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PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  Criminal.
Tribunal do Júri. Homicídio qualificado (art. 121,
§2º,  II  e  IV,  do  Código  Penal).  Dosimetria.
Circunstâncias  judiciais.  Ausência  de
fundamentação.  Nulidade.  Redução  da  pena.
Provimento parcial do recurso.

-  A  fixação  da  pena  requer  fundamentação
concreta,  estando  vedada  a  utilização  de
expressões genéricas, sob pena de violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal

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

ACORDA a Câmara Criminal  do Tribunal  de Justiça da
Paraíba,  à  unanimidade  dos  seus  membros,  em  dar  provimento  parcial  à
Apelação, nos termos do voto do Relator e em harmonia com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça.  

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  criminal  (fs.  310)  interposta  por
Roberto dos Santos Lima, com o escopo de impugnar decisão do Tribunal do
Júri da Comarca de Pirpirituba, que o condenou a uma pena de 14 anos de
reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado  - art. 121, §2º, II e IV
do CP, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 07.09.2011, por volta das
20:00hs.,  no  “Espetinho do Anchieta”,  Jefferson Luis  da  Silva  Santos,
conhecido  como  “Lepe”,  e  Roberto  dos  Santos  Lima,  conhecido  por
“Beto”, juntamente ao adolescente L.  R. da S., teriam, de forma livre e



consciente, deferido golpes de faca peixeira contra Cristiano Francisco da
Silva. O primeiro teria chamado a vítima para a briga, dando-o um soco na
face e após, segurando-o para que o segundo e o terceiro realizassem
golpes de faca peixeira.

Ambos  foram  submetidos  ao  Conselho  de  Sentença  e
absolvidos, havendo, contudo, o Tribunal de Justiça anulado o julgamento por
manifesta contrariedade à prova dos autos (f. 210 e fs. 247/250).

Submetido  a  novo  julgamento,  somente  o  Apelante,
Roberto dos Santos Lima, foi condenado pela prática do homicídio qualificado
referido, razão pela qual, irresignado, interpôs o recurso apelatório sub judice.

Em suas razões, argui a nulidade do julgamento por haver
a acusação lido em plenário depoimento de testemunha que se manifestou
apenas na fase de inquérito policial; que dita testemunha foi dispensada pelo
Ministério Público quando da primeira fase da instrução; que a acusação deu
extrema importância e ênfase ao pedir a condenação do recorrente, deixando a
defesa impedida  de contrapor-se  ao depoimento,  quebrando  a  paridade de
armas.

Insurge-se, também, contra a dosimetria, por haver sido
fixada muito acima do mínimo legal, apesar de se tratar de réu primário, sem
antecedentes criminais.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja
absolvido ou reduzida a pena imposta (fs. 322/326).

Contrarrazões (fs.327/333).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento
do recurso (fs.343/346).

É o relatório.

VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

Cumpre destacar, inicialmente, que por força do teor da
Súmula  nº  713  “O efeito  devolutivo  da  apelação  contra  decisões  do  júri  é
adstrito aos fundamentos da sua interposição”, de sorte que este Tribunal está
vinculado, no caso, a analisar os dois pontos abordados na Apelação Criminal,
a nulidade por cerceamento de defesa e a dosimetria.

Da preliminar de nulidade:

Argui, o Apelante, a nulidade do julgamento considerando
o fato da Acusação haver procedido a leitura de depoimento colhido somente
na fase de inquérito policial.



Pois bem. Não há que se falar em nulidade porque o art.
479 do CPP somente não admite a leitura de documento que não esteja nos
autos com antecedência mínima de 03 dias úteis,  dando-se ciência a outra
parte.

