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A decisão popular somente pode ser cassada por
contrariedade à prova quando o posicionamento
dos  jurados  se  mostrar  arbitrário,  distorcido  e
manifestamente dissociado do conjunto probatório
e não quando o Conselho de Sentença encontra
apoio na prova reunida.

Para que se possa absolver o acusado, com base
na  tese  de  legítima  defesa,  é  preciso  que  a
configuração de todos os requisitos da excludente
de  ilicitude,  prevista  no  artigo  25  do  Estatuto
Penal, apresentem-se de forma clara e inconteste.

Da mesma forma, a cassação da decisão do júri
quanto  às  qualificadoras  só  se  legitima  quando
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forem  estas  manifestamente  contrárias  à  prova
existente  no  processo,  não  sendo  admissível
quando os jurados optem por  uma das versões
suscitadas pelas partes e que encontre substrato
nos elementos probatórios.

Obedecidas  as  regras  de  aplicação  da  pena
prevista  nos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal,
correta  se  mostra  a  manutenção  do  quantum
fixado  na  sentença  condenatória,  mormente,
quando  a  reprimenda  imposta  ao  acusado  se
apresenta proporcional e suficiente à reprovação
do fato, não merecendo reparos.

Estando a decisão dos jurados em conformidade
com a prova dos autos, não sendo reconhecida a
prática do crime de homicídio sob o domínio de
violenta  emoção,  logo  em  seguida  a  injusta
provocação  da  vítima,  não  há  como  aplicar  a
causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º do
CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,  em   NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal  tempestivamente interposta por

Elderson  Kleiton  dos  Santos  Bernardo  contra  decisão  proferida  pelo 2º

Tribunal do Júri da comarca de Campina Grande (fls. 332/335) que, acolhendo

o veredicto dos jurados, condenou-o à pena de 24 (VINTE E QUATRO) ANOS

e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicialmente

fechado, pela prática dos crimes descritos no art.  121, § 2º, inciso IV e art.

121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em suas  razões recursais (fls. 346/356), alega o apelante, em

suma, que a decisão dos jurados foi  manifestamente contrária à prova dos

autos,  ao  rejeitar  a  tese  defensiva  da  legítima  defesa  e  aceitar  o

reconhecimento da qualificadora da surpresa. Defende o recorrente que houve

uma  acirrada  contenda  entre  apelante  e  as  vítimas,  tendo  aquele  apenas

reagido à agressão intentada por um dos ofendidos. Sustentou também que a

pena-base foi  fixada de forma exacerbada,  levando-se em consideração as

circunstâncias  analisadas  favoravelmente  ao  réu.  Quanto  à  reprimenda  da

suposta tentativa de homicídio, insurge-se o apelante, ao verificar que a lesão

ocorrida foi muito leve. Assim, requer a realização de um novo julgamento pelo

Júri Popular e, alternativamente, a readequação da pena-base e a aplicação da

causa de diminuição de pena prevista no § 1º, art. 121 do CP, na fração de 1/3.

Contra-arrazoando (fls.  357/366),  o  Ministério  Público  a  quo

defendeu a manutenção da sentença em sua integralidade, sustentando que o

veredito proferido pelo Tribunal do Júri se deu em perfeita consonância com as

provas constantes nos autos. Quanto à pena, defendeu estar correta a sua

aplicação, nos moldes do art. 68 e 69 do CP.

A douta Procuradoria de Justiça, através do Promotor de Justiça

Convocado  Amadeus  Lopes  Ferreira,  exarou  parecer,  de  fls.  378/385,

opinando  pelo  desprovimento  do  recurso,  encontrando-se  a  decisão  em

harmonia  com as provas dos autos  e  com a versão debatida  em plenário.

Defende  ainda  a  execução  provisória  da  pena,  sobrevindo  a  ratificação  da

condenação por esta Egrégia Câmara Criminal.

É o relatório.

