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ACÓRDÃO
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APELANTE: Sandro Marculino da Conceição
DEFENSOR: Antônio Rodrigues de Melo e Wilmar Carlos de Paiva Leite
APELADO: A Justiça Pública Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I e IV DO
CP.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  I)  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  INOCORRÊNCIA.  ESCOLHA DO  CONSELHO
DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES EXPOSTAS.
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.  II)  DECOTE  DA
QUALIFICADORA.  IMPOSSIBILIDADE. III)
EXACERBAÇÃO  DA  PENA-BASE.  ANÁLISE
ESCORREITA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO
ART. 59 DO CP. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  É  pacífica  a  orientação  jurisprudencial,  inclusive  deste
Tribunal, que a escolha pelos jurados de tese que lhes parece a
mais verossímil, dentre as apresentadas em plenário, respaldada
no  conjunto  probatório  do  feito,  não  pode  ser  tachada  de
contrária  à  prova  dos  autos,  razão  pela  qual  não  é  cabível  a
anulação da decisão tomada pelo Tribunal Popular, sob pena de
ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

- Pelo mesmo motivo, não é cabível ao Tribunal se substituir à
decisão  dos  jurados  para  realizar  o  decote  de  qualificadora
expressamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, estando
embasada no conjunto probatório dos autos.

-  Inviável  o pedido de redução da pena aplicada na sentença,
quando verificado que o magistrado a quo analisou devidamente
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, aplicando
justificadamente a pena-base acima do mínimo legal, haja vista
haver circunstâncias valoradas em desfavor do réu.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificada. 



ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  ao  apelo,  nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Perante  o  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Pilar/PB,  o
representante  do  Ministério  Público  Estadual  ofereceu  denúncia  contra  Sandro
Marculino da Conceição e João Batista Ferreira do Amaral, incursionando-os no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal – crime de homicídio qualificado, em
virtude dos fatos a seguir narrados na peça inaugural de fls. 02/04: 

“Infere-se do procedimento policial em tela, que no dia 11 maio do
corrente ano, foi vítima de um brutal e covarde assassinato, o jovem,JOSÉ
AUGUSTO DE FREITA conhecido por Inácio, o fato ocorreu por volta de
01h00m, quando este se encontrava dormindo, em sua própria residência.

O evento criminoso foi adredemente preparado, e o que é mais grave,
a vítima foi executada na presença de sua mulher e filhos menores.

A .arma utilizada para o crime foi  um revólver, e esta estava nas
mãos dos denunciados SANDRO MARCULINO DA CONCEIÇÃO (TANTAN)
e  JOÃO  BATISTA  FERREIRA  DO  AMARAL  (JOÃO  DIABO  ou  JOÃO
MOURÃO).

Pois bem, na data supramencionada, a vítima estava dormindo em
sua  residência,  no  mesmo  cômodo  que  sua  companheira  (MARIA DA
GUIA FERREIRA DO AMARAL, "NINHA") e seus cinco filhos menores,
quando os denunciados invadiram o imóvel encapuzados. Mesmo com as
toucas pretas a vítima e a sua companheira reconheceram os indivíduos,
chegando, inclusive, a vítima, a dizer, antes do assassinato:  "Logo Tu Tan-
tan, não faz isso comigo não, tá vendo que eu to com minha familiar, obtendo
como resposta de Tantan: "Olha logo pra minha cara miserar, que logo em
seguida atirou em JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS e passou a apontar a
arma na direção de MARIA DA GUIA, para intimida-la,  enquanto  seu
comparsa batia na vítima com um banco de  madeira.  Após  o crime os
denunciados fugiram.

O  crime  provavelmente  foi  motivado  em  virtude  de  um possível
envolvimento  dos  sujeitos,  com  drogas,  pois,  bem  informou  os  pais  da
vítima que os acusados, a vítima e sua companheira são usuários de drogas
e apresentam envolvimento com comercialização da mesma, na cidade de
Pilar.

(...)
Interrogado, "Tantan" alegou inocência, dizendo que não tinha nada

a ver  com o crime,  contudo sabia informar o mandante (traficante  local
chamado "SOL", SÓCRATES) e o motivo do crime; ainda, disse que já não
está mais em poder da sua arma de fogo, pois ele a tinha emprestado a um
criminoso de  outra cidade, da qual  apenas sabia o nome,  e  que dela se
apropriou.

