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- 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.

– Constatado excesso na fixação da pena, impõe-se sua redução



para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o
crime.

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 dar provimento parcial  ao apelo,
nos termos do voto do relator. 

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Josimar Pereira
da  Silva,  conhecido  como  “Cego”  ou  “Baixinho”,  em  face  da  sentença  das  fls.
194/195v, prolatada pela Juíza de Direito, Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara da
Comarca  de  Queimadas,  Andréa  Costa  Dantas  B.  Targino,  nos  autos  da  ação penal
acima numerada, que, consoante julgamento do Conselho de Sentença (fls.193/193v), o
condenou, como incurso:

a) no art. 121, § 2º, II, IV e VI, do CP , pelo homicídio da vítima
Sandra Serafim de Oliveira, a uma pena de 25 (vinte e cinco) anos e 2 (dois) meses de
reclusão; e

b)  no art. 121, § 2º, II, IV e VI c/c  art. 14, II, ambos do CP, pