminosa não justificam, de
forma alguma,  a  atitude  do réu,  dada  a  forma
como ocorreu;  as  circunstâncias do crime em
nada  favorecem  ao  réu,  dada  a  forma  como
ocorreu;  as  consequências foram  nefastas,
aniquilou a vida de um ser humano, uma pessoa
com um futuro pela frente; o comportamento da
vítima,  a  teor  do  que  foi  apurado  nos  autos,
pouco ou em nada contribuiu para a prática do
delito. 
Com  base  nas  circunstâncias  judiciais  acima
analisadas,  amplamente  desfavoráveis  ao  réu,
tratando-se de um crime triplamente qualificado,
fixo  a  pena-base  em  19  (dezenove)  anos  de
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reclusão,  e,  considerando  que  o  Colendo
Conselho  de  Sentença  reconheceu  três
qualificadoras,  as  outras  duas  (qualificadoras),
reconheço  como  circunstâncias  judiciais  de
agravação da pena,  nos termos do art.  59,  do
Código  Penal  Brasileiro,  aumentando  da  pena
até então fixada, mais 03 (três) anos de reclusão,
tornando definitiva a pena, em 22 (vinte e dois)
anos  de  reclusão,  ante  a  ausência  de  outras
circunstâncias,  eis  que  já  considerei  a
reincidência, quando da fixação da pena-base.
(fl. 279/280)

Vê-se,  pois,  que  todas  as  circunstâncias  judiciais  foram

avaliadas desfavoravelmente ao réu. 

O  recorrente  se  insurge  contra  análise  da  culpabilidade,

antecedentes, motivos e circunstâncias do delito.

Quanto à culpabilidade do agente, nada há que se reparar,

tendo  em vista  a  intensa reprovabilidade da conduta,  dada a  extrema

violência do crime, atestada pelas diversas lesões encontradas na face e

nos membros superiores da vítima (conforme laudo tanatoscópico de fls.

21/23).

Da  leitura  da  certidão  de  antecedentes acostada  às  fls.

261/264,  assiste  razão  ao  magistrado  a  quo,  quando  valorou  os

antecedentes  como  circunstância  negativa,  haja  vista  a  existência  de

condenações  com  trânsito  em  julgado  tanto  por  crimes  quanto  por

contravenções penais em face do réu.

Já  com  relação  aos  motivos,  às  circunstâncias  e  as

consequências do crime, a valoração negativa deve ser afastada, eis que

a justificativa apontada pelo magistrado  a quo  é inerente ao tipo penal

qualificado.

Não obstante o reparo feito na apreciação do art. 59 do CP,

no  que  tange  aos  motivos,  às  circunstâncias  e  as  consequências  do
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crime, a fixação da pena-base (19 anos de reclusão) não merece reforma,

tendo em vista a permanência, ainda, de 5 (cinco) circunstâncias judiciais

como desfavoráveis.

O magistrado a quo manteve a devida proporcionalidade na

fixação da pena-base diante das circunstâncias judiciais negativas que

pesam sobre o recorrente.

Por fim, como visto, o juiz a quo aumentou em mais 03 (três)

anos  de  reclusão  a  pena,  até  então,  fixada,  por  considerar  duas  das

qualificadoras  reconhecidas  pelo  júri,  como  agravantes.  E,  da  mesma

forma, a majoração mostra-se proporcional.