JOÃO  BATISTA,  quando  interrogado,  manifestou  o  desejo  .cits
permanecer em silêncio, alegou inocência, alegou nada saber sobre a vítima
e, alegou não conhecer "Tantan", contudo entrou em contradição e acabou
deixando evidenciado que realmente o conhecia.

Devemos frisar que "TANTAN" é foragido da Justiça do Rio Grande
do Norte, que, quando informada sobre sua captura, encaminhou à delegacia
local de Pilar, cópia de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara
Criminal  da  Zona  Sul,  comarca  de  Natal  -  RN  (Processo  0000642-
20.2009.8.20.0003).

Através das investigações policiais, ficou evidenciado que o motivo
do crime se deu em razão de disputa por ponto de venda de drogas na
cidade de Pilar.

A autoria  e  a  materialidade  estão  cristalinamente  comprovadas”.
(grifo nosso)



Consta  dos  autos  que  o  acusado  João  Batista  Ferreira  do
Amaral faleceu durante o curso do processo, prosseguindo o feito apenas em desfavor
de Sandro Marculino da Conceição, “Tantan”.

Transcorridos os trâmites processuais, o Conselho de Sentença
do Tribunal do Júri da Comarca de Pilar/PB decidiu pela  procedência da denúncia,
condenando o denunciado  Sandro Marculino da Conceição (“Tantan”)  pelo crime
de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), tendo o magistrado
a quo fixado a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial fechado (fls. 296/298).

Irresignada, a defesa do acusado interpôs Apelação a esta Corte
(fls. 295) e, nas razões recursais de fls. 311/315, alega que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos, negando a sua participação no crime e
sustentando a precariedade dos depoimentos prestados pelas testemunhas e declarantes
arroladas pelo representante do Ministério Público. Ato contínuo, pugna pela exclusão
das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, já
que  o  Ministério  Público  se  utiliza  de  informações  colhidas  na  esfera  policial  para
imputar aos réus as mencionadas qualificadoras.

Ao  final,  a  defesa  requer  o  provimento  do  recurso  para
anular a sentença e determinar a realização de novo julgamento, na forma do art.
593, §3º do CPP, alegando falta de embasamento probatório quanto à participação
do réu e pelo princípio do in dubio pro reo, ou, de forma subsidiária, para proceder
à redução da pena aplicada próximo à pena mínima, ou seja, 14 (quatorze) anos.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  318/322,  pugnando  pelo
improvimento do recurso de apelação. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça,  Francisco Sagres Macedo Vieira, às fls. 325/345, opinou pelo desprovimento
do apelo.

É o relatório. 

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Em  suma,  a  defesa  pretende  a  nulidade  da  decisão  do
Tribunal  do  Júri  ao  argumento  de  contrariedade  à  prova  dos  autos,  além  de
requerer,  subsidiariamente,  o  redimensionamento da  pena  pela  exacerbação  da
pena-base.

É cediço que, diferentemente das apelações criminais inerentes
aos crimes comuns, a apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri
tem fundamentação vinculada. In casu, o apelante se insurge com base nos artigos 593,
III, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, a seguir transcritos: verbis,

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)



III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
c)  houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena  ou da
medida de segurança; 
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos
autos. 

Da suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Passemos à análise da suposta contrariedade à prova dos autos.
Verifica-se dos autos que o Conselho de Sentença,  ao reconhecer que o réu de fato
praticou  o  crime  de  homicídio  qualificado imputado  na  denúncia  e  decidir  por  sua
condenação, repelindo a tese defensiva de negativa de autoria, agiu com base nas provas
produzidas nos autos.

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  manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não
houver nenhum elemento de convicção no caderno processual que possa embasá-la. 

Por outro norte, não cabe à instância  ad quem decidir se a tese
acusatória é melhor ou mais crível que a defensiva, ou se a decisão dos senhores jurados
foi corretamente valorada, pois, para a manutenção do veredicto popular, basta que este
encontre qualquer apoio probatório nos autos. 

A jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  sufraga  a  tese,  de
modo que, havendo duas versões plausíveis para o fato delituoso, o acolhimento de
qualquer delas  pelo  Conselho  de  Sentença  não poderá  sofrer qualquer tipo de
censura pelo juízo  ad quem,  no eventual julgamento da apelação. Nesse sentido,
destaco, ilustrativamente, alguns precedentes:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL  -  DIREITO
PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO
JÚRI  -  CONDENAÇÃO  PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA  -
APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM -
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
(ART. 593, III,  "d", DO CPP) - PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE
NA  FASE  DO  INQUÉRITO  POLICIAL  (ART.  155,  DO  CPP)  -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -  IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO
DO JULGADO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA -
SÚMULA 7/STJ - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.  Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório é de ser
preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, soberano na análise
da prova.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, entendeu
que os  jurados  se  valeram dos  depoimentos  dos  envolvidos  no  crime
colhidos  na  fase  policial,  não  confirmados  em  Plenário  e  tampouco
corroborados por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório,
fazendo  incidir  o  óbice  da  Súmula  7/STJ  a  desconstituição  de  tal
entendimento.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1366656/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO  ESPECIAL.  DESVIRTUAMENTO.  PRECEDENTES.



CONDENAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.  ACOLHIMENTO  DE  UMA  DAS
TESES  DEFENDIDAS  EM  PLENÁRIO.  ARRIMO  NO  CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  PRETENDIDA
REDUÇÃO.  MATÉRIA  NÃO  ANALISADA  PELO  TRIBUNAL  DE
ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)
3.  Em respeito  ao  princípio  da  soberania  dos  veredictos,  uma  vez  que  o
Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da
pronúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito
do devido processo legal, concluiu pela procedência da tese defendida pela
acusação - decisão esta que, fundamentadamente, foi mantida pelo Tribunal a
quo quando do julgamento do recurso de apelação -, mostra-se inviável que
esta  Corte  Superior  de  Justiça  proceda  a  um  juízo  de  valor  acerca  da
caracterização ou não da hipótese de legítima defesa (tese sustentada pela
defesa em Plenário), sob pena de imiscuir-se indevidamente na competência
constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.
4.  Para  que  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença  seja  considerada
manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão
acolhida  não  encontre  amparo  nos  elementos  fático-probatórios
amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie
em  análise, tendo  em  vista  que  a  Corte  estadual  destacou,  de  forma
fundamentada, que existem elementos concretos que dão arrimo à decisão
dos jurados,  tais  como prova pericial  e  prova  testemunhal  produzidas  em
juízo.
5. Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que despreza as
provas produzidas,  não aquela que,  claramente,  opta por uma das  versões
apresentadas em Plenário, como verificado na espécie sub examine. (...)
(HC  170.447/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 13/05/2013)

In casu, de fato, a acusação encontra amparo nos autos, restando
provado,  pelo entendimento dos  jurados,  que,  na noite  do dia  11 de maio de 2013,
Sandro  Marculino  (Tantan)  e  João  Batista  Ferreira  do  Amaral  (falecido  durante  o
processamento destes autos) invadiram o imóvel da vítima, quando esta se encontrava
dormindo com a companheira e seus cinco filhos menores, assassinando-o por motivo
de vingança.

Segundo  as  declarações  prestadas  na  esfera  policial  pela
companheira da vítima,  Maria da Guia Ferreira do Amaral, “Ninha”, que estava
presente no momento do fato, não havia dúvidas quanto à autoria do delito, fato
que imputou seguramente aos dois denunciados. Vejamos:

“QUE,  a  declarante  encontrava-se  na  sua  casa  dormindo  quando  dois
homens vertidas de bermudas, blusão preto, capuz na cabeça, arrombaram a
porta da frente da casa e entraram, QUE um dos dois homens estava armado
e se aproximou de INÁCIO,  QUE  na ocasião INÁCIO falou:"NÃO FAÇA
ISSO NÃO TATAN VOCÊ NÃO ESTA VENDO QUE EU EST0U COM A
FAMÍLIA",  QUE  o  homem  armado  respondeu:  "EU  NÃO  DEIXEI  O
RECADO PARA VOCE QUE IRIA VOLTAR INÁCIO",  QUE depois de
dito isso o homem atirou na cabeça de Inácio e saiu correndo; QUE o outro
homem pegou um banco da casa bate na cabeça de INÀCIO e correu. QUE
reconhece  o  homem  armado  como  sendo  realmente  TANTAN  e  o  outro
homem não tem certeza mas achou que era o seu irmão JOÃO BATISTA
FERREIRA DO AMARAL” (Declarante Maria da Guia Ferreira do
Amaral - fls. 10).

