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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0002531-93.2011.815.2002 –  1°  Tribunal  do  Júri  da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Rafael da Silva Rodrigues, conhecido por “Rafael Bocão”
DEFENSOR PÚBLICO: Paula Frassinette Henriques da Nóbrega (1° grau) e Wilmar
Carlos de Paiva Leite (2° grau)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL. JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I, III E IV, DO CÓDIGO
PENAL.  CONDENAÇÃO.  APELO  COM  BASE  NAS
ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 593 DO
CPP.  TESE  DE  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  ÚNICA
LEVANTADA  EM  PLENÁRIO.  PRETENSÃO  POR
NOVO  JÚRI.  INSUBSISTÊNCIA.  SENTENÇA  DE
ACORDO  COM  A  VOTAÇÃO  DOS  JURADOS.
DECISÃO  POPULAR  EM  CONSONÂNCIA COM  A
PROVA ORAL DOS AUTOS. ELEMENTOS COLHIDOS
NA  POLÍCIA  CONVALIDADOS  NA  INSTRUÇÃO
CRIMINAL.  ERRO  NA  FIXAÇÃO  DA  PENA.
INOCORRÊNCIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO  LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
PRESENÇA  DE  TRÊS  QUALIFICADORAS
RECONHECIDAS  PELOS  JURADOS.  UTILIZAÇÃO
DE  UMA  PARA  QUALIFICAR  O  CRIME  E  DE
OUTRAS  DUAS  PARA AGRAVAREM  A PENA NA
SEGUNDA FASE  DOSIMÉTRICA.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES  DO  STJ.  PUNIÇÃO  RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL.  RETRIBUTIVIDADE.  APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.  No  Tribunal  do  Júri,  a  soberania  dos  veredictos  é
princípio constitucional absoluto, só sendo possível seu
afastamento quando a decisão do Sinédrio Popular não
encontra  qualquer  respaldo  nas  provas  colhidas  no
processo, razão por que não merece censura o veredicto
que se encontra embasado no conjunto probatório.
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2. As sentenças oriundas do Tribunal de Júri prescindem
de  motivação,  por  imperar  a  fusão  dogmática  entre  o
princípio constitucional da soberania dos veredictos com
o princípio  da  íntima convicção dos  jurados,  que,  por
causa disso,  não estão adstritos a justificar os motivos
nem quais  as provas que se basearam para formar seu
convencimento de condenação ou absolvição.

3. Há de se manter a sentença, quando o magistrado, ao
recolher a votação dos jurados, observou que a intenção
depositada,  na  respectiva  urna,  era  pela  condenação,
proferindo,  então,  o  julgado  em  estrita  obediência  à
soberania do veredicto popular.

4. O fato de o juiz fixar a pena definitiva bem acima do
mínimo legal cominado ao tipo penal não pode ser visto
como teratológico, se os seus fundamentos, à luz do seu
poder discricionário,  deixou claro a necessidade de tal
afastamento, no intuito de ser suficiente para reprovação
e  prevenção  do  crime,  mormente  diante  do  modus
operandi empreendido e por existir duas circunstâncias
judiciais desfavoráveis e, também, inserir duas das três
qualificadoras  reconhecidas  pelos  jurados  como
agravantes na segunda fase dosimétrica, enquanto a outra
qualificou o  tipo,  mostrando,  assim,  equilíbrio  entre  o
mal cometido e a retributividade da pena.

5.  “Conforme  orientação  jurisprudencial  desta  corte,
havendo  mais  de  uma  circunstância  qualificadora
reconhecida no Decreto condenatório, apenas uma deve
formar o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser
consideradas  circunstâncias  agravantes,  quando
expressamente  previstas  como  tais,  ou  circunstâncias
judiciais desfavoráveis, de forma residual.” Precedentes
do STJ (HC 290.261/SP).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação
criminal, acima identificados:

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO
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Perante o 1° Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PB, Rafael da
Silva Rodrigues, vulgo “Rafael Bocão”, e Jonas Silva dos Santos foram denunciados nas
sanções do art. 121, § 2°, I e IV, c/c o art. 29, todos do Código Penal e, ainda, do art. 1°,
I, da Lei n° 8.072/1990, em razão dos fatos assim narrados na inicial acusatória (fls. 2-4):

