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APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. Arts.  121,  §  2º,  inciso  IV,  do  CP.
Condenação. Irresignação defensiva. Decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.
Inocorrência.  Escolha  pelo  Conselho  de  Sentença  de
uma  das  teses  apresentadas.  Veredicto  apoiado  no
conjunto  probatório.  Injustiça  na  aplicação  da  pena.
Inexistência.  Redução da pena base. Improcedente.
Observância dos requisitos dos arts. 59 e 68 do Código
Penal. Desprovimento do apelo. 

 A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser
cassada  em  sede  recursal,  quando  se  apresentar
arbitrária,  chocante  e  absolutamente  divorciada  do
conjunto  probatório  apurado  na  instrução  criminal  e
não  quando,  tão-somente,  acolhe  uma  das  teses
possíveis do conjunto probatório.

 Se  a  decisão  do  Júri  se  fundamenta  em
elementos razoáveis de prova deverá ser mantida, sob
pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania
dos veredictos.

 Não há motivos para reduzir ou modificar a pena,
sobretudo porque o douto Julgador agiu com acerto e
dentro dos parâmetros legais ditados pelos arts. 59 e



68 do Código Penal, e o quantum imposto ao réu se
encontra adequado ao critério da necessidade e
suficiência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, em
harmonia parcial com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante o  Tribunal do Júri da Comarca da Mari, André de
Oliveira, conhecido como “Nego de Telmisa”, foi denunciado nas iras dos arts.
121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e art. 1º, inciso I, in fine, da Lei nº
8.072/90 (fls. 02/06).

Conforme narra a denúncia, no dia 24 de julho de 2008, o
supracitado  acusado,  juntamente  com  Wellington  Augusto  da  Silva  (já
falecido),  por  volta  das  20:00h,  por  motivo  fútil  e  mediante  recurso  que
dificultou a defesa da vítima Williame Augusto da Silva, desferiram diversos
disparos de arma de fogo contra esta, causando a sua morte. Fato ocorrido na
Rua Olinto Claudino, Centro, município de Mari.

Consta  na  inicial  acusatória  que  a  vítima  encontrava-se
conversando com os populares Geraldo Barbosa da Silva e Ramiro Augusto da
Silva quando foram surpreendidos pelos acusados, que estavam encapuzados
e com armas em punho, e determinaram que a vítima os acompanhasse até a
residência que a ele pertencia, mas estava locada a terceiros. Chegando lá, os
acusados deram vários tiros de arma de fogo no ofendido e empreenderam
fuga.  A  vítima  foi  socorrida,  mas  veio  a  falecer  dois  dias  depois  do  ato
criminoso.

Ainda  segundo  a  peça  ministerial,  o  delito  teria  sido
praticado em virtude do tráfico de drogas.

Denúncia recebida no dia 07 de janeiro de 2009 (fl. 53).

Concluída a fase do judicium acusationis, o acusado restou
pronunciado nos termos dos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP (fls.
146/149).

Em seguida, foi  submetido  a  julgamento  do  Sinédrio
Popular, tendo os jurados, por maioria, respondido negativamente ao terceiro



e quinto quesitos relativos ao pleito absolutório e à incidência da agravante do
motivo  fútil,  e  positivamente  no  tocante  aos  primeiro,  segundo  e  quarto
questionários,  referentes  à  materialidade,  autoria  e  à  qualificadora  da
impossibilidade de defesa da vítima (fls. 180/182).

O MM. Juiz a quo, à vista desse resultado, aplicou ao réu
André de Oliveira a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial
fechado (fls. 183/184).

Inconformado, apelou a defesa do réu, ao final da sessão do
júri  (fl. 188). Em suas razões, expostas às fls. 198/202, pugna por um novo
julgamento pelo júri, em virtude da decisão dos jurados está contrária à prova
dos autos,  e,  ainda,  por  ter  havido  injustiça  na  aplicação  da  pena  pela
magistrada. 