VOTO

O Representante do Ministério Público  que oficiava perante o 2º

Desembargador João Benedito da Silva
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Tribunal do Júri da comarca de Campina Grande, na época, ofereceu denúncia

em  desfavor  de  Alisson  Gomes  de  Araújo,  Elderson  Kleiton  dos  Santos

Bernardo e Everson Roniere dos Santos Bernardo, dando-os como incurso nas

sanções penais do artigo 121, § 2º, II e IV do CPB, bem como art. 121,§ 2º, II

e IV c/c art. 14, II  do Código Penal, por terem efetuados inúmeros socos,

chutes e golpes de faca em face das vítimas  Jailton Lima Silva e  Jailson

Barbosa da Silva, provocando, neste último, a sua morte em decorrência das

lesões de natureza grave e, no primeiro, só não conseguiu o seu intento de

cometer o crime de homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades.

Aponta a peça acusatória que, no dia 15 de março de 2014, por

volta das 02:40, no Posto de Combustível Bandeirantes, localizado no Centro

da  cidade  de  Campina  Grande,  as  vítimas  se  encontravam  bebendo  e  se

divertindo  quando,  em um determinado  momento,  iniciaram uma discussão

com os acusados Alisson e Everson, havendo troca de empurrões e ameaças

por parte dos acusados, que, logo em seguida, foram apaziguados por uma

guarnição da Polícia Militar, que passava pelo local.

Continua  narrando  que,  segundo  diligências  realizadas  pela

autoridade policial,  sabe-se que, cerca de 25 minutos após terem deixado o

local, os acusados retornaram juntamente com Elderson e, sem que as vítimas

percebessem nem tivessem como se defender, começaram a agredi-las não só

com facadas, mas também com socos e pontapés, atacando Jailson Barbosa

da Silva até causarem a sua morte no local do fato, só não conseguindo ceifar

a vida da segunda vítima (Jailton Lima Silva) por circunstâncias alheias às

suas vontades.

Relata  ainda  a  exordial  que,  pelo  modo  como  agiram  os

denunciados, não restou nenhuma possibilidade de as vítimas se defenderem,

tendo em vista que as mesmas foram surpreendidas.

Desembargador João Benedito da Silva
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Devidamente instruído o feito, o Juízo  a quo  proferiu decisão de

pronúncia (fls.240/241, verso) em desfavor dos três denunciados, entendendo

presentes indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes previstos

no art. 121, § 2º, IV, art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, todos do CP e art. 29 do

mesmo diploma legal.

Submetido  ao  julgamento  pelo  Sinédrio  Popular,  veio  o  réu

Elderson Kleiton dos Santos Bernardo a ser condenado nas sanções penais

do art. 121, § 2º, IV do CP e art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II do CP, sendo-lhe

imputada uma pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de

reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (fls. 332/335). Já o

acusado Everson Roniere dos Santos Barbosa, foi absolvido, de acordo com a

decisão do Júri Popular.

Irresignado,  o  condenado,  Elderson  Kleiton  dos  Santos

Bernardo, apresentou  recurso,  aduzindo  que  a  decisão  dos  jurados  foi

manifestamente contrária à prova dos autos, ao rejeitar a tese defensiva da

legítima  defesa  e  aceitar  o  reconhecimento  da  qualificadora  da  surpresa.

Defende  o  recorrente  que  houve  uma  acirrada  contenda  entre  apelante  e

vítimas,  tendo  aquele  apenas  reagido  à  agressão  intentada  por  um  dos

ofendidos. Sustentou também que a pena-base foi fixada de forma exacerbada,

levando-se em consideração as circunstâncias analisadas favoravelmente ao

réu.  Quanto  à  reprimenda  da  suposta  tentativa  de  homicídio,  insurge-se  o

apelante ao verificar que a lesão ocorrida foi muito leve. 

Assim,  requer  a  realização  de  um  novo  julgamento  pelo  Júri

Popular e,  alternativamente,  a readequação da pena-base e a aplicação da

causa de diminuição de pena prevista no § 1º, art. 121 do CP, na fração de 1/3.