Consta do caderno informativo que em data de 22 de abril de
2011,  sexta-feira,  por  volta  das  15:40  horas,  na  Rua  da
Alegria, em frente ao n° 411, Bairro dos Novais, nesta Urbe,
os  acusados  juntamente  com  os  adolescentes  J.B.B.  e
J.E.S.S., e um terceiro identificado como “NEGO ERÉ”, em
unidade  de  desígnios  e  comunhão  de  esforços,  mediante
emprego de arma de fogo (não apreendida) e arma branca
(apreendida),  imbuídos  de  animus  necandi,  desferiram
disparos  e  golpes  de  faca  contra  o  nacional  CASSIANO
JÚNIOR  DE  OLIVEIRA  BEZERRA,  conhecido  por
“JUNKIOR ou BAIANO”, causando os ferimentos que, pela
sua natureza e sede, determinaram sua morte (Laudo de fl.).

Depreende-se das investigações,  que o ofendido bebia com
familiares e amigos na calçada, defronte a casa de seu primo
Edson de Oliveira Silva, quando os acusados se aproximaram.
Neste  momento,  o  menor  J.B.B.  pediu  à  vítima  que  lhe
preparasse uma dose,  no qual  foi prontamente atendido,  não
obstante, quando ela ainda se preparava para entregar o copo de
bebida, JONAS SILVA DOS SANTOS entregou uma arma ao
referido menor e este efetuou um tiro na cabeça de Cassiano.

Ato contínuo, executou dois outros tiros no indefeso rapaz,
fazendo-o  cair  ao  solo,  sequenciando  com  mais  disparos,
desta feita efetuados pelos demais comparsas.

Encerrado  o  tiroteio,  quando  a  vítima  já  se  apresentava
praticamente  inconsciente,  RAFAEL BOCÃO,  num ato  de
extrema frieza, esfaqueou seu abdômen.

Após a prática delitiva, os cinco acoimados se evadiram do
local em direção à Comunidade Bola na Rede.

Infere-se dos autos, além disso, que o crime ocorreu porque a
vítima  andava  com  um  indivíduo  conhecido  por  “CIELO
OIÃO”, atualmente falecido e, na época, desafeto dos acusados.

Constatou-se  ainda  que  os  acusados  integram  uma  facção
criminosa  denominada  MANO DOS  50,  que  atua  naquela
área e em outras localidades, tendo como principal atividade
o tráfico de drogas e a prática de homicídios.
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Denúncia recebida no dia 29.8.2011 (fl. 99).

Laudo de Exame Cadavérico às fls. 101-105.

Frustrada a citação pessoal dos dois denunciados, foi determinada
a citação deles por edital (fl. 126), cuja realização se deu às fls. 127 e 128, situação que
ensejou a decretação da prisão preventiva em face de ambos (fl. 129).

Desmembramento do feito em relação ao increpado Rafael da Silva
Rodrigues, com a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional (fl. 158).

Ofício solicitando a remoção do réu Rafael Rodrigues do Presídio
Regional de Blumenau/SC para alguma unidade prisional de João Pessoa/PB (fl. 173).

Apresentação da resposta escrita pela Defensoria Pública em favor
de  Rafael da Silva Rodrigues, requerendo que o rol de testemunhas seja oferecido no
decorrer da instrução processual (fl. 203 – vol. II), o que foi deferido à fl. 204.

Na  audiência  de  instrução  e  julgamento,  realizada  por  meio  de
gravação audiovisual (DVD - fl. 256), foram ouvidas 4 (quatro) pessoas e dispensadas
outras  4  (quatro),  sendo,  depois,  interrogado  o  acusado.  No  mesmo  ato,  as  partes
apresentaram, oralmente, as alegações finais.

Conclusos  os  autos,  o  MM.  Juiz  Marcos  William  de  Oliveira
pronunciou Rafael da Silva Rodrigues como incurso nas penas do art. 121, § 2°, I, III e IV,
c/c o art. 29, todos do CP e, ainda, do art. 1°, I, da Lei n° 8.072/1990, submetendo-o a
julgamento perante o 1° Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PB (fls. 258-261).

Intimado,  pessoalmente,  da  pronúncia  (fls.  264fv),  o  pronunciado
deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecimento de recurso, ocasionando o trânsito em
julgado da decisão de pronúncia (Certidão de fl. 264v).