Ademais,  ainda  que  houvesse  a  possibilidade  de
anulação, não estaria a parte desobrigada de provar a existência de prejuízo.
No  caso  dos  autos,  o  depoimento  lido  em  plenário  não  inova  a  tese  da
Acusação. Ao contrário, trata-se de declarações de um menor de 15 anos que
apenas ratifica depoimentos já constantes dos autos. É o que se verifica do
simples cotejo entre as declarações lidas (f. 16) e os depoimentos colhidos em
juízo (fs. 88/98) 

f. 88 declarações de Maria Cristina da Silva Araújo:
(...) Lepe desferiu um murro no rosto da vítima; que
Lepe portava uma arma faca peixeira dentro de sua
calça,  “nos  quartos”,  por  fora  da  blusa;  que  Lepe
tentou tirar essa faca para atingir a vítima; momento
em que esta  conseguiu  tirar  a  faca de Lepe;  que
neste  momento  o  segundo  acusado  Roberto  dos
Santos, conhecido por Beto, veio por trás e desferiu
um golpe de faca peixeira nas costas da vítima; que
enquanto  Beto  furava a  Vítima,  Lepe segurava as
mãos de Cristiano para  trás  (...);  que em seguida
beto  deu um segundo golpe de faca peixeira  que
atingiu embaixo do braço atravessando o peito (...)  

f. 90 declarações de Eva Cristina da Silva Araújo

(...) que um rapaz que se encontrava junto com os
acusados  foi  conversar  com  a  declarante,  não
sabendo  o  nome  dele;  que  a  vítima  discutiu  com
esse rapaz porque tinha ciúmes do declarante e não
gostava  que  esta  conversasse  com ninguém;  que
Cristiano chegou a dar um tapa nesse rapaz; que os
acusados  viram  estes  fatos;  que  Lepe  e  Beto
chegaram a sair do espetinho voltando cerca de 1 a
2 minutos após; que Lepe após um tempo chamou
Cristiano; que Lepe e Cristiano ficaram conversando
e após uns segundos Lepe deu um tapa na cara de
Cristiano;  que  Lepe  começou  a  dar  chutes  em
Cristiano; que este viu uma faca na cintura de Lepe;
que a Vítima puxou essa faca levantando o braço;
que  neste  momento  Beto  veio  por  trás  e  segurou
Cristiano; que Lepe tomou a faca de volta. Que Lepe
deu a primeira facada (...) que acha que Beto deu
uma facada nas costas da Vítima (...) que a Vítima
levou 2 ou 3 facadas; (...) que última foi debaixo do
“suvaco” (...)



f. 92  depoimento de Lucas Ribeiro da Silva

(...) que a Vítima não agrediu Lepe nem Beto nem o
declarante;  que  a  vítima  não  deu  facada  em
ninguém; que a vítima caiu por causa das furadas;
que eram Lepe e Beto que estavam cm a faca na
mão (...) que a Vitima estava se defendendo com a
mão (...)

f. 94 depoimento de José de Anchieta Costa Silva

(...) que a princípio a briga era entre Cristiano e Lepe
de  murros;  que  Lepe  estava  com  uma  faca  na
cintura; que Cristiano, ao ver, tirou a faca levantando
no  ar;  que  seguraram  Cristiano  por  trás  (...)  que
Lepe  mordeu  a  mão de  Cristiano  o  qual  soltou  a
faca; que neste momento Beto pegou a faca (...) que
a testemunha escutou quando a esposa da vítima
gritou  “não  faça  isso  Beto”;  que  quando  a
testemunha viu a esposa da vítima já estava cortada
no  braço;  que  Cristiano  foi  em  direção  da
testemunha. Que Lepe deu um chute na vítima; que
a  vítima  caiu  por  cima  da  bicicleta;  que  a  vítima
chegou a se levantar dando 3 ou 4 passos caindo
em seguida; que ao caiu novamente acredita que já
estava morta (...)

f. 95 depoimento de Luan da Silva Gomes

(...)  que  viu  Cristiano  com  uma  faca;  que  a
testemunha segurou a mulher de Cristiano; que não
sabe  quantas  furadas  Cristiano  levou;  que  ouviu
dizer que Beto veio por trás e começou a desferir
golpes em Cristiano (...) que a vítima morreu no local
(...) 

f. 98 depoimento de Maurílio Barbosa da Silva

(...) tendo o acusado Lepe chamado Cristiano para o
meio  da  rua  e  desferido  um  soco  no  rosto  do
mesmo;  que  ambos  começaram  a  brigar  tendo
Cristino conseguido retirar uma faca que estava na
cintura de Lepe; que nesse momento  acusado Beto
veio por trás e puxou uma faca peixeira, que tinha na
cintura, e desferiu dois ou três golpes nas costas da
vítima;  (...)