O Ministério Público estadual, nas  contrarrazões de  fls.
204/210,  pugna para que seja negado provimento ao recurso interposto,
mantendo-se o decisum vergastado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça,
em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Francisco Sagres Macedo
Vieira, opinou pelo provimento parcial  do  apelo para que a pena-base seja
minorada,  tornando  a  reprimenda  definitiva  em  13  (treze)  anos.  Sugeriu,
ainda, o início da execução provisória da pena (fls. 213/226).

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Cuida-se de recurso interposto pela defesa de André  de
Oliveira, sob a tese de que a decisão prolatada pelo Colégio Popular de
Veredictos do Tribunal do Júri da Comarca de Mari  foi manifestamente
contrária ao arcabouço probatório e de que a pena-base foi fixada de maneira
injusta.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os efeitos da apelação
interposta contra decisão do júri são adstritos à petição de interposição,
consoante entendimento da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:

“Súmula 713 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra
decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua
interposição”.

A  despeito  do  apelo  não  trazer  o  fundamento  da
interposição do recurso (fl. 188) – o que se constitui em mera irregularidade -
nas razões, de fls. 198/202, o defensor restringe à irresignação às alíneas “c” e
“d”, do inciso III, do art. 593, do CPP (fl. 198), fundamentando o seu pleito, de



maneira que o recurso há de ser conhecido, devendo o efeito devolutivo ser
delimitado  pelos  motivos  declinados  nas  razões  recursais.  Esse  é  o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  SIMPLES.  IMPUGNAÇÃO.
JULGAMENTO  PROFERIDO  PELO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
DEVOLUTIVIDADE  RESTRITA.  SÚMULA  N.  713  DO  STF.
INDICAÇÃO  DA  ALÍNEA  EQUIVOCADA  NO  TERMO.
DELIMITAÇÃO  NAS  RAZÕES  RECURSAIS.  MERA
IRREGULARIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A
teor  da  Súmula  n.  713  do  Supremo  Tribunal  Federal,  o
efeito  devolutivo  da  apelação  contra  decisões  do  júri  é
adstrito  aos  fundamentos  nela  empregados,  motivo  pelo
qual  a  corte  estadual,  ao  apreciar  a  apelação  criminal
oriunda do tribunal do júri, está vinculada aos limites de sua
interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de
recurso. 2. A ausência de indicação ou mesmo a sinalização
errônea de uma das alíneas do referido artigo, no termo ou
na petição de recurso, acarreta mera irregularidade se, nas
razões  recursais,  a  parte  apresenta  fundamentos  para  o
apelo  e  os  delimita  em  seu  pedido,  como  ocorreu  na
hipótese dos autos. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ;
HC  266.092;  Proc.  2013/0065934-4;  MG;  Sexta
Turma;  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz;  DJE
31/05/2016)  

E  de  vários  Tribunais  Pátrios,  a  exemplo  do  Tribunal  de
Justiça do Estado de Minas Gerais, que em decisão recentíssima, posicionou-se
no mesmo sentido do STJ:

“APELAÇÕES  CRIMINAIS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
PRELIMINAR  EM  CONTRARRAZÕES.  EFEITO  DEVOLUTIVO
DA  APELAÇÃO  ADSTRITO  AOS  FUNDAMENTOS  DA
INTERPOSIÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO.  DESCABIMENTO.
MERA  IRREGULARIDADE.  RAZÕES  DE  RECURSO  COM
FUNDAMENTAÇÃO  E  DELIMITAÇÃO  DO  PEDIDO.
PRELIMINAR REJEITADA. DESMEMBRAMENTO INDEFERIDO.
FACULDADE  DO  MAGISTRADO.  NULIDADE  INEXISTENTE
-MÉRITO.  ALEGAÇÃO DE  JULGAMENTO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO  À  PROVA  DOS  AUTOS.  IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR
UMA  DAS  VERSÕES  COM  AMPARO  NAS  PROVAS
PRODUZIDAS.  REDUÇÃO DE  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  O
efeito  devolutivo  do  recurso  de  apelação  criminal
contra  decisões  emanadas  do  Tribunal  do  Júri  se
restringe  aos  fundamentos  da  sua  interposição,
constantes nas alíneas do inciso III do artigo 593 do
Código de Processo Penal.  Todavia, a não indicação
na  petição  de  interposição  do  recurso  contra  o