Atenta à fase do art. 422 do CPP, o Juiz singular determinou que as
partes se manifestassem (fl.  265),  o que foi observada pelo  Parquet à fl.  266 e pela
Defesa  às  fls.  268-270,  tendo  ambas  as  partes  requerido  a  oitiva  de  declarantes  e
testemunhas em plenário.

Após o  relatório  sucinto do  processo à  fl.  272 (CPP 423,  II),  o
pronunciado foi submetido, no dia 13.9.2016, a julgamento pelo 1° Tribunal do Júri da
Capital/PB, que, ao enfrentar a quesitação (fls. 331-332), reconheceu, em face dele, a
autoria e a materialidade delitivas, repelindo, assim, a tese de negativa de autoria, além
de reconhecer as qualificadoras do motivo torpe, do emprego da crueldade e da surpresa,
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quando  o  condenou  nos  termos  do  art.  121,  §  2°,  I,  III  e  IV,  do  CP,  tendo  o  Juiz
Presidente fixado sua pena base em 17 (dezessete) anos de reclusão, aumentando-a em 4
(quatro) anos, ante a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61,
II,  “c”,  do  CP),  exasperando-a,  ainda,  em mais  4  (quatro)  anos,  em razão  de  outra
agravante,  a  do emprego de meio cruel  (art.  61,  II,  “d”,  do CP),  perfazendo a  pena
definitiva em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime fechado (fls. 334-338).

Ata de julgamento às fls. 339-342.

Inconformada, apelou a i. Defensoria Pública (fls. 344-345),  com
base nas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 593 do CPP, alegando apenas, nas suas
razões recursais (fls. 360-362), que a pena base deve ser reavaliada para fixar o quantum
da reprimenda definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, conquanto não debateu a
aludida alínea “d”, apesar de frisá-la quando da interposição, a qual busca demonstrar
que a decisão dos jurados foi, manifestamente, contrária às provas dos autos,  rogando,
ao final, pelo provimento do recurso apelatório.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  365-367,  pugnando  pelo  não
provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, no Parecer
de fls. 369-371, opinou pelo desprovimento do apelo.

Lançado  o  relatório  (fls.  382-383fv),  foram  os  autos  ao  douto
Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 384).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O  recurso  é  tempestivo  e  adequado,  por  se  tratar  de  apelação
criminal interposta, no dia 15.9.2016 (fls. 344-345), em face de sentença condenatória
(fls.  334-338),  em  que  todos  os  presentes  foram  dela  intimados  na  própria  sessão
plenária, em 13.9.2016 (fls. 339-342), encontrando-se, pois, dentro do prazo legal de 10
(dez) dias destinado à Defensoria Pública. Além disso, não depende de preparo, já que a
presente ação penal é pública (TJ/PB - Súmula n° 24).

Demais disso, a Defesa, no ato da interposição do apelo (fls. 344-
345), recorreu com base nas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 593 do CPP. Contudo,
em suas razões (fls. 360-362), apenas se restringiu à letra “c” do citado dispositivo legal,
quando requereu a reavaliação da pena, para que o  quantum da reprimenda definitiva
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fosse aplicado em 15 (quinze) anos de reclusão.

Ainda assim, não obstante a inércia do recorrente, de limitar, em
suas razões, o alcance de suas insurgências somente à aludida alínea “c”, entendo ser
necessário conhecer da  outra alínea (“d”),  por ocasião da interposição do apelo,  em
observância  ao  princípio  constitucional  da  ampla  defesa,  bem  como,  para  evitar
nulidades futuras, sob o pretexto de cerceamento das garantias defensivas.

Portanto,  conheço do recurso, admitindo seu processamento, com
base nas letras “c” e “d” do inciso III do art. 593 do CPP, razão por que passo, agora, a
examiná-lo na melhor sequência técnica de apreciação (“d” e “c”), para que não se torne
desnecessária a antecipada feitura de uma alínea que venha a se tornar inócua pelo teor
decisório da seguinte.