Pois bem. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Tal pretensão, no entanto,  não merece acolhida,  pois, ao meu

ver, a prova dos autos permite, claramente, a conclusão a que chegou o Corpo

de Jurados.

 

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, amparada

em provas. 

Para que se decida pela nulidade da decisão do Tribunal Popular,

sob a assertiva de ser esta manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se

mister que o conjunto probatório contido dos autos aponte, de forma irrefutável,

que a decisão adotada fora divorciada, por inteiro, das provas colhidas.

Tal  exigência  visa  preservar,  por  conseguinte,  o  princípio

constitucional  da  soberania  dos  seus  veredictos.  Por  tais  motivos,  o

acolhimento  dos  argumentos  somente  será  possível  quando  não  encontrar

nenhum apoio na prova colhida nos autos, exigindo-se, assim, para a anulação

sob tal fundamento, que haja um completo afastamento entre a decisão e a

realidade fática produzida.

Acerca da matéria, o criminalista MIRABETE registrou:

[...] 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 a melhor
decisão.(...) A opção do Conselho de Sentença não se
sustenta  quando  exercida  indiscriminadamente,  sem
disciplina  intelectual,  em frontal  incompatibilidade  da

Desembargador João Benedito da Silva
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decisão com a prova material inequívoca. (MIRABETE.
Júlio Fabrinni. Código de Processo Penal Interpretado.
São Paulo: Atlas, 2003. 10ª ed. p. 1488)

No presente caso, vê-se efetivamente provada a materialidade do

delito imputado ao acusado através do Laudo Tanatoscópico da vítima fatal

Jailson Barbosa da Silva acostado às fls.  169/172. Segundo esta perícia,  a

morte  foi  ocasionada  por  “anemia  aguda  traumática  secundária  a  lesão

perfurocortante do miocárdio.”  Já com relação à vítima Jailton Lima Silva, o

Laudo Tramatológico de fl. 13 confirma o ferimento por ele sofrido, através de

meio cortante (faca peixeira no antebraço esquerdo).

A autoria,  da  mesma  forma,  também  restou  irrefutável,  como

adiante sê vê nos depoimentos testemunhais prestados em juízo, grifados no

essencial:

[…]  Que  os  acusados  se  estranharam  com  o
declarante.  Que  chegaram  cercando  a  vítima.  Que
houve uma discussão devido a uma chave da moto de
seu irmão.  Que inicialmente  houve uma briga,  mas
chegou  uma  viatura  da  polícia  e  apaziguou  a
confusão. Depois, os acusados retornaram, cerca de
20  minutos  a  meia  hora,  com  uma  faca.  Que
acertaram primeiro o seu irmão, que faleceu. Depois
atacaram o declarante. Que os acusados já chegaram
com a intenção de matar,  o que aconteceu foi  uma
covardia. Que viu que o homem de blusão vermelho
tira a faca do casaco e golpeia o seu irmão e que os
outros já  vieram para cima dele.  Um dos acusados
estava com uma chave de rodas e, com ela, bateu na
cabeça de seu irmão, deixando um buraco. Que, se
não tivesse fugido, teria morrido também. Que viu um
dos acusados tirando a chave de rodas da cintura.
Quem deu primeiro em seu irmão foi um indivíduo de
casaco vermelho e capuz, o Elderson. Que quando os
acusados retornaram, pela segunda vez, já chegaram
atacando. Que foi o de blusão cinza – Alisson - quem
o golpeou. Mas os dois foram para cima dele. Os dois
estavam portando uma faca.
Jailton Lima Silva, VÍTIMA sobrevivente, mídia fl.
161.

[…]  Que  estava  conversando  com  a  vítima  que

Desembargador João Benedito da Silva
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faleceu e viu quando um dos dois acusados passou
por  trás  da  depoente  e  furou  a  vítima,  que  saiu
correndo.
Maria  Romirey  Gomes  dos  Santos,  CD-ROM  fl.
160.

