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— Nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo
Penal,  as  nulidades  ocorridas  na  instrução  criminal  dos
processos  de  competência  do  júri  devem  ser  arguidas  em
alegações finais, sob pena de preclusão.

— Ao Tribunal “ad quem” cabe somente verificar se o veredicto
popular é manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, se
colide ou não com o acervo probatório existente no processo.
Desde que a solução adotada encontre suporte em vertente
probatória, cumpre acatá-la, sem o aprofundamento do exame
das versões acusatória e defensiva, que já foi realizado pelos



juízes de fato, aos quais compete, por força de dispositivo
constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida.

— Com efeito, evidenciando-se duas teses contrárias e havendo
plausibilidade  na  opção  de  uma delas  pelo  Sinédrio  Popular,
defeso à Corte Estadual sanar a decisão do Tribunal do Júri para
dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa
ao art. 5º, XXXVIII, da CF.

— Não há que se falar em exacerbação da pena-base, quando
esta foi fixada além do mínimo legal, em virtude do juízo a quo
ter considerado algumas das circunstâncias judiciais, previstas
no  caput do art. 59 do Código Penal, desfavoráveis aos réus,
estando os fundamentos, devidamente, delineados no  decisum
vergastado.

— Na espécie, não obstante o o princípio da individualização da
pena, bem como o entendimento no sentido de que o julgador,
ao realizar a dosimetria penal, não deve se restringir, apenas,
aos  preceitos  estatuídos  no  Código  Penal,  devendo  atentar,
também,  para  a  máxima  da proporcionalidade/razoabilidade
(STJ  -  HC:  203985  MS 2011/0085778-4),  merece  retoque  o
aumento dado à reprimenda quanto às agravantes reconhecidas.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator. 

RELATÓRIO

Cuida-se de  apelação criminal interposta por  José Danilo de
Oliveira Silva, em face da sentença das fls. 452/456, prolatada pelo Juiz de Direito,
Presidente do 1º Tribunal do Júri da Comarca de João Pessoa, Antônio Maroja Limeira
Filho, nos autos da ação penal acima numerada, que, consoante julgamento do Conselho
de Sentença (fls. 450), condenou-o, como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP,
pelo homicídio da vítima Anderson Araújo da Silva, a uma pena de 30 (trinta) anos de
reclusão, no regime inicial fechado. 

Ao réu foi negado o direito de recorrer em liberdade. 

Narra a denúncia:

“(...)

Consta do inquérito policial incluso, inaugurado por portaria, que o  menor
Lênisson  Phablo  Borges  de  Sousa,  a  mando  de  JOSÉ  DANILO  DE
OLIVEIRA  SILVA,  DANIEL  DE  OLIVEIRA  SILVA  e  JOSÉLIO



FERREIRA DE MELO, vulgo “JÓ”,  todos já qualificados nos autos, no
dia 28 de junho de 2012 (quinta), na Rua João Celso  Peixoto, no 20, Apto.
203,  comunidade  Cabral  Batista,  Bairro  dos  Novais,  nesta  Capital,  com
deliberada vontade de matar, mediante emprego de arma de fogo, por motivo
torpe  e  meio  cruel,  efetuou  disparos  contra  a  pessoa  de  ANDERSON
ARAÚJO DA SILVA, dificultando-lhe a defesa e causando-lhe os ferimentos
que, por sua natureza e sede, foram determinantes de sua morte, conforme se
infere da narrativa acostada ao apuratório e laudo tanatoscópico.

As investigações dão conta que na data e local dos fatos, o menor Lénisson
alvejou a vítima com disparos de arma de fogo na frente da residência desta e
na presença de Maria de Idourdes dos Santos Araújo, mãe da vítima, a mando
de  José  Danilo  de  Oliveira  Silva,  Daniel  de  Oliveira  da  Silva  e  Josélio
Ferreira Melo, o  "Já",  em virtude de suposto envolvimento com o tráfico
ilícitos de entorpecentes na região dominada pelo acusado José Danilo, mais
conhecido apenas por DANILO e demais denunciados.

Com efeito, após a execução, a genitora da vítima iniciou luta corporal contra
o menor, a fim de desarmá-lo, todavia, não obteve êxito, bem como o genitor
da vítima, José Carlos da Silva, perseguiu o autor-executor do crime, mas, da
mesma forma, não o logrou resultado.