2. Das insurgências recursais:

No  que  pesem  os  argumentos  recursais,  razão  não  assiste  à  i.
Defesa. Isto diante das provas apresentadas e teses sustentadas, em plenário, perante o
corpo de jurados, cuja convicção íntima se inclinou no sentido de condenar o apelante no
crime que lhe foi imputado na denúncia e confirmado na pronúncia,  resultando-lhe a
punição corporal de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.1. Da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova
dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP):

A Defesa pretende a anulação do julgamento do 1° Tribunal do Júri
da Comarca de João Pessoa/PB, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi,
manifestamente, contrária à prova dos autos, requerendo, assim, a cassação do veredicto
e a realização de um novo julgamento.

Sem êxito.

Há,  no processo,  duas  versões  antagônicas  sobre  os  fatos  e  que
foram postas perante os jurados, quais sejam: a do representante do Ministério Público,
consistente na tese de que o apelante cometeu, na companhia de outros indivíduos, o
crime hediondo discorrido nos autos, e a da Defesa, que suplicou em plenário pela sua
absolvição, através da tese de negativa de autoria. Diante desse confronto, os Juízes de
fato entenderam de rejeitar tal proposição defensiva.

Como é sabido, o art. 5°, XXXVIII, “c”, da Carta Magna consagra o
princípio da soberania dos veredictos, em que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença,
sob o livre convencimento dos jurados, possui força absoluta, só podendo o Juízo  ad
quem anular  dita  decisão,  submetendo  o  réu  a  novo  julgamento,  quando  for,
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manifestamente, discrepante com as provas dos autos, o que não ocorre no presente caso.

De  fato,  os  jurados  que  compuseram  o  1°  Tribunal  de  Júri  da
Comarca da Capital/PB,  após  se  defrontarem com as teses  apresentadas  e  de  serem
provocados pelas quesitações (fls.  331-332) que lhes foram perguntadas (condenação
versus negativa  de  autoria),  reconheceram  que  o  apelante  foi  coautor  do  crime  de
homicídio qualificado, julgando, assim, de acordo com o que foi posto em plenário, no
que resolveram condená-lo.

Nesse  sentir,  verifica-se,  de  plano,  que  a  materialidade  delitiva
restou, positivamente, comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico às fls. 101-105.

Também, há, nos autos, fortes elementos probantes de que, no dia
22.4.2011, por volta das 15h40min, na Rua da Alegria, em frente à casa de n° 411, no
Bairro dos Novais, nesta Comarca, o recorrente Rafael da Silva Rodrigues e o corréu
Jonas Silva dos Santos, imbuídos de animus necandi e em unidade de desígnios com os
adolescentes J.B.B. e J.E.S.S. e um terceiro identificado como “Nego Eré”, efetuaram
diversos disparos de arma de fogo e golpes de faca contra Cassiano Júnior de Oliveira
Bezerra, causando-lhe sua morte.

Encontra-se  nítido  nos  autos  que  o  apelante  e  seu  bando  se
aproximaram da vítima, que estava bebendo com familiares e amigos na calçada da casa
do seu primo Edson de Oliveira Silva, ocasião em que o menor J.B.B. lhe pediu uma
dose de bebida, o que foi, prontamente, atendido. Ocorre que, no momento em que ela
se preparava para lhe entregar o copo, o corréu Jonas entregou uma arma de fogo ao
referido menor e este, de surpresa, efetuou um tiro na cabeça de Cassiano e depois mais
dois disparos que também atingiram a indefesa vítima, fazendo-a cair ao solo, quando os
comparsas, inclusive o recorrente, começaram a efetuar tiros contra ela.

Após  o  fuzilamento,  o  apelante  “Rafael  Bocão”,  em um ato  de
extrema frieza, esfaqueou a vítima e deixou a faca cravada no seu abdômen, como se vê
nas fotografias de fls. 10-11. Em seguida, os cinco assassinos se evadiram do local em
direção à Comunidade Bola na Rede.

Segundo os autos, o crime ocorreu por vingança, porque a vítima
andava com um desafeto dos acusados conhecido por “Cielo Oião”, atualmente falecido.