Ouvida  novamente  na  Delegacia,  prestou  os  seguintes



esclarecimentos, inclusive, repleto de detalhes:

“QUE  conviveu  maritalmente  com  JOSÉ  AUGUSTO  DE  FREITAS
("INÁCIO") por cerca de três anos e seis meses; QUE, no dia 11/05/2013,
por volta das 01h15min, dois-homens arrombaram a parte superior (a porta
-e  dividida  em duas  partes)  da  porta  de  entrada (da  frente)  da  casa  da
depoente e se dirigiram até o quarto do casal, onde dormiam a depoente,
"INÁCIO"  e  seus  cinco  filhos;  QUE,  com  o  arrombamento  da  porta,  a
depoente se acordou, mas "INÁCIO" continuou dormindo, até ser acordado
pela  depoente;  QUE  as  cinco  crianças  não  se  acordaram  com  o
arrombamento da porta, só se acordando depois, com o barulho dos tiros;
QUE,  logo  após  se  acordar,  a  depoente  acordou  "INÁCIO";  QUE
"INÁCIO" não teve  tempo sequer  de  se levantar,  pois  os  assassinos já
estavam no quarto  do  casal; QUE os  dois  assassinos  vestiam bermudas
pretas  e  blusões  pretos;  QUE ambos  os  assassinos estavam encapuzados
(toucas pretas); QUE um dos acusados estava armado com um revólver, o
outro aparentemente desarmado (este usava luvas); QUE o assassino com
revólver era branco, magro e de estatua mediana, sendo o outro magro e
alto;  QUE,  apesar  das  roupas  usadas  pelos  bandidos,  a  depoente
reconheceu  o  criminoso  com  revólver  como  sendo  "TATAN" (cx-
presidiário que mora no Conj. Augusto Bernardo, Pilar-P13); QUE, apesar
de não ter certeza, a depoente acredita que o outro criminoso era seu irmão
JOÃO BATISTA;  QUE "INÁCIO" disse: "Logo tu TANTAN, não faz isso
comigo não, tá vendo que eu tô com minha família."; QUE TANTAN disse:
"Olha logo pra minha cara misera; QUE, em seguida, TANTAN TANTAN
atirou  na  cabeça  de  "INÁCIO";  QUE,  após  o  tiro,  TANTAN  ficou
apontando o revólver para a depoente, mandando que ela virasse o rosto
para  a  parede; QUE,  entanto  isso,  o  outro  criminoso  (que  a  depoente
acredita tratar-se de seu irmão JOÃO BATISTA) batia com um banquinho
na cabeça da vitima; QUE depois da morte de "INÁCIO" TANTAN disse a
depoente: "tá bom de eu te matar pra você não caboetar que fui eu"; QUE
TANTAN não atirou contra a depoente e os bandidos  fugiram em seguida;
QUE a depoente acredita que a TANTAN não a matou devido a presença
das  cinco  crianças  no  quarto;  QUE a  depoente  acredita  que  TANTAN
matou "INÁCIO" por  vingança,  pois  há  boatos  de  que  "INÁCIO"  teria
matado JOÃO MARCOLINO RIBEIRO NETO ("DOCA"), tio de TANTAN e
ex-companheiro  da  depoente;  QUE a  depoente  acredita  que  seu  IRMÃO
J0A0 BATISTA queria malar "INÁCIO" devido ao fato de ambos "não se
darem bem" e de JOÃO ser muito ligado a TANTAN (TANTAN é traficante e
JOÃO BATISTA usuário de drogas, cujo vicio era mantido por TANTAN);
QUE  "INÁCIO"  sofria  ameaças  de  morte  de  TANTAN,  mas  nunca
procurou a policia; QUE, em dezembro de 2012, às 01h25min. TANTAN
tentou matar "INÁCIO" com tiros de revólver: QUE, na ocasião, TANTAN,
“de cara limpa", arrombou a janela da sala da casa da Opoente e efetuou
um tiro contra 1NACIO, que não se feriu e conseguiu fugir); QUE "INACIO"
não comunicou a tentativa  de homicídio à policia nem tentou se vingar de
TANTAN, simplesmente "deixou o crime pra lá"; (...)  (Declarante Maria
da Guia Ferreira do Amaral - fls. 12/13).