Que confirma o depoimento prestado na Delegacia,
ratificando  que  estava  embriagado  e  que  ficou
dormindo no carro, só acordou em casa. Que estava
com um dos seus filhos,  o  Everson,  no automóvel.
Que soube do crime através da imprensa no outro dia,
reconhecendo os seus filhos pela televisão.
José Bernardo Filho, pai do acusado, declarações
fl. 161.

Confirmando as palavras que falou na esfera policial,
disse que estava trabalhando no Posto Bandeirantes
no  momento  dos  fatos.  Que  uma  das  vítimas,  o
Jailton,  foi  até a moto do irmão e não encontrou a
chave da moto. Assim, este começou a falar palavras
de  baixo  calão  para  todos  que  estavam  no  posto,
perguntando  pela  chave.  Que,  neste  momento,
passou uma viatura da polícia e acalmou a confusão.
Que parte do grupo saiu em um carro FIAT. Que cerca
de 1 hora depois, viu quando três pessoas do referido
grupo  retornaram  a  pé  e  foram  logo  agredindo  as
vítimas. Que a vítima fatal tropeçou em uma corda e
quando  caiu  no  chão  foi  atingido  por  três  homens.
Que não tem certeza que foram as mesmas pessoas
que saíram do FIAT eram as mesmas que voltaram e
cometeram o delito, pois estas voltaram de casacos e
capuzes  na  cabeça.  Que  inicialmente  ouviu  uma
confusão por causa de uma chave de uma moto, até a
viatura da polícia chegar, quando os indivíduos foram
embora no FIAT. Tempo depois, vieram outros e já foi
um tumulto, uns correndo atrás dos outros. Que, na
correria, viu um indivíduo com a faca na mão e outra
pessoa na frente gritando socorro. Que lembra de um
acusado que estava com um casaco na cabeça.
Lucimério Silva Lima, mídia audiovisual fl. 201.

Que afirma que é de conhecimento da comunidade
que quem cometeu os crimes foram os dois irmãos.
Nadja da Costa Nunes, CD, fl. 161

O próprio condenado,  por  sua vez,  em interrogatório  realizado

perante a autoridade judicial declarou:

Desembargador João Benedito da Silva
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[…] Que são verdadeiras as acusações que lhe foram
feitas.  Que estava  em casa  quando  seu  irmão veio
buscá-lo  para  pegar  seu  pai,  que  estava  em  um
cabaré.  Que  uma  moça  que  estava  no  local  lhe
entregou  uma  faca  dizendo  que  seu  pai  tinha  sido
agredido  e  pedindo  que  ele,  o  interrogando,  se
defendesse.  Informou  que  agiu  pelo  impulso,  pela
emoção. Que partiu para cima das vítimas com uma
faca. Que as vítimas agrediram o colega que estava
com ele e que correram atrás das vítimas. Que quem
entrou  em  luta  corporal  com  a  vítima  fatal  foi  ele,
interrogando. Que, na hora da briga, furou a vítima,
pelas costas, mas que agiu para se defender, porque
ele, um dos ofendidos, atacou o seu colega Alisson.
Que perdeu a cabeça diante da situação da agressão
do seu pai. Que a outra vítima não foi agredida e que
não teve a intenção de matá-la, apenas defender seu
pai. Que pensou que a vítima iria puxar uma arma.
(Elderson  Kleiton  dos  Santos  Bernardo,
interrogatório, primeira fase, CD-ROM fl. 201)

Já na Sessão de Julgamento, o acusado relatou:

Que as acusações são verdadeiras. Que seu irmão foi
pegar  o  acusado,  para  ir  resgatar  o  seu  pai,  que
estava desmaiado,  no local.  Que uma pessoa disse
que  foram  dois  rapazes  quem  o  agrediu.  Que,  em
seguida,  entregou  uma faca  a  ele,  e  o  acusado  se
defendeu.  Que  viu  a  vítima  colocando  a  mão  na
cintura, para supostamente pegar uma arma, foi então
que o acusado se defendeu. Que já foi ao encontro da
vítima com a faca da mão. Que não lembra mais o que
aconteceu. Que desferiu dois ou três golpes na vítima,
que correu atrás da vítima. Que já foi condenado por
assalto. Que também agrediu Jailton, a outra vítima,
desferindo um golpe no seu braço. Que agiu para se
defender. Que seu pai estava no chão no cabaré. Que
houve uma primeira briga no cabaré. Que Everson não
teve nenhuma participação neste evento.
Elderson Kleiton dos Santos Bernardo, CD-ROM, fl.
323-A.

Perante os jurados, o outro denunciado descreveu:

Que  não  concorreu  para  a  morte  nem  para  os

Desembargador João Benedito da Silva
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ferimentos das vítimas. Que estava bebendo com seu
pai, quando chegou os dois rapazes, usando drogas.
Que  eles  começaram  a  agredir  seu  pai  e  o
interrogando,  inclusive  com  tapas.  Que  vinha  uma
viatura e ele avisou a polícia. Que não disse isso na
Delegacia.  Que  dizia  as  coisas  e  os  policiais
escreviam outra. Que as vítimas esconderam a chave
de uma moto.  Que seu pai desmaiou devido a uma
cacetada que levou das vítimas. Que foi chamar o seu
irmão para buscar  o  seu pai.  Que estava com uma
chave de rodas, mas não atacou ninguém. Que correu
para ir  embora.  Que foram ao encontro das vítimas
porque bateram no seu pai.
Everson  Roniere  dos  Santos  Bernado,  Mídia  fl.
323-A.

Consta ainda, no caderno processual (Relatório de cumprimento

de ordem de missão policial, fls. 47/54), a captura das imagens do circuito de

câmeras  do  Posto  de  Combustível  onde  ocorreu  o  fato.  Tais  fotografias

retratam toda  a  cena em que  os  crimes  foram cometidos,  inclusive  com a

movimentação dos acusados e suas ações. Tais imagens revelam, sem sombra

de dúvidas, que o apelante foi o autor dos fatos criminosos, consoante decisão

dos jurados.

Resta  patente,  portanto,  que  o  julgamento  do  Conselho  de

Sentença  se  fundou  nas  provas  dos  autos,  sendo  a  decisão  vergastada

consentânea àquela prova. 

Logo,  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”).

No que se refere à excludente de legítima defesa, exige-se prova

contundente de que, usando  moderadamente dos meios necessários, o réu

veio a repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Tais requisitos não foram verificados de plano, o que corrobora a decisão do

Desembargador João Benedito da Silva
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Júri Popular, Juízo Constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida,

decisão esta que deve ser mantida,  já  que não manifestamente contrária  à

prova dos autos.

Vejamos as palavras ditas em juízo, com destaques de agora:

[…]  Que  quando  os  acusados  chegaram,  pela
segundo vez, já chegaram atacando.  Que foi  o de
blusão cinza – Alisson - quem o golpeou. Mas os dois
foram para cima dele. 
Jailton Lima Silva, VÍTIMA sobrevivente, mídia fl.
161.

[…]  Que  estava  conversando  com  a  vítima  que
faleceu e viu quando um dos dois acusados passou
por trás da depoente e furou a vítima.
Maria  Romirey  Gomes  dos  Santos,  CD-ROM  fl.
160.

[…]  Que  cerca  de  1  hora  depois,  viu  quando  três
pessoas do referido  grupo retornaram a pé e foram
logo agredindo as vítimas. Que a vítima fatal tropeçou
em uma corda e quando caiu no chão foi atingido por
três homens. Que, na correria, viu um indivíduo com a
faca na mão e outra pessoa na frente gritando socorro.
Lucimério Silva Lima, mídia audiovisual fl. 201.