É por demais perceptível que o crime de homicídio qualificado em
questão foi cometido com requintes de crueldade e covardia (multiplicidade de disparos
de arma de fogo e golpe de faca),  bem como por motivação torpe (vingança) e sem
possibilitar a defesa da vítima (dissimulação do bando em pedir uma dose de bebida à
vítima que estava em uma festa com seus familiares e amigos).
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Tal  assertiva  é  corroborada  pelas  palavras  das  declarantes  e
testemunhas, algumas presenciais, inquiridas na Polícia (fls. 12, 23-28, 38-40, 53-64 e
91-95)  e  na  Justiça  (DVDs  de  fls.  256  e  330),  visto  que  narraram com riqueza  de
detalhes todo o  iter criminis, revelando, de forma harmônica e segura, a existência da
relação (nexo) de causalidade incriminadora em face do apelante.

Para  tanto,  basta  se  debruçar  sobre  os  termos  prestados  pelas
declarantes/testemunhas  Josemar  Leite  Bezerra,  Edson  Gomes  da  Silva  (“Edson
Didão”),  Alex de Oliveira Bezerra,  Luciene Silva Santos, Edson de Oliveira Silva e
Maria  José  Felipe  da  Silva,  constatando,  claramente,  que  o assassinato de Cassiano
Júnior de Oliveira Bezerra foi praticado por “Rafael Bocão”, “Jonas Silva”, “Veveto”,
“Nego Eré”, “Jailson” e “Petrônio”, conforme narrado na denúncia de fls. 2-4.

Percebe-se, nitidamente, que há diversos elementos probatórios que
apontam  para  o  apelante  como  um  dos  executores  do  homicídio  qualificado  em
comento, havendo, sim, provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas, as
quais serviram de meios elucidativos para a convicção dos jurados, de modo que não
prospera a pretensão recursal de anular o Júri Popular para um novo julgamento.

No  mesmo  sentido,  encontra-se  o  Parecer  da  Procuradoria  de
Justiça, que, analisando o caso, apontou haver meios probantes suficientes de autoria
delitiva em face do apelante, no que opinou pelo não provimento do recurso de apelação
(fls. 369-371).

Por  outro  lado,  a  Defesa,  apesar  de  bem elaborar  as  teses  para
galgar  a  absolvição,  em momento  algum de  sua  proposição,  conseguiu  rechaçar  as
provas trazidas pela acusação.

São estes e outros detalhes estampados nos autos que, em plenário,
levaram o Conselho de Sentença a entender pela condenação.

Ora, as dúvidas foram ventiladas, apreciadas e sopesadas, na sessão
plenária, pelos jurados, que decidiram pela condenação. Quanto a isto, o Tribunal deve
agir com extrema prudência com relação aos recursos contra decisão do Conselho de
Sentença, porquanto não é hipótese de mera reforma da decisão e, sim, de cassação.

Assim,  ao  preferirem  os  jurados  a  narrativa  condenatória,  não
contrariaram de forma manifesta as provas. Logo, não comporta o julgamento anulação.

Sobre a tese de “decisão dos jurados manifestamente contrária aprova
dos autos”, vale transcrever as lições do doutrinador Edilson Mougenot Bonfim (in Curso
de processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 708), que assim preleciona:
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“Para que seja considerada manifestamente contrária à
prova dos autos, a decisão deve ser arbitrária, destituída
de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados
ao processo, não encontrando fundamento em nenhum
elemento  de  convicção  trazido  durante  a  instrução.
Cuida-se de verdadeiro error in judicando, golpeando o
mérito  da  causa,  diferentemente  das  hipóteses
anteriormente abordadas.”

Assim, também, caminha a jurisprudência:

“A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma,
que desatende ao respeito devido à sua soberania, quando
não  atentatória  da  verdade  apurada  no  processo  que
pretende distorção de sua função judicante.” (TJSC - AP
– Rel. Cunha Camargo – RT 568/285).

“Tratando-se  de  julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri,  a
cassação, quanto ao mérito de seu decisório, só poderá
encontrar  lugar  quando  discrepar  visceralmente  do
conjunto  de  provas.”  (TJRS -  AP –  Rel.  Donato  João
Sehnem – RT 570/386).

“APELAÇÃO-CRIME.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
JÚRI.  EXISTÊNCIA  DE  PROVA  ORAL  A
CORRBORAR  A  VERSÃO  ACUSATÓRIA.
SOBERANIA  DO  VEREDICTO  CONDENATÓRIO.
ÍNTIMA  CONVICÇÃO  DOS  JURADOS.
APENAMENTO  ADEQUADO.  Apelo  improvido.”
(TJRS - AP Nº 70046351433 – Rel.  Des. Manuel José
Martinez Lucas – J. 09/05/2012)

“Se  a  instrução  apresenta  apenas  uma  versão,  que  é
acolhida  pelo  Conselho  de  Sentença,  inexiste  decisão
manifestadamente contrária a prova dos autos” (TJMS –
AP – Rel. Gerval Bernardino de Souza – RT 596/411).