O crime em comento é caracterizado por autoria  mediata, ou seja, com a
execução delitiva por inimputável, no caso, o menor Lênisson,como se infere
dos provas carreadas na fase investigativa.

Desse modo, seja pelos depoimentos dos indigitados, seja pelas demais provas
carreadas, há certos indícios de autoria e materialidade de crime doloso contra a
vida.

Ante o exposto, estão os denunciados  JOSÉ DANILO  DE OLIVEIRA
SILVA,  DANIEL DE  OLIVEIRA SILVA,  JOSÉLIO  FERRE  MELO,
vulgo "JÓ" e, incursos no art. 121, §, 2°, I, III e IV c/c art. 29, todos do
Código Penal Brasileiro,(...)”

Irresignado, o réu interpôs apelação, fls. 463 e 480/491, com
base no art. 593, III, “a”, “c” e “d”, do CPP, alegando nulidade do feito, julgamento
contrário à prova dos autos e exacerbação no quantum da pena. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 521/526, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de
Justiça José Roseno Neto, fls. 537/547, opinou pelo desprovimento do apelo.  

É o relatório.
VOTO:

O tipo penal, no qual o réu se encontra incurso, preceitua:

Art. 121. Matar alguém: 

(...)

Homicídio qualificado 



§ 2° Se o homicídio é cometido: 

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

(...)

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio 
insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que 
dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido; 

(...)

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Por seu turno, é sabido que,  em razão  das peculiaridades  das
quais são revestidas as decisões do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de
apelação é restrito aos fundamentos da sua interposição, previstos nas alíneas do inciso
III do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Consoante  se  pode  ver  das  fls.  463  (volume  III),  o  réu
fundamenta sua irresignação nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso III do art. 593 do CPP,
in verbis:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela 
Lei nº 263, de 23.2.1948) 

(...)

III- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (Redação dada pela Lei nº 263,
de 23.2.1948)

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 263, de 
23.2.1948)

(...)

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de 
segurança;(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

Na  espécie,  quanto  à  nulidade  arguida,  em  razão  do
desmembramento do processo em relação ao réu JOSÉLIO FERREIRA DE MELO (fls.
215 do volume II),  sob o argumento de que não haveria motivos para justificar tal ato e
que isso trouxe prejuízo ao recorrente, uma vez que, ambos denunciados pela prática do
mesmo delito, tiveram o processo cindido, foram julgados por conselhos de sentença
distintos e condenados a penas de reclusão também distintas, não há de prosperar. A
uma,  porque não se enquadra no permissivo do art.  593,  III,  “a”,  do CPP,  vez que
anterior à pronúncia. A duas, porque, tendo ocorrido antes da decisão de pronúncia, não
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foi arguida em momento oportuno, ou seja, até as alegações finais, consoante se pode
observar da referida peça defensiva, fls. 361/363 (volume II) e até mesmo do recurso em
sentido estrito impetrado, fls. 374/378 (volume II). 

Sobre o assunto junto arestos do STJ: 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.  UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DO  REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.  VIOLAÇÃO  AO  SISTEMA  RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado
como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal
fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
2.  O  alegado constrangimento  ilegal  será  analisado  para  a  verificação  da
eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º,
do Código de Processo Penal.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  E  TRÁFICO  DE  DROGAS.
ILEGALIDADE DO DESMEMBRAMENTO DO FEITO QUANTO AO
DELITO  DO  ARTIGO  33  DA LEI  11.343/2006  E  DA POSTERIOR
REUNIÃO  DO  PROCESSO  PARA  O  SEU  JULGAMENTO
CONJUNTO COM O CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. EIVA NÃO
SUSCITADA  DURANTE  A  INSTRUÇÃO  CRIMINAL  E  NAS
ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. 
1. Nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as
nulidades ocorridas na instrução criminal dos processos de competência
do júri devem ser arguidas em alegações finais.
2.  Na  espécie,  a  defesa  não  impugnou,  quer  durante  a  instrução
processual, quer em alegações finais, o desmembramento do feito quanto
ao delito de tráfico de drogas e a posterior reunião do processo para o
seu julgamento conjunto com o crime doloso contra a vida, o que revela
a preclusão do exame do tema.
(...)
ILEGALIDADE  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  DO  PACIENTE.
SUBSTITUIÇÃO  DA  CUSTÓDIA  POR  MEDIDAS  CAUTELARES
DIVERSAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ
TRANSITADA EM  JULGADO.  PREJUDICIALIDADE  DO  WRIT  NO
PONTO.
1.  A aventada  ilegalidade  da  prisão  preventiva  do  paciente,  bem como a
almejada  substituição  da  sua  segregação  por  medidas  cautelares  diversas
encontram-se prejudicadas ante a superveniência do trânsito em julgado do
édito repressivo. Precedentes.
2. Habeas corpus não conhecido.
(HC 315.840/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.  NULIDADES.  IMPEDIMENTO  DE  JURADOS.  OFENSA
AO ART. 426, § 4º, DO CPP. ALEGAÇÃO SOMENTE EM APELAÇÃO.
PRECLUSÃO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. Pretende o recorrente a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do
Júri, em virtude da violação do art. 426, § 4º, do CPP.