Nesta  senda,  inobstante  o  réu  confesse  parcialmente  as

acusações  em  seu  desfavor,  a  versão  por  ele  apresentada  não  ficou

suficientemente  demonstrada  a  ponto  de  ensejar  a  absolvição  baseada  na

excludente de ilicitude da legítima defesa.

Sublinha-se  que  as  próprias  palavras  do  acusado demonstram

que os golpes de faca se deram por trás da vítima fatal, o que torna ainda mais

descabida a  tese alegada de legítima defesa.  Assim,  o  animus necandi do

acusado restou evidenciado pela forma como aconteceu a morte de um dos

ofendidos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ressalta-se também que o próprio pai dos acusados não relata,

em  momento  nenhum,  ter  sofrido  agressão  por  parte  das  vítimas  ou  de

qualquer outro envolvido no entrevero. 

Também não ficou comprovado que o apelante repeliu agressão

injusta, atual ou iminente, a sua própria pessoa.

Da  mesma  forma,  no  que  se  refere  à  circunstância

qualificadora consubstanciada  no  inciso  IV  (recurso  que  dificulte  ou  torne

impossível  a defesa do ofendido)  denota-se que,  nos autos,  há provas que

indicam a sua aplicação, como já retratado, anteriormente, nos depoimentos

acima transcritos.

Assim, correto o reconhecimento pelo Conselho de Sentença da

qualificadora  correspondente  ao  recurso  que  dificultou  ou  impossibilitou  a

defesa  das  vítimas,  vez  que  estas  foram  atingidas  de  surpresa,  sem  que

tivessem chance de se desvencilhar dos inesperados ataques, principalmente

no que concerne à vítima Jailson Barbosa de Lima, golpeado pelas costas.

Ademais,  os  quesitos  em  que  constavam  as  qualificadoras

relativas  aos  dois  delitos  foram  analisados,  estando  estas  devidamente

reconhecidas pelo Conselho de Sentença,  decisão cuja soberania deve ser

mantida, conforme Termos de Votação de fls. 328/329.

Pelo  exposto,  vê-se  claramente  que  a  decisão  dos  jurados

ocorreu com apoio nas provas produzidas durante a toda a instrução criminal,

conforme descrição na denúncia  e  na  decisão de pronúncia,  constando da

quesitação formulada pelo Juiz Presidente e levada a julgamento pelo Tribunal

Popular.

Sobre  o  assunto,  destaca-se  o  que  já  decidiram  os  nossos

Tribunais Pátrios:

Desembargador João Benedito da Silva
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DIREITO  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  TENTADO.  LEGÍTIMA
DEFESA  NÃO  CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO  CORPORAL.
IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO  DO  CONSELHO  DE
SENTENÇA EM  CONFORMIDADE  COM  A PROVA
DOS  AUTOS.  DECOTE  DAS  QUALIFICADORAS.
INADMISSIBILIDADE.  DUAS  QUALIFICADORAS.
UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO AGRAVANTE.
POSSIBILIDADE.  REDUÇÃO  DA  PENA.
DESCABIMENTO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO. Se a decisão do Júri se
amparar em elementos razoáveis de prova, em uma
interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional da soberania dos veredictos populares.
Não havendo nos autos prova concreta e firme que
exclua a antijuridicidade do delito por legítima defesa e
estando os  fatos  suficientemente  provados,  é de se
manter a decisão do Conselho de Sentença que não
acolheu  a  tese  defensiva.  Só  é  possível  a
desclassificação  do  delito  de  tentativa  de  homicídio
para  lesão  corporal  quando  existentes  nos  autos
provas seguras de que o réu não agiu com  animus
necandi,  o  que  não  é  a  hipótese  dos  autos.  A
cassação  da  decisão  do  júri  quanto  às
qualificadoras só se legitima quando forem estas
manifestamente  contrárias  à  prova  existente  no
processo,  não  sendo  admissível  quando  os
jurados  optem  por  uma  das  versões  suscitadas
pelas  partes  e  que  encontre  substrato  nos
elementos  probatórios. Se  as  conseqüências  do
delito,  de  fato,  desfavorecem  o  acusado,  deve  ser
mantida a pena-base imposta na sentença. No crime
de homicídio, havendo duas qualificadoras, uma delas
serve  para  qualificar  o  delito  e  a  outra  pode  ser
utilizada  como  circunstância  judicial,  ou  como
agravante, se prevista como tal, hipótese em que não
se  deve,  simplesmente,  desprezá-la,  sob  pena  de
premiar o criminoso, o que, em última análise, infringe
até mesmo o princípio da individualização da pena. A
redução da pena pela tentativa deve se pautar pelo iter
criminis  percorrido  pelo  agente,  com a aplicação no
mínimo de redução  previsto  em Lei  na hipótese  de
proximidade com a consumação do delito. Em prol do
acusado  defendido  pela  Defensoria  Pública  milita  a
presunção de insuficiência de recursos para custear o
processo, fazendo ele jus à isenção do pagamento das
custas judiciais, por força do disposto no art. 10, II, da