Das  declarações  colhidas  somente  no  inquérito,  de
Gilberto Augustinho da Silva, a que se reporta a defesa, registra-se, f. 16:



(...)  que  logo  depois  viu  quando  Leppe  chamou
Cristiano para a rua, e quando o mesmo veio, Leppe
já lhe deu um soco no rosto e ambos entraram em
luta; que Cristiano, na luta, conseguiu tomar a faca
de  Leppe,  tendo  nesse  momento  segundo  o
depoente entrado Luquinha e Beto que estava com o
mesmo para apartar,  sendo que também entraram
na luta  com o mesmo;  que chegou  apenas a  ver
uando  Beto  deu  uma  facada  pelas  costas,  não
vendo  Luquinha  esfaqueá-lo  também,  pois  afirma
que nesse momento fora embora com medo (...) que
escutou falar depois que já havia um rixa entre eles,
mais acredita  que o tapa que recebeu de Cristino
pode ter também contribuído para a confissão que
acabou com a morte de Cristiano (...)

Vê-se,  portanto,  que  a  decisão  do  júri  foi  tomada com
base nas provas colhidas nos autos em seu conjunto, não havendo que se falar
em quebra da paridade de armas ou violação ao princípio da ampla defesa e
do contraditório, havendo, pois, acolhido a tese da acusação, amparada nas
declarações de Maria Cristiana da Silva Araújo, Eva Cristina da Silva Araújo e
Lucas Ribeiro da Silva e testemunhos de José de Anchieta Costa Silva, Luan
da Silva Gomes, Maurílio Barbosa da Silva.

As  declarações  de  Gilberto  Augustinho  da  Silva,  em
verdade, pouco acrescem aos autos, sendo, pois, incapaz de causar prejuízo a
defesa, diante de todo conjunto probatório.

Assim,  imperioso  reconhecer  a  ausência  de  vício
insanável, capaz de viciar o julgamento do Réu.

Da dosimetria:

Consta  da  sentença  que  o  Magistrado  considerou
negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, as circunstâncias e as
consequências do crime, concluindo por aplicar a pena-base em 15 anos de
reclusão.

A culpabilidade do réu foi intensa, pois sabia avaliar
as  consequências  dos  seus  atos  (...)  as
circunstâncias lhes  são  desfavoráveis,  tendo  em
vista  que  foi  realizada  em  praça  pública;  As
consequências foram irreversíveis, pois ceifou uma
vida humana (...)

 De  todo  o  exposto,  verifica-se  que  a  fundamentação
relativa à culpabilidade e as consequências do delito não foram devidamente
fundamentadas.

No que pertine ao discernimento completo do Réu, sabe-



se que a potencial consciência da ilicitude integra o conceito da culpabilidade,
enquanto elemento constitutivo do crime – de acordo com sua concepção tri-
partite (fato típico, antijurídico e culpável) – não podendo ser considerada, por-
tanto, para a avaliação negativa de quaisquer circunstâncias judiciais.

Quanto às consequências, o falecimento da Vítima é ele-
mentar do tipo do homicídio consumado e, da mesma forma, não pode ser con-
siderada em prejuízo do Réu, sob pena de bis in idem.

Desta forma,  finda que apenas uma das circunstâncias
judiciais tidas em desfavor do recorrente pode justificar a elevação da pena-
base para além do mínimo, razão pela qual deve ser fixada em 13 anos, e não
15 anos como fixado na sentença (art. 121, §2º, do CP).

Considerando  a  incidência  da  atenuante  da  confissão,
que fez reduzir a pena em 01 ano, a pena definitiva aplicada deve ser reduzida
de 14 para 12 anos de reclusão.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para
reduzir a pena definitiva de 14 anos para 12 anos de reclusão.

Mantenho os demais termos do édito condenatório.

É o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desem-
bargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele partici-
pando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Jú-
nior), Relator, Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy
de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
em João Pessoa, 03 de agosto de 2017.

  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                  - Relator -