julgamento  popular  revela-se  mera  irregularidade
quando  se  verificar  que  nas  respectivas  razões  a
Defesa  apresentou  fundamentação  e  inclusive
delimitou o seu pedido. O desmembramento do processo
é  faculdade  do  Juízo  da  causa  que,  em  face  das
circunstâncias  concretas  do  processo,  aprecia  a  sua
conveniência, nos termos do art. 80 do CPP. Consoante o
enunciado  da  Súmula  nº  28  deste  Egrégio  Tribunal  de
Justiça, a cassação de veredicto popular, ao argumento de
ser manifestamente contrário às provas dos autos, somente
é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e
totalmente  divorciada  do  contexto  probatório".  À  luz  do
entendimento  firmado,  não  cabe  anulação  do  julgamento
proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados optam por
uma  das  versões  apresentadas,  sob  pena  de  ofensa  à
soberania dos veredictos do Tribunal Popular, contemplada
no art. 5º, XXVIII, da Constituição da República. Acolhendo
os  jurados  uma  das  versões  possíveis  para  o  caso,
indicando  as  provas  coligidas  que  os  acusados  foram os
autores do delito, a manutenção do juízo trazido pelo Júri
Popular  é  medida  que  se  impõe.  Não  havendo
incongruências na análise das penas pelo juízo de origem,
inviável  se  falar  em  redução  da  reprimenda  imposta”.
(TJMG;  APCR  1.0486.14.001772-5/001;  Relª  Desª
Kárin  Emmerich;  Julg.  22/08/2017;  DJEMG
29/08/2017). Destaquei.

Assim,  o  caso em testilha restringe-se em saber se a
decisão do Conselho de Sentença, a qual acolheu a tese acusatória,
condenando o réu por homicídio qualificado, foi contrária à prova dos autos e
se houve injustiça na fixação da pena-base. 

Os jurados rejeitaram, por maioria, o  pleito  absolutório,
conforme se vê da resposta aos quesitos (fl. 180).

Compreenderam os juízes leigos, portanto, que o
recorrente, concorreu para o homicídio da vítima Williame Augusto da Silva.

É forçoso destacar que o Sinédrio Popular de Veredictos
julga segundo sua livre convicção e tem plena liberdade de escolher a variante
que entendeu mais verossímil às provas dos autos, sendo, somente, possível
anular  um julgamento, com respaldo no art. 593, III, “d”, do Código de
Processo Penal, quando a decisão dos jurados for  absurda,  escandalosa,
arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório existente nos fólios. 

Não é, todavia, o que se vislumbra no caso em disceptação.

Ressalte-se, ab initio, que a materialidade delitiva encontra-
se cabalmente  consubstanciada no  caderno  processual,  notadamente,  pelo



Laudo Tanatoscópico de fl. 59 e pela prova oral colhida (fls. 82, 87 e mídia de
fl. 171).

Por sua vez, a autoria restou evidenciada de forma
irrefutável. 

Maria José da Conceição, testemunha do Ministério Público,
à fl. 82, afirmou: 

“… que na noite do crime estava em casa juntamente com o
seu neto, quando o seu esposo Vando foi comprar cigarro
em uma barraca; que a depoente foi para a frente da sua
casa, quando viu 02 pessoas mascaradas saindo de dentro
de  uma  casa  abandonada,  que  fica  perto  da  casa  da
depoente;  que  nesse  momento,  do  outro  lado  da  rua  a
vítima se encontrava na calçada na companhia de Geraldo e
Ramiro; que os dois mascarados foram em direção a vítima
e a levaram para dentro da casa da depoente; que ouviu os
disparos  que  mataram  a  vítima,  mas  não  sabe  precisar
quantos;...  que após o crime a depoente e o seu esposo
Vando  foram  ameaçados  por  Wellington  para  que  não
revelassem nada a respeito da morte da vítima;...”. (sic)