Desembargador João Benedito da Silva
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Lei  Estadual  nº  14.903/03.  (TJMG;  APCR
1.0153.09.091340-8/002; Rel.  Des. Adilson Lamunier;
Julg. 12/05/2015; DJEMG 18/05/2015)

APELAÇÃO-CRIME.  JÚRI.  HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE  QUALFICADO.  RECURSOS
FUNDAMENTADOS  NO  ART.  593,  INCISO  III,
ALÍENAS "C"  E  "D",  DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.  ALEGAÇÕES  DE  QUE  A  DECISÃO  É
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS E DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO
DA PENA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Réus condenados às penas de 20 anos de reclusão,
em regime fechado, incursos nas sanções do art. 121,
§ 2º, incisos II,  III e IV, do Código Penal, apelam da
decisão. G. G. M. E r. S. S. Alegam que a decisão dos
jurados é manifestamente contrária a prova dos autos,
pois não evidenciado o animus necandi, assim como a
presença  das  qualificadoras,  enquanto  todos  os
apelantes sustentam a existência de erro ou injustiça
na  aplicação  da  pena.  2.  O  efeito  devolutivo  da
apelação contra decisões do tribunal do júri é restrito
aos fundamentos das alíneas do art. 593, inciso III, do
código de processo penal, que devem ser indicadas no
termo de interposição ou dentro do quinquídio legal.
Na hipótese, o recurso da defesa do réu w. P. O., que
foi interposto sem a indicação do permissivo legal, e
os  apelos  dos  réus  g.  G.  M.  E  r.  S.  S.,  indicando
dispositivo  equivocado,  são  conhecidos  de  forma
ampla  em observância  ao  princípio  da  plenitude  de
defesa.  Preliminar  contrarrecursal  afastada.  3.
Inexistência de hipóteses enquadráveis nas alíneas "a"
e  "b"  do  art.  593,  inciso  III,  do  código  de  processo
penal.  4.  Se  a  versão  que  sustenta  o  veredicto
encontra respaldo em vertente de prova, não há como
admitir  tenha sido a decisão dos jurados contrária à
prova  dos  autos,  porquanto  de  acordo  com  versão
constante  do  processo.  O  Conselho  de  Sentença
entendeu evidenciado o animus necandi, não havendo
como deixar de reconhecê-lo, o que afasta os pleitos
de desclassificação da conduta. 5. Na mesma linha,
não  é  contrário  à  prova  dos  autos  o
reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil,
em  razão  da  comprovação  de  briga  ocorrida
momentos antes, do meio cruel, pois há indicativo
de que a vítima foi exposta a intenso sofrimento e
agonia, decorrente de agressões perpetradas com
socos, pontapés, golpes com pedaço de pau e com
barra de ferro, bem como do recurso que dificultou
a  defesa  do  ofendido,  eis  que  evidenciada  a
perseguição da vítima pelos acusados, os quais se