Como  também,  corroborando  as  declarações  da  testemunha
presencial, a título de exemplo, eis as declarações do pai da vítima,  Severino Augusto
de Freitas (prestadas na Delegacia e corroboradas em juízo às fls. 120 e mídia de fls.
287), que também embasam a decisão do Júri:

“QUE é pai de de JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS ("INÁCIO"), assassinado
a tiros de revólver em 11 de maio de 2013, em sua própria casa, nesta cidade
de Pilar-PB; QUE tomou conhecimento da morte de seu filho por meio de
MARIA DA GUIA FERREIRA DO AMARAL ("NINHA"), companheira
de "INÁCIO", a qual, logo após o crime, foi até a casa do depoente, por
volta de 01h3Omin, noticiar o fato;  QUE, no local do crime, "NINHA"
informou ao depoente, na presença de todos os presentes, que quem matou



"INÁCIO" foi "TANTAN", JOÃO BATISTA (irmão de "NINHA") e um
menor vindo  de  Santa  Rita-PB;  QUE,  ao  contrário  do  que  relatado por
"NINHA", não havia sinais de arrombamento na porta (da frente) de entrada
da casa de "INÁCIO"; QUE "NINHA" disse ao notificante que "TANTAN" e
JOÃO BATISTA entraram na casa para matar matar "INÁCIO" enquanto o
menor ficou do lado de fora do imóvel;  QUE "NINHA" e "INÁCIO" são
usuários e vendem droga na Serventia e região; QUE “TANTAN" e JOÃO
BATISTA  são  usuários  e  vendem  droga  na  Serventia  e  região;  QUE
"TANTAN" já tentou matar "INÁCIO"; QUE, na ocasião, "TANTAN" efetuou
um tiro dentro da casa de "INÁCIO", mas este não foi atingido e fugiu para a
casa do notificante, (...) (declarante Severino Augusto de Freitas -
fls. 14/15).

Já  em juízo  (fls.  118),  a  companheira  do  acusado,  Maria  da
Guia Ferreira do Amaral, “Ninha”, retificou o seu depoimento, afirmando não saber
quem era o homem que atirou em Inácio, e que não entendeu direito o nome da pessoa
que Inácio pronunciou.

Ora,  em  crimes  dessa  natureza,  não  é  incomum  que  as
testemunhas,  quando  ouvidas  em  juízo,  modifiquem  as  declarações  anteriormente
prestadas, no calor dos acontecimentos perante a autoridade policial, diante do temor de
sofrer  represália,  principalmente  quando  há  o  envolvimento  de  pessoas  tidas  como
perigosas na comunidade em que vivem.

Logo, mesmo havendo a modificação do depoimento de Maria
da Guia Ferreira do Amaral, “Ninha”,  todas as declarações devem ser analisadas e
sopesadas em conjunto com todas as demais provas dos autos para se chegar a um juízo
de valor. De fato, na hipótese em comento, há prova suficiente nos autos a justificar o
édito condenatório.

Logo, como se vê, do cotejo probatório,  a tese acolhida pelos
jurados  está  respaldada  nas  provas  produzidas,  especialmente  na  prova
testemunhal,  a  destacar  o  depoimento  da  companheira  do  acusado,  que  foi
testemunha presencial do crime, havendo outros depoimentos que corroboraram
suas afirmações.

