
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002974-11.2010.815.0731 –  1ª Vara da Comarca de
Cabedelo
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz de Direito convocado em substituição ao
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: José Carlos da Silva
APELADO: Ministério Público Estadual.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA
DE  MORTE(ART.  129,  §  3º,  DO  CP).  1.  RAZÕES
RECURSAIS.  ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE
PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO  IN DUBIO PRO
REO.  AUTORIA  CERTA  E  MATERIALIDADE
INDUVIDOSA.  CONDENAÇÃO.  CORRETA  FIXAÇÃO
DA PENA E DO REGIME. SENTENÇA SEM RETOQUES.
DESPROVIMENTO.

- Estando demonstradas, à saciedade, a autoria e materialidade
delitivas, é imperiosa a condenação do réu, ao qual se imputa a
prática de lesão corporal grave seguida de morte (art. 129, §
3º, da Lei Penal). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, em harmonia
com o parecer.

RELATÓRIO

O  Ministério  Público  ajuizou  ação  penal  em  face  de  José
Carlos da Silva (vulgo Danda),  narrando que o acusado teria no dia 20 de abril de
2010, no município de Cabedelo-PB, ofendido a integridade corporal de  Thiago da
Silva  Marques,  á  época  com  14  (quatorze)  anos,  provocando  lesões  corporais
gravíssimas que foram causa suficiente de sua morte, dias depois no Hospital de Trauma
de João Pessoa.

A sentença condenatória,  proferida pela  Juíza Thana Michelle



Carneiro  Rodrigues,  fls.  283/288,  admitiu  como  verdadeiros  os  fatos  narrados  na
denúncia,  alegando  haver  provas  suficientes  da  autoria  e  materialidade  do  crime,
fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 129, § 3º,
do Código Penal, em regime inicial aberto (art. 33,  §2, “c”e § 3º, do CP), em virtude
das circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis.

Irresignado  com  a  condenação  o  réu  interpôs  a  presente
apelação, alegando em síntese que não há provas da autoria, suscitando a aplicação do
princípio  in  dubio  pro  reo,  bem  como  repugnando  a  condenação  com  base  em
presunções  e  a  inversão do ônus da prova  na justiça  criminal.  Por  fim,  pugna pela
absolvição do réu.

Em contrarrazões, o MP pugna pelo desprovimento do recurso
apelatório, mantendo a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, no parecer da lavra do Procurador de
Justiça Álvaro Gadelha Campos, às fls. 321/323, opinou pelo desprovimento do apelo. 

É o relatório. 
Voto.

Na madrugada de  20 de abril de 2010, o apelante teria levado
em seu veículo a vítima para um terreno baldio, espancando-o gravemente, lesões estas
que resultaram em morte.

A  sentença  condenatória,  fls.  283/288,  baseou-se  nos
depoimentos testemunhais que presenciaram a entrada da vítima no carro do apelante,
bem como no depoimento da Sra Iracema Vieira da Silva (fls. 170), avó da vítima, que
teria extraído do neto, antes do óbito, a confirmação da autoria. 

Salientou  ainda  o  douto  julgador  monocrático  que  o  réu  não
apresentou  para  sua  versão  nenhum  elemento  probatório  suficiente  para  afastar  a
acusação. Ao entender desta forma, o julgador monocrático não fez uso de presunções,
nem tampouco aplicou a inversão do ônus da prova, apenas convencendo-se diante do
conjunto de provas produzidas na instrução.

O  acervo  probatório  mostra-se  revelador  da  autoria  e
materialidade, e ainda que o réu tenha se manifestado no exercício dos princípios da
ampla defesa e do contraditório, não há como afastar o juízo condenatório, não podendo
a sentença ser absolutória.

As lesões corporais, gravíssimas, sofridas pela vítima, Thiago da
Silva Marques, de apenas 14 anos, foram a causa de sua morte, segundo laudo de ofensa
física (fls. 20) e laudo tanatoscópio (fls. 69/72).

Ademais, segundo depoimento da testemunha Kalina Meinny de
Araújo, a vítima vinha obtendo dinheiro do apelante, sob a alegação de não revelar caso
amoroso extraconjugal, o que revela a motivação para o crime.

Diante  de  todas  essas  considerações,  uma  vez  afastada  a
possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, tenho que a materialidade
do fato e a autoria do crime restam induvidosas, pelo que é robusta a pretensão do
órgão ministerial. Assim, mantenho o decreto condenatório.