2.  Da  leitura  conjunta  dos  arts.  433  e  435  do  CPP,  depreende-se  que  a
publicação da lista de jurados é pública e realizada com antecedência, o que
autoriza  a  parte  interessada  a  proceder  ao  levantamento  de  informações
atinentes aos jurados, no sentido de se averiguar a idoneidade de cada um. Tal
expediente permite a arguição, opportuno tempore - ou seja, em plenário de
Júri  -,  de eventual  impedimento ou suspeição,  e  sua inobservância atrai  a
incidência da preclusão.
3.  Esta  Corte  já  se  pronunciou  no  sentido  de  que,  nos  processos  de
competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante
a instrução,  e  após  a pronúncia,  devem ser arguidas por ocasião das
alegações finais, nos termos da previsão contida no art. 571, I, do Código
de Processo Penal. A questão está prejudicada em razão da preclusão.
4. Recurso ordinário não provido.
(RHC 57.035/PR,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017)

Destarte, não acolho a preliminar arguida.

Por sua vez, compulsando os autos, tenho que não assiste razão
ao recorrente quando sustenta manifesta contrariedade à prova dos autos na decisão do
Júri,  em  relação  ao  acolhimento  da  tese  acusatória,  condenando-o  pela  prática  de
homicídio  qualificado,  porquanto  a  versão  trazida  pelo  Ministério  Público  encontra
suporte no caderno processual.

Na  verdade,  o Conselho de Sentença, ao acolher o pleito
ministerial e decidir pela condenação do réu, repelindo a tese do acusado de negativa de
autoria,  optou por uma das versões a ele apresentadas, assim sendo, decidiu com
respaldo no acervo probatório.

Vale ressaltar que a cassação do veredicto do Tribunal do Júri
com base no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal somente pode ocorrer
quando a decisão for completamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não
houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la. 

Assim é o entendimento de nossas Cortes Superiores, consoante
os seguintes arestos: 

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DO VEREDICTO
POPULAR.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA
DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO A EMBASAR
O  ÉDITO  REPRESSIVO.  FUNDAMENTAÇÃO  SUFICIENTE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE  NA VIA ESTREITA DO
WRIT.  MANIFESTO  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela defesa,
em  decisão  fundamentada,  negou  provimento  à  apelação,  demonstrando
haver nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela
Corte Popular - que reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso
que dificultou a defesa da vítima.  Não se constata, portanto, o aventado



constrangimento  ilegal  suportado  pelo  paciente,  pois  só  se  anula
julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados decidem
sem  nenhum  lastro  nas  provas  dos  autos,  de  forma  totalmente
teratológica,  o  que,  definitivamente,  não  ocorreu  na  espécie. 2.  Este
Tribunal Superior reiteradamente vem decidindo que não é o mandamus a via
apta à realização desse juízo de constatação acerca da existência de suporte
probatório para a decisão soberanamente tomada pelos jurados integrantes da
Corte  Popular,  pois  demandaria  análise  aprofundada  do  contexto  fático-
probatório, a qual é vedada na via estreita deste remédio constitucional.
3. Ordem denegada.
(HC  274.043/MT,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIOS  DUPLAMENTE
QUALIFICADOS  E  HOMICÍDIOS  TENTADOS.  MOTIVO  TORPE.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. DECISÃO DO
CONSELHO  DE  SENTENÇA.  ALEGAÇÃO  DE  JULGAMENTO
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA. ACOLHIMENTO
DE  UMA DAS  TESES.  CONJUNTO  PROBATÓRIO.  SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  FUNDAMENTOS
ADEQUADOS.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADES  PROCESSUAIS.  NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
(...)
3.  Se  a  decisão  do  Júri  se  encontra  amparada  em  uma  das  versões
constantes  nos  autos,  como  ocorrido  na  presente  hipótese,  deve  ser
respeitada,  consagrando  o  princípio  da  soberania  dos  veredictos  do
Tribunal do Júri.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no AREsp 903.051/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016)

“(...). 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 apóie em alguma prova existente
nos autos, como se deu no caso. (...)”.. (Aparte da ementa - STF - EDcl na
AO 1.047/RR - Relator: Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno -
DJe de 05.03.2009). 