Por  outro  lado,  a  defesa  tenta  fragilizar  o  acervo  fático
probatório coligido, aduzindo que não há provas suficientes da culpabilidade do
acusado, todavia a tese da defesa se apresenta isolada nos autos, já que as provas
produzidas não corroboraram a tese defensiva. É dizer: o Conselho de Sentença
optou por uma das possibilidades existentes de julgamento, não se apartando da
prova produzida nos autos.

Das qualificadoras

No mesmo sentido,  não há como afastar as  qualificadoras
reconhecidas expressamente pelo corpo de jurados. A pretensão também esbarra
na soberania dos veredictos, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal
de Justiça: verbis,

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI.
HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO.  APELAÇÃO.
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS



AUTOS.  PROVIMENTO  DO  TRIBUNAL.  DECOTE  DA
QUALIFICADORA.  IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA À  SOBERANIA
DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 593, § 3º, DO CPP.
OCORRÊNCIA.  1.  Esta  Corte  Superior  já  firmou  o  entendimento  no
sentido de que não se pode admitir a desconstituição parcial da sentença
proferida  pelo  Tribunal  Popular  quanto  às  qualificadoras  ou  às
privilegiadoras,  sob  pena  de  ofensa  ao  princípio  da  soberania  dos
veredictos  (art.  5º,  XXXVIII,  da  Constituição  Federal  de  1988)  e  ao
disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, que determina a
submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for
manifestamente contrária à prova dos autos. 2.  Agravo regimental  não
provido.  (STJ,  AgRg  no  REsp  1378097/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  02/10/2014,  DJe
13/10/2014) – g.n.

Ademais,  há  provas  nos  autos  que  dão  suporte  às
qualificadoras, haja vista ter ficado demonstrado que o homicídio foi praticado por
motivo  torpe  do  crime  e  a  impossibilidade/dificuldade  de  defesa  da  vítima,
notadamente  pelo  fato  de  o  réu  ter  agido  de  surpresa  quando  a  vítima  se
encontrava dormindo.

Destarte, não prospera, mais uma vez, o pleito recursal.

Dosimetria da Pena

Neste ponto, alega a defesa que não há justificativa para uma
pena tão alta, pretendendo a redução da pena para mais próximo do mínimo legal,
ou seja, 14 (quatorze) anos.

Sobre a questão, é pacífico 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).
Outrossim, o fato de fundamentar as circunstâncias de forma resumida, contudo, não
implica, necessariamente, em ilegalidade.

Pois bem. Da leitura da  sentença (fls. 297),  verifica-se que o
MM Juiz, ao proceder à dosimetria da pena,  por considerar 06 (seis) circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu: culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta
social, circunstâncias e motivo do crime, fixou a pena-base, em 16 (dezesseis) anos
de reclusão, já que o intervalo da pena para homicídio qualificado gravita entre 12
(doze) e 30 (trinta) anos para homicídio qualificado.

Destarte,  tornou a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de
reclusão, ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e  causas especiais
de aumento ou de diminuição de pena.

Como  visto,  a  pena-base  foi  aumentada  apenas  em  04
(quatro)  anos  a  mais  que  o  mínimo  legal  previsto,  apesar  de  haver  várias
circunstâncias  negativas,  que  até  se  justificaria  um  aumento  maior,  no  meu
entendimento. Nesse diapasão, analisando as circunstâncias sopesadas em desfavor
ao  réu,  devidamente  justificadas  pelo  julgador  a  quo,  não  há  que  se  falar em
exacerbação da penalidade.



Portanto,  existindo  elementos  de  convicção  aptos  a  dar
suporte ao édito condenatório, inviável a cassação do decisum popular hostilizado,
eis que, como sabido, a cassação do veredicto dos Jurados, com base no artigo 593,
III, do Código de Processo Penal, somente se justifica quando não houver nenhum
elemento de convicção mínimo apto a sustentar a tese acolhida, o que, como visto,
não é o caso dos autos.

ANTE  O  EXPOSTO,  em  harmonia  com  o  parecer  da
Procuradoria  de  Justiça,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,  mantendo
inalterados os demais termos da sentença.

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),  comunique-se ao juízo
competente acerca da presente decisão.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
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).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  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,06 de março de 2018.

Des. Tércio Chaves de Moura 
Relator