Ouvida na Sessão do Júri (mídia de fl. 171), a testemunha
ratificou  em  todos  os  termos  o  testemunho  prestado  em  juízo,  à  fl.  82,
confirmando, inclusive, que foi embora da cidade com o companheiro porque
ficou com medo já que Wellington teria dito que a segunda vítima seria ela. 

Ivanildo  Constantino  da  Silva  Santos  confirmou  as
declarações  prestadas  na Delegacia  de Polícia  à  fl.  39,  narrando o fato  da
seguinte forma (fl. 87):

“…  que  por  volta  das  08  horas  da  noite  saiu  de  sua
residência para comprar cigarros em uma barraca próxima,
tendo deixado em casa a sua esposa conhecida por Maria
Queimada e o seu filho; que viu a vítima conversando no
outro  lado da rua  com Geraldo e  Ramiro;...  que quando
estava  na  barraca  viu  quando  dois  homens  mascarados
saíram de uma casa  localizada  ao  lado  da  residência  do
depoente e se dirigiram até a vítima; que os 02 homens
levaram a vítima para dentro da casa do depoente; que no
momento em que os dois meliantes estavam chegando na
casa do depoente a sua esposa Maria Queimada e o seu
filho  estavam na  frente  da  casa,  tendo  os  dois  homens
determinado que a sua esposa e seu filho saíssem do local;
que  a  vítima  foi  levada  para  o  interior  da  residência  do
depoente e ouviu 04 disparos de arma de fogo; que logo em
seguida os dois homens saíram correndo a pé; que cada um
dos meliantes estavam com arma de fogo em punho; que



os dois homens estavam com toucas na cabeça, mas com
os olhos a mostra; que as toucas eram pretas; que mesmo
assim  reconhece  os  dois  mascarados  como  sendo  o  réu
André de Oliveira,  filho de Telmisa e mais conhecido por
“nego”, e Wellington, irmão da vítima; que os reconheceu
pelas  características  do  corpo  de  ambos,  pois  já  os
conhecia;  que  em  conversa  com  a  sua  esposa  Maria
Queimada,  esta  também reconheceu “Nego”  e Wellington
pelas suas vozes, no momento em que eles determinaram
em que ela saísse de frente da casa; que “Nego” de Telmisa
e Wellington sempre estavam juntos e tinham envolvimento
com tráfegos de droga; que Wellington passou um tempo
preso e ouviu comentários de que Wellington tinha dito que
quando saísse da cadeia iria matar o seu irmão Welliame;
que  após  a  morte  da  vítima,  Wellington  passou a  tomar
conta de todos os bens pertencentes ao seu irmão Williame,
inclusive de uma casa onde a vítima morava com “Ninha” e
que funcionava como ponto de venda de drogas”. (sic)  

Ramiro Augusto da Silva, que também estava presente no
momento em que os meliantes abordaram a vítima, disse, na fase processual
(fl. 91):

“… que não deu pra vê os autores dos disparos por que eles
estavam  completamente  cobertos;  que  os  autores  dos
disparos eram altos e magros, sendo que um era mais baixo
do que outros; que André e Welligton são magros e altos;
que Wilame e Welligton são os seus sobrinhos;...”.

Durante  a  instrução  processual,  o  réu  negou  a  prática
delitiva (fls. 131/132 e mídia de fl. 171).

À vista dos excertos de declarações alhures transcritos e de
todo o conjunto probatório, fica claro que não contraria o acervo probatório a
decisão  do  Tribunal  do  Júri  por  haver  cometido  o  crime  de  homicídio
qualificado.