Ressalte-se,  ainda,  que  a  aplicação  da  presunção  de
inocência requer ausência de provas, o que não é o caso dos autos. Apenas para
ilustrar trago aresto do STJ:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL. RECURSO ESPECIAL. DELITO DO
ART. 334, § 1º,  ''B", DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA
PELA  LEI  N.  4.729/65.INTERNALIZAÇÃO  DE   MERCADORIA
PROIBIDA SEM O REGISTRO ESPECIAL.LIBERDADE   PROVISÓRIA.
FIANÇA.   GARANTIA  PRESTADA  EM  DINHEIRO.RESTITUIÇÃO.
DESCONTADOS    OS    ENCARGOS   LEGAIS.   ORIGEM
LÍCITA.COMPROVAÇÃO.   NEXO   DE   CAUSALIDADE   COM  O
CRIME  EM  QUESTÃO.INEXISTÊNCIA   DE   PREVISÃO   LEGAL.
ANALOGIA  IN   BONAM   PARTEM.INCIDÊNCIA.   INVERSÃO DO
ÔNUS  PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO REO.  RECURSO PROVIDO.1.  In  casu,  o
recorrente foi condenado pelo crime do art. 334, § 1º, 'b',  do  Código  Penal,
com  a  redação  dada pela Lei n. 4.729/65 (internalização  de  mercadoria
proibida  de  importação  sem  o  devido  registro   especial)   -   340.000
(trezentos e quarenta mil) maços de cigarros  de  origem  paraguaia, avaliados
em R$ 132.423,20 (cento e trinta  e  dois  mil,  quatrocentos  e  vinte  e  três
reais  e  vinte centavos)   -,   à   pena de 1 (um) ano e 15 (quinze)  dias  de
reclusão, substituída por duas restritivas de direitos.(...) O órgão acusador não
trouxe aos autos qualquer prova da origem da fiança, não havendo se falar em
inversão do ônus probatório, pois se está  a  cogitar  a  existência  de  crime  -
utilização de recursos ilícitos  para  resguardo  da  liberdade  -  em  que  se
pressupõe  a  presunção   de   inocência,   devendo  o  acusador  provar  a
existência do fato e de sua autoria.8.  A  falta  de  elementos  de  convicção
que demonstrem ligação do acusado com o fato delituoso podem gerar,
no julgador, dúvida acerca do nexo causal. Assim, deve ser invocado o
princípio do in dubio pro reo,  devendo o fato ser resolvido em favor do
imputado,  uma  vez  que  a   culpa   penal   deve   restar   plenamente
comprovada,  em  razão da presunção  de  inocência.  Isso porque, a
garantia da liberdade deve prevalecer  sobre a pretensão punitiva do
Estado, princípio este que está  implícito  no  inciso  VII  do  art. 386 do
Código de Processo Penal.9. Assim, inexistindo provas da vinculação ou do
nexo causal entre o crime  praticado  e  a  fiança  prestada,  a consequência
lógica é a liberação  da  garantia,  já  que  esta  perdeu  seu  objeto  com  a
finalização  do  processo  condenatório,  nos  termos do art. 347 do Código de
Processo  Penal.10.  Recurso  especial  provido.(REsp  1657576/PR,  Rel.
Ministro  JOEL  ILAN  PACIORNIK,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
20/06/2017, DJe 30/06/2017)

No caso dos autos o órgão acusador conseguiu colecionar um
acervo vasto de provas.

Embora  não tenha  havido insurreição  quanto  à  dosimetria  da
pena e ao regime, passo a fazer análise do julgamento.

Na  fixação  da  pena-base  o  julgador  adotou  a  pena  mínima,
diante  das  circunstâncias  do  art.  59  serem todas  favoráveis  ao  réu,  não  merecendo
retoque.

Na  segunda fase,  identifico que também laborou em acerto o
julgador monocrático, mantendo a pena em 04 (quatro) anos, pois ausente as causas
agravantes ou atenuantes. Também ausentes causas de aumento ou diminuição, fixou a
pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, inicialmente no regime aberto.



ANTE  O  EXPOSTO,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO, mantendo a sentença recorrida.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292), determino que, não havendo
recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para
execução  definitiva.  Caso  haja,  expeça-se  guia  de  execução  provisória,  antes  do
encaminhamento do processo à Presidência do Tribunal de Justiça.

É COMO VOTO. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Márcio  Murilo  da
Cunha  Ramos),  relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor, e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura
Relator
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