 Na  mesma  trilha,  o  entendimento  da  Câmara  Criminal  deste
Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Art. 121, §
2º, incisos I, III e IV, § 4º (segunda parte), do Código Penal. Irresignação
defensiva. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência.
Escolha do Conselho de Sentença por uma das versões expostas. Soberania
do  veredicto.  Recurso  desprovido.  -  É  pacífica  a  orientação
jurisprudencial, inclusive deste Tribunal, que a escolha pelos jurados de
tese  que  lhes  parecem  a  mais  verossímil  dentre  as  apresentadas  em
plenário,  respaldada  no  conjunto  probatório  no  feito,  não  pode  ser
tachada  de  contrária  à  prova  dos  autos.  Princípio  da  soberania  dos
veredictos que se impõe. 



(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00006698820148150351,
Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DES.  ARNÓBIO  ALVES
TEODÓSIO, j. em 21-11-2017) 

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS
AUTOS. ESCOLHA PELO CORPO DE SENTENÇA DE UMA ENTRE
AS  DUAS  TESES  APRESENTADAS.  PROVA CONSIDERÁVEL DA
AUTORIA DELITIVA. REJEIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  A  narrativa  acusatória  questionada
encontrou, na prova trazida aos autos, evidências que a tornam, no mínimo,
plausível.  Noutras  palavras:  o  fato  delituoso  imputado  ao  réu  não  está
desprendido da prova produzida na instrução, como exige a lei processual
penal para o acolhimento do recurso.
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00008173020138152002,
Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA
CUNHA RAMOS , j. em 09-11-2017) 

No mesmo sentido as lições de Heleno Cláudio Fragoso (In,
"Jurisprudência Criminal" - p. 378 - nº 320), de Júlio Fabbrini Mirabete (In,
"Processo Penal" - p. 612/613), de Damásio Evangelista de Jesus (In, "Código de
Processo Penal Anotado" - 9ª edição - p. 383), de Frederico Marques (In, "Tratado
de Direito Processual Penal" - Vol. IV - p. 245), de Espínola Filho (In, "Código de
Processo Penal Brasileiro - Anotado" - Vol. IV - nº 1.238).

Importante ressaltar, in casu, que a materialidade  e  a  autoria
delitiva foi  reconhecida pelo Conselho de Sentença, bem  como  as  qualificadoras
previstas no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP, ao tempo em que os Jurados afastaram a
tese  de negativa de autoria  apresentada pelo réu, culminando com a sua condenação
pelo homicídio qualificado de Anderson Araújo da Silva (doc. fls. 450). 

Em que pesem os argumentos expendidos nas razões recursais,
de que não existe prova de que o recorrente seja um dos mandantes do asssassinato da
vítima acima referida,  entendo que o r. decisum não é merecedor de qualquer censura,
sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos. 

Posto que, embora a decisão popular seja passível de reexame,
via o duplo grau de jurisdição, inviável reconhecer a cassação da decisão proferida pelo
Tribunal do Júri que opta por uma das teses apresentadas ao Conselho de Sentença. 

Aliás, como bem ensina Guilherme de Souza Nucci: 

“Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do júri, deve ser
redobrada,  para  não transformar  o  tribunal  togado na  real  instância  de
julgamento dos crimes dolosos contra a vida”. (Código de Processo Penal
Comentado, 5ª edição, 2012, p. 1.026)

No caso vertente, conforme se extrai da r. sentença, o Tribunal
Popular acatou a tese acusatória apoiada no laudo de exame técnico-pericial em local de
morte violenta, fls. 50/59, laudo tanatoscópico fls. 44/47, nas declarações da mãe e do



pai  da  vítima,  fls.  25/29,  e  nos  depoimentos testemunhais  prestados tanto na  esfera
policial quanto em juízo, fls. 71  e mídia das fls. 210 e 238. 

Assim,  a bem da verdade, o que fez o Júri foi optar pela
proposta da acusação, em detrimento da assertiva defensiva. 