Desse modo, conclui-se que o Conselho de Sentença decidiu
em consonância com as provas dos autos, pautando-se na versão que lhe
pareceu mais convincente e amparada na persecução penal.

Nunca é demais lembrar, que em casos de competência do
Tribunal do Júri, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos
de convicção colhidos na instrução que autoriza a cassação do julgamento,
mas somente se os jurados acolherem vertente totalmente arbitrária,
incoerente e desvinculada da verdade apurada no processo. 



In  casu, reitero que, o Júri, diante das versões
apresentadas, optou pela que entendeu mais aceitável, logo, não há que se
falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 

De tal sorte, no caso sub examine, cassar o veredicto dos
Juízes Leigos seria um dantesco equívoco e verdadeira afronta ao princípio
constitucional da soberania do Júri Popular.

Vem a calhar o julgado do Eg. Tribunal de Justiça de São
Paulo, citado por Júlio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal
Interpretado - 2ª ed. 1995, Ed. Atlas, p. 681): 

"A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, que
desatende ao respeito devido à soberania de seus
pronunciamentos, quando manifestamente contrária à
verdade apurada no processo, representando distorção de
sua função de julgar". 

E, ainda, Damásio Evangelista de Jesus, quando, à página
422 de seu "Código de Processo Penal Anotado”, afirma:

"É pacífico que o advérbio 'manifestamente' (III, d) dá bem
a idéia de que só se admite seja o julgamento anulado
quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária,
porque se dissocia integralmente da prova dos autos. E não
contraria esta a decisão que, com supedâneo nos elementos
de convicção deles constante, opte por uma das versões
apresentadas."

Assim, existindo elementos de convicção aptos a dar suporte
à condenação do recorrente por homicídio qualificado, inviável a cassação do
decisum popular hostilizado. 

Eis que, como sabido, a cassação do veredicto dos Jurados
com base no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal somente se
justifica quando não houver qualquer elemento de convicção mínimo apto a
estear a tese acolhida, o que, como visto, não é o caso dos autos. 

Repiso novamente o entendimento esposado pelo eminente
Ministro Joaquim Barbosa (STF - EDcl na AO 1.047/RR - Tribunal Pleno ),
segundo o qual "o advérbio 'manifestamente', constante do art. 593, III,
d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos
autos, não     cabendo     questionar-se     se     tal     prova     é     a     melhor     ou     se     foi  
corretamente     valorada.     Basta     que     a     decisão     do     júri     se     apoie     em  
alguma     prova     existente     nos     autos,     como     se     deu     no     caso  ". Destaquei.

Desta forma, não vislumbro meios de cassar o julgamento
impugnado, devendo-se manter hígida a decisão do júri popular. 



No que pertine ao quantum da pena fixado na sentença, o
apelante pugna por sua redução,  sob  o  fundamento  de  que  foi  injusta  e
exacerbada,  a  considerar  a  precariedade  das  informações  constantes  dos
autos, pleiteando, por essa razão, a diminuição da pena-base para patamar
próximo ao mínimo legal.

Também sem razão o apelante.

Vale registrar que para o crime de homicídio qualificado  é
prevista a pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

In casu, a penalidade básica foi fixada em 15 (quinze) anos
de reclusão, diante dos péssimos antecedentes criminais do réu e da existência
de uma qualificadora, prevista no § 2º, inciso IV, do art. 121, do CP (recurso
que  impossibilitou a defesa da vítima), atingindo, assim, a pena, o  quantum
definitivo  de  15  (quinze)  anos  de  reclusão,  ante  a  ausência  de  outras
atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição da pena.

Fixado o regime inicial fechado para cumprimento da
reprimenda.

Sem embargo, ao analisar a dosimetria realizada na
sentença primeva, verifico que não houve injustiça na aplicação da pena-base,
como faz crer o apelante.

Vê-se que a magistrada sentenciante, fixou a pena-base um
pouco  acima do mínimo legal – precisamente 03 (três) anos, sopesando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o que se mostra
suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, haja vista que
das oito circunstâncias analisadas, uma foi desfavorável ao réu, qual seja, os
antecedentes criminais – vide fls. 167/169.