Dessa forma, tendo as provas indicado que o réu participou de forma
decisiva do assassinato em questão, o juízo condenatório do Conselho de Sentença anda de
mãos dadas com o conjunto probante dos autos, até porque, frise-se, o veredicto se deu por
maioria afirmativa (fls. 331-332), não deixando dúvida na decisão dos jurados.

Portanto, o Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção
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íntima, isto é, não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou
àquele veredicto. Basta que a tese acolhida pelos jurados tenha respaldo nos autos e não
esteja completamente dissociada do contexto probatório.

A  decisão  dos  juízes  populares  está  prevista  na  Constituição
Federal,  em seu inciso XXXVIII  do  art.  5°,  e  é  soberana.  Esta  é  a  razão de ser  da
instituição do Júri, pois de pouco valeria o legislador constituinte confiar o julgamento
aos pares do acusado e ao mesmo tempo permitir que os juízes togados limitassem seus
critérios de decidir.

2.2. Do erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art.
593, III, “c”, do CPP):

Reclama a Defesa que o  quantum de pena foi aplicada de forma
exagerada, visto que o recorrente se trata de pessoa primária e com bons antecedentes,
rogando, assim, que a punição seja fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.

Sem razão tal insurgência.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a fixação da pena é questão que
se  insere  na  órbita  de  convencimento  do  magistrado,  no  exercício  de  seu  poder
discricionário de decidir, quando, ao sopesar a situação sócio-delitiva do réu configurada
nos  autos,  estabelece  a  quantidade  que  julga  suficiente  à  hipótese  concreta,  para  a
reprovação e prevenção do crime, desde que observados os vetores insculpidos no art.
59 do CP e os limites estabelecidos pela norma penal.

No caso em tela, o MM Juiz Presidente soube evitar incorrer em
bis  in  idem,  de  modo  que  fundamentou,  a  contento,  cada  item  das  circunstâncias
judiciais,  tanto  que,  dos  8  (oito)  vetores,  dois  foram  desfavoráveis  ao  apelante
(culpabilidade  e  conduta  social),  o  que  lhe  motivou  a  se  afastar  do  mínimo  legal,
aplicando a pena base em 17 (dezessete) anos de reclusão.

A orientação predominante no ordenamento jurídico pátrio reside na
possibilidade  de  fixação  da  pena  base  acima  do  patamar  mínimo  legal,  quando
desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Vejamos:

“Não há violação ao art. 93, IX, da CF, quando é fixada a
pena-base acima do mínimo legal e adota-se, para tanto, a
fundamentação desenvolvida pelo juiz sentenciante acerca
das circunstâncias judiciais.” (STF - JSTF 299/400).

“Pena-base  –  Fixação  acima  do  mínimo  legal  –
Possibilidade.  A nenhum acusado é  conferido  o  direito
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subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo,
podendo o magistrado,  diante  das  diretrizes  do art.  59,
caput,  do CP, aumenta-la para alcançar os objetivos da
sanção (prevenir e reprimir o crime).” (TJSC - JCAT 81-
82/666).

“Somente quando todos os parâmetros norteadores do art.
59  favorecem  o  acusado  é  que  a  pena-base  deve  ser
estabelecida  no  seu  menor  quantitativo,  de  sorte  que
deverá residir acima deste, toda vez que pelo menos uma
das  circunstâncias  judiciais  militar  em  seu  desfavor.”
(TJPA - RDJ 17/147).

Ao  contrário  de  qualquer  entendimento,  o  patamar  de  17
(dezessete) anos de reclusão fixado na pena base do recorrente ficou aquém da média
(21 anos de reclusão), razão por que tal quantitativo se mostrou proporcional ao número
de vetores desfavoráveis, de modo que não há que se falar de punição exacerbada.