A  jurisprudência  admite  a  possibilidade  de,  existindo

pluralidade de qualificadoras, considerar uma delas para justificar o tipo

penal qualificado e as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, na

primeira fase, ou como agravantes, na segunda etapa de dosimetria da

pena. Vejamos:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO.
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA À
PROVA  DOS  AUTOS.  INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO  DA  CUSTÓDIA
PREVENTIVA.  VALIDADE.  DOSIMETRIA  DA
PENA.  RECONHECIMENTO  DE  DUAS
QUALIFICADORAS.  POSSIBILIDADE  DE
UTILIZAÇÃO DE UMA PARA CONFIGURAÇÃO
DO TIPO QUALIFICADO E DE OUTRA COMO
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.
EXCLUSÃO  DE  QUALIFICADORA.
INEXISTÊNCIA  DE  IMPEDIMENTO  LEGAL
PARA  O  RECONHECIMENTO  DE  MOTIVO
FÚTIL.  CRIME  PRATICADO  POR
DESCONFIANÇA  DE  SER  A  VÍTIMA
INFORMANTE  DA  POLÍCIA.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.
1.  Não  há  falar  em  decisão  manifestamente
contrária  à  prova  dos  autos  quando  o
entendimento  adotado  pelo  Conselho  de
Sentença, no julgamento realizado pelo Tribunal
do Júri, encontra respaldo em provas produzidas
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no próprio plenário do Júri.
2.  A  prisão  provisória  mostra-se  legítima  e
compatível  com  a  presunção  de  inocência
somente  se  adotada  em  caráter  excepcional,
mediante decisão suficientemente motivada.
3.  A  instância  ordinária  apontou  fundamentos
concretos,  que  efetivamente  indicam  a
necessidade  de  manutenção  da  custódia
cautelar para a garantia da ordem pública, ante a
periculosidade concreta do réu, manifestada no
seu comportamento anterior  à prática do delito
(ostenta péssimos antecedentes criminais),  e  a
própria  forma  de  execução  do  delito,  além  da
fuga do distrito da culpa.
4.  Existindo  pluralidade  de  qualificadoras,
esta  Corte  Superior  de  Justiça  admite  a
consideração de uma delas para justificar o
tipo penal qualificado (no caso, o motivo fútil)
e  as  demais  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis,  na  primeira  fase,  ou  como
agravantes, na segunda etapa de dosimetria
da pena.
5. Não há impedimento legal em reconhecer a
figura do homicídio qualificado pelo motivo fútil
no caso em que os jurados constataram que a
prática do crime se deu por suspeita de que a
vítima seria informante da polícia.
6.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no
AREsp  299.776/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA TURMA,  julgado  em
19/03/2015, DJe 30/03/2015) (grifo nosso)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  OFENSA AO ART.  65,  III,  "B",  DO
CP.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS  211/STJ,  282/STF  E  356/STF.
VIOLAÇÃO AO ART.  486  DO CPP.  TRIBUNAL
DO  JÚRI.  NULIDADE  OCORRIDA  EM
PLENÁRIO.
NÃO  ALEGAÇÃO  NA ATA DE  JULGAMENTO.
PRECLUSÃO.  AUSÊNCIA  DE  EFETIVO
PREJUÍZO.  PAS  DE  NULLITÉ  SANS  GRIEF.
OFENSA AOS ARTS. 61 E 67, AMBOS DO CP.
HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.  UTILIZAÇÃO  DE  UMA
QUALIFICADORA  COMO  AGRAVANTE
GENÉRICA E  OUTRA PARA  QUALIFICAR  O
TIPO.  POSSIBILIDADE.  ACÓRDÃO  EM
CONFORMIDADE  COM  A  JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. VILIPÊNDIO
AO ART. 497, XII, DO CPP.
RAZÕES  DISSOCIADAS  DOS  ELEMENTOS
CONSTANTES DO PROCESSO.
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FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  SÚMULA
284/STF. AFRONTA AO ART. 121, § 2º, II E IV.
JÚRI.  QUALIFICADORAS.  DECISÃO
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
VILIPÊNDIO AO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
VEDAÇÃO.  SÚMULA  7/STJ.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ.
INOBSERVÂNCIA.  PRECEDENTES  DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 13/STJ.
AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.
1. É condição sine qua non ao conhecimento do
especial que o acórdão recorrido tenha emitido
juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que
se busca discutir  na instância excepcional,  sob
pena  de  ausência  de  pressuposto  processual
específico  do  recurso  especial,  o
prequestionamento. Inteligência dos enunciados
211/STJ, 282 e 356/STF.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
"as nulidades eventualmente ocorridas durante o
julgamento em plenário devem ser arguídas logo
depois de ocorrerem (art. 571, VIII,  do Cód. de
Pr.
Penal),  sob  pena  de  preclusão".  (HC
121.280/ES,  Rel.  Min.  CELSO  LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
SEXTA TURMA, DJe 16/11/2010).
3.  Segundo  a  legislação  penal  em  vigor,  é
imprescindível  quando se trata de alegação de
nulidade de ato processual a demonstração do
prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas  de  nullité  sans  grief,  consagrado  pelo
legislador no artigo 563 do Código de Processo
Penal, o que não ocorreu, in casu.
4. "A jurisprudência desta Corte e do colendo
STF admite que, reconhecidas duas ou mais
qualificadoras, uma enseje o tipo qualificado
e a outra circunstância negativa,  seja como
agravante (se como tal  prevista),  seja como
circunstância judicial (REsp. 831.730/DF, Rel.
Min. FÉLIX FISCHER, 5T, DJU 09.04.07 e HC
71.293/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU
18.08.95)".  (HC  70594/DF,  Rel.  Min.
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  QUINTA
TURMA,  DJ  19/11/2007) 5.  Estando  a
fundamentação do acórdão recorrido dissociada
dos  elementos  constantes  do  processo,  resta
impossibilitada  a  compreensão  da  controvérsia
arguida  nos  autos,  ante  a  deficiência  na
fundamentação  recursal.  Incidência  do
enunciado  nº  284  da  Súmula  do  Supremo
Tribunal Federal.
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6. É assente que cabe ao aplicador da lei,  em
instância  ordinária,  fazer  um  cotejo  fático  e
probatório a fim de analisar se, por ocasião do
julgamento perante o Tribunal Popular, a opção
dos  jurados  encontra  ou  não  ressonância  no
conjunto  probatório  dos  autos,  e  ainda,  a
adequada  pena-base  a  ser  aplicada  ao  réu,
porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de
provas,  conforme  disciplina  o  enunciado  7  da
Súmula desta Corte.
7.  A não  observância  dos  requisitos  do  artigo
255, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, torna inadmissível o
conhecimento  do  recurso  com  fundamento  na
alínea "c" do permissivo constitucional.
8. Nos termos da Súmula 13/STJ, é impossível
se  aferir  divergência  jurisprudencial  entre
acórdãos provenientes do mesmo tribunal.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  400.825/SP,  Rel.  Ministra
MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA
TURMA,  julgado  em  04/12/2014,  DJe
17/12/2014) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, entendo que a dosimetria da

pena corporal não merece qualquer intervenção nesta instância.

Forte em tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

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

Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou

como relator. Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio

Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente

à sessão  o Exmo. Sr. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor   de Justiça.

     Sala de Sessões da Câmara Criminal  do Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três  ) dias do mês de abril

do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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