Lembro, por oportuno, que “(...). 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. (...)”.. (STF - EDcl na AO 1.047/RR - Relator:
Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - DJe de 05.03.2009 –  trecho da
ementa), sublinhei.

Destarte, só o fato de a tese acusatória  encontrar vertente nos
autos –  independentemente se em maior ou menor proporção à versão defensiva  –
inviabiliza a pretensão de submeter o apelante a novo Júri Popular, pois a aceitação de
uma alternativa probatória  está  dentro do poder  de opção decisória  do Conselho de
Sentença. 

Desta forma, não vislumbro meios de cassar o julgamento
impugnado. 

Quanto  à  dosimetria  penal,  alega  a  defesa  que  não  há
justificativa para uma pena-base tão alta, pretendendo a redução da reprimenda. 

No caso  dos  autos,  o  Conselho  de  Sentença  reconheceu  três
qualificadoras pertinentes ao crime: motivo torpe, meio cruel e executado de maneira
que dificultou a defesa do ofendido. 

Por  sua  vez,  observa-se  que  o  magistrado  utilizou  para
qualificar o crime, o motivo torpe, após, fixou a pena-base além do mínimo legal (17
anos de reclusão), em virtude de ter considerado algumas circunstâncias do art. 59 do
CP desfavoráveis  ao  réu,  a  saber,  culpabilidade,  antecedentes  e  conduta  social,
estando as razões  do convencimento do magistrado,  devidamente fundamentadas  no
decisum açoitado, fls. 453/454.   

Na  segunda  fase,  foram  reconhecidas:  a  agravante  da
reincidência,  tendo  em vista  ser  o  réu  reincidente  específico,  por  fato  ocorrido  em
22/04/2006,  nos  autos  do  processo  nº  41936-15.2006.8.15.2002,  onde  também  foi
condenado por homicídio qualificado; e as agravantes do art. 61, II, “d” e art. 62, III,
ambos do CP, haja vista o crime ter sido cometido por meio cruel e de maneira que
dificultou a defesa da vítima, razão por que teve a pena aumentada em 13 anos. 

Nesta  senda,  ausentes  causas  de aumento  e  de diminuição,  a
pena restou definitiva em 30 (trinta) anos de reclusão, no regime inicial fechado. 

Assim, não obstante  o princípio  da individualização da pena,
bem como o entendimento no sentido de que o julgador, ao realizar a dosimetria da



pena, não deve se restringir, apenas, aos preceitos estatuídos no Código Penal, devendo
atentar, também, para a máxima da proporcionalidade/razoabilidade (STJ - HC: 203985
MS  2011/0085778-4),  entendo  que,  na  segunda  fase  da  dosimetria,  houve
exacerbação indevida, na valoração das agravantes, merecendo retoque o quantum
fixado, nos seguintes termos:

Na  primeira  fase,  mantenho  o  quantum de  17  anos  de
reclusão fixado, pelos argumentos esposados na sentença. 

Na segunda fase, mantidas as agravantes da reincidência, do
crime ter sido cometido por meio cruel e de maneira que dificultou a defesa da
vítima, cujos aumentos foram, respectivamente, de 5, 4 e 4 anos de reclusão, valoro a
reincidência em 3 anos de reclusão, e as demais agravantes em 2 anos e 6 meses de
reclusão, restando uma pena de 25 anos de reclusão, que torno definitiva, ausentes
causas de aumento e de diminuição. 

Outrossim,  ressalto  a  posição  pessoal  do  nobre  Des.  João
Benedito  da  Silva,  para  quem  o  reconhecimento  das  agravantes  comportaria  a
estipulação de quantidades menores de pena, porém, aderiu ao entendimento colegiado
na fixação dos valores acima. 

Diante do exposto, REJEITO  A  PRELIMINAR  E,  NO
MÉRITO,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL   AO APELO  para  reduzir  a
reprimenda aplicada ao réu para 25 anos de reclusão, no regime inicial fechado. 

O réu se encontra preso com guia de execução provisória já
expedida, fls. 527/530. Assim, proceda-se às comunicações pertinentes ao Juízo de
execução penal competente.  

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator,  Arnóbio Alves Teodósio,  revisor, e João Benedito da Silva (vogal).  Ausente
justificadamente  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador).

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

Fez sustentação oral o Advogado Abraão Brito Lira Beltrão.

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, 10 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