Por  tais  razões,  afastou-se,  acertadamente,  do  mínimo  legal  e,
assim,  dentro do poder discricionário que lhe  é  legalmente  permitido,  o  Juiz  a quo
estabeleceu para a 1ª fase do sistema trifásico o  quantum que entendeu como sendo o
justo e o correto para o apelante, ou seja, como sendo o necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, o que deve ser respeitado pelo Juízo ad quem, visto
não existir nada de teratológico.

Com  efeito,  para  a  fixação  da  pena  devem  ser  observadas  as
especificidades de cada caso concreto, sem critérios rígidos e pré-definidos, o que faz
com que o magistrado possa chegar a um quantum justo e adequado para determinado
fato criminoso, atendendo, assim, ao princípio da proporcionalidade, no intuito de mostrar
equilíbrio entre o mal cometido e a retributividade da pena. O juiz não deve ser tolhido de
seu poder de, em cada caso, aferir a pena justa e necessária.

Ademais,  os  jurados  reconheceram  a  existência  de  3  (três)
qualificadoras, as quais foram bem direcionadas e divididas pelo magistrado durante a
análise de cada fase dosimétrica, demonstrando destreza no assunto, ou seja, valeu-se de
uma técnica dosimétrica que não é proibida na legislação e, ainda, é aceita e permitida
pela jurisprudência das Cortes Superiores e Inferiores. Ao invés de exasperar a pena, na
3ª  fase,  com as  3  (três)  qualificadoras  reconhecidas  pelo  Júri  (torpeza,  crueldade  e
surpresa), o que a aumentaria dentro de uma gradação tripla por frações, resolveu se
valer,  de  maneira,  devidamente,  fundamentada,  de  duas  dessas  qualificadoras  para
agravar a pena na segunda fase, enquanto a outra qualificou o tipo.
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Acerca dessa assertiva, eis a jurisprudência do E. STJ:

“Ademais,  nos  termos  da  jurisprudência  desta  corte,  de
rigor  a  utilização  de  circunstâncias  qualificadoras
remanescentes àquela que qualificou o tipo como causas
de  aumento,  agravantes  ou  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis, respeitada a ordem de prevalência, ficando
apenas vedado o bis in idem.” (STJ – HC 347.799/SP – 5T
– Rel. Min. Ribeiro Dantas – DJE 27/05/2016) (negritei)

“PENAL  E  PROCESSUAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO  LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
PRESENÇA DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO
DE  UMA  PARA  QUALIFICAR  O  CRIME  E  DE
OUTRAS  DUAS  PARA  EXASPERAR  A
REPRIMENDA.  POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO  DEFINITIVA  POR  FATO
ANTERIOR  COM  TRÂNSITO  EM  JULGADO
POSTERIOR  AO  DELITO  EM  EXAME.
VIABILIDADE. 1. [...]. 3. Hipótese em que a pena-base
imposta ao paciente encontra-se fundamentada com base
em  elementos  concretos  e  dentro  do  critério  da
discricionariedade  vinculada  do  julgador,  tendo  sido
fixada  acima  do  mínimo  legal  em  razão  de
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis:  exacerbada
culpabilidade do acusado,  das circunstâncias do crime
perpetrado e dos maus antecedentes do réu. 4.  In casu,
havendo o Conselho de Sentença do tribunal do júri
reconhecido  três  qualificadoras,  as  instâncias
ordinárias  sopesaram  duas (motivo  fútil  e  com
emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel)
como  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,
enquanto a outra (recurso que dificultou a defesa da
vítima)  foi  considerada na fixação da pena-base.  5.
Conforme  orientação  jurisprudencial  desta  corte,
havendo  mais  de  uma  circunstância  qualificadora
reconhecida  no  Decreto  condenatório,  apenas  uma
deve formar o tipo qualificado, enquanto as outras
devem  ser  consideradas  circunstâncias  agravantes,
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quando  expressamente  previstas  como  tais,  ou
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  de  forma
residual. [...].” (STJ – HC 290.261/SP – 5T – Rel. Min.
Gurgel de Faria –  DJE 17/02/2016) (realcei)

Dessa forma, não há na sentença nenhum erro atacável por essa via
recursal, já que o magistrado singular não agiu de forma excessiva.

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  Parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso apelatório.

É o meu voto.

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Arnóbio Alves
Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  também participando,  além de  mim,
Relator, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sarmento Vieira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 22
(vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 28 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                         Relator
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