Infere-se do decisum que houve a devida individualização e
motivação da pena-base, que, apesar de superior  ao  mínimo legal, teve a
dosimetria dentro dos ditames dos arts. 59 e 68, do Código Penal.

Ademais: 

"Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da
pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão
mínima feita pelo legislador" (Obra citada, p. 261).

 
A propósito, espreite-se os seguintes julgados do STF:

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II, DA LEI 8.137/90).
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  FIXAÇÃO  DA
PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  POSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NA VIA DO HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.  APRECIAÇÃO  DOS  REQUISITOS  DA
CONTINUIDADE  DELITIVA.  VEDAÇÃO.  PENA  PRIVATIVA  DE



LIBERDADE IGUAL OU INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME
INICIAL ABERTO (ART. 33, § 2º, C, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  IMPOSIÇÃO  DE  REGIME  MAIS
GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE  LIBERDADE  POR  OUTRA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.  As circunstâncias judiciais
elencadas  no  artigo  59  do  Código  Penal,  quando
desfavoráveis,  autorizam  a  fixação  da  pena-base  em
patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada
a exasperação. (...) Ordem denegada, prejudicado o pedido de
reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar”.(HC
121548,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,
julgado em 08/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086
DIVULG 07-05-2014 PUBLIC 08-05-2014).  Ementa  parcial.
Destaquei. 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENAL E  PROCESSO PENAL.  ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA
282/STF.  MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL.  REEXAME  DO
CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  JÁ  CARREADO  AOS  AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  279/STF.  APLICAÇÃO.  1.  (…)
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Não
sendo todas as circunstâncias judiciais do art.  59 do CP
favoráveis  ao  réu,  não  pode  a  pena-base  ser  fixada  no
mínimo  legal. HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  CRIME  HEDIONDO.
REGIME  PRISIONAL  INTEGRALMENTE  FECHADO.  A  Lei  n°
9.455/97, que determinou o regime inicialmente fechado para o
cumprimento  da  pena  para  os  crimes  de  tortura,  não  tem
aplicabilidade nos demais delitos previstos no art. 1º da Lei n°
8.072/90, porque não houve revogação do art. 2º, § 1º, dessa
Lei,  e  nem extensão  da Lei  nº  9.455/97 no que concerne  ao
regime  de  pena.  APELO  DEFENSIVO  DESPROVIDO.”  7.  Nego
provimento  ao  agravo  regimental”.(AI  768591  AgR,
Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em
09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-
04-2013 PUBLIC 26-04-2013). Ementa parcial. Destaquei. 

Desta forma, a pena-base foi fixada corretamente  em 15
(quinze) anos de reclusão, tornando-se definitiva neste patamar,  diante da
inexistência de  agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição
da pena. 

No que concerne ao recurso  que  dificultou  a  defesa  da
vítima, repise-se,  a  prova  oral  colhida  durante  a  instrução  probatória  é
suficiente a caracterizá-la, de maneira que o Corpo de Jurados acolheu tese
que encontra respaldo nas provas dos autos. 

Portanto, não há qualquer defeito na aplicação da
reprimenda privativa de liberdade ao apelante, sendo certo que o  juiz de
primeiro grau  obedeceu, criteriosamente, ao sistema trifásico de fixação da



pena, estabelecendo em patamar justo para reprovação da conduta narrada
nos autos e prevenção quanto à prática de novos delitos. 

Daí porque, mantenho a pena fixada na sentença. 

Pelo exposto, e em harmonia parcial  com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Não  havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,
encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso
haja Recurso Especial ou Extraordinário, expeçam-se o mandado de prisão e a
guia  de  execução  provisória,  antes  do  encaminhamento  do  processo  à
Presidência do Tribunal de Justiça.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com  voto,  o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício da
Presidência da Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da
vaga  de  Desembargador),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça 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 abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