Desembargador João Benedito da Silva
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encontravam armados com pedaço de pau e com
barra  de  ferro. 6.  Fixação  das  penas-base  que
desbordou  da  razoabilidade,  mostrando-se
desproporcional,  motivo  pelo  qual  devem  ser
reduzidas. Preliminar contrarrecursal afastada. Apelos
parcialmente  providos.  (TJRS;  ACr  0365954-
22.2014.8.21.7000;  Rio  Grande;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Júlio  Cesar  Finger;  Julg.
29/04/2015; DJERS 18/05/2015)

De outra banda, o pleito de aplicação da causa de diminuição de

pena  referente  à  figura  do  homicídio  privilegiado  também  não  deve  ser

reconhecido,  já  que  devidamente  constatado  que  o  Conselho  de  Sentença

decidiu  de  acordo  com  o  acervo  probatório  encartado  aos  autos,  tendo

inclusive se manifestado expressamente sobre o tema, como se vê na resposta

à quesitação formulada – fl. 324 e 328.

Por fim, o apelante impugna a pena-base que lhe foi aplicada na

sentença  pelo  Juiz  Presidente  do  Tribunal  do  Júri,  afirmando  ser  ela

exacerbada,  em  face  das  circunstâncias  judiciais  favoráveis  ao  réu.  Alega

também que, na fixação referente ao crime de tentativa de homicídio, a lesão

causada foi leve.

No entanto, também, sem razão.

Analisando-se a sentença condenatória (fls. 214/219), observa-se

que o Magistrado a quo obedeceu a todos os ditames legais, dando os motivos

de  seu  convencimento  em estrita  consonância  com a  prova  constante  dos

autos  e  observando  rigorosamente  o  sistema  trifásico  de  fixação  da

reprimenda, ditado pelo artigo 68 do Código Penal. 

A exasperação da pena-base foi devidamente justificada pelo Juiz

singular, diante de circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis

apresentadas pelo acusado, resultando aplicada em 19 (dezenove) anos de

Desembargador João Benedito da Silva
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reclusão,  quanto  ao delito  consumado e  14 (quatorze)  anos de  reclusão

quando ao homicídio na sua forma tentada.

Já na segunda fase, sendo reconhecida a atenuante da confissão,

foram reduzidas as penas-bases em 01 (um) ano, cada uma, totalizando em 18

(dezoito) anos de reclusão, pena definitiva em relação ao delito previsto no

art. 121, § 2º, IV do CP - vítima Jailson Barbosa da Silva e 13 (treze) anos de

reclusão, para o crime do art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II do CP  – vítima

Jailton Barbosa da Silva.

No tocante a este último, o Magistrado fez incidir também a causa

de  diminuição  prevista  no  art.  14  do  CP,  reduzindo  a  pena  pela  metade,

totalizando em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando  a  regra  do  art.  69  do  Estatuto  Penal,  foram

somadas  as  penas  impostas,  o  que  tornou  a  reprimenda  definitiva  em  24

(VINTE  E  QUATRO)  ANOS  E  06  (SEIS)  MESES  DE  RECLUSÃO, a  ser

cumprida inicialmente em regime fechado, como já determinado na sentença

objurgada.

Vale ressaltar que a sanção aplicada está adequada à repressão

do crime cometido, já que o quantum consubstanciado encontra-se em perfeita

consonância  com  os  contornos  objetivos  e  subjetivos  da  prática  ilícita,

concretizadas  no  patamar  necessário  e  suficiente  para  a  prevenção  e

reprovação do delito praticado.

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Expeça-se guia de Execução Provisória.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos.  Presente  à  Sessão  o  Exmo.  Dr.  Rodrigues  Marques  da  Nóbrega,

Promotor de Justiça.

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, aos 01 (primeiro) dia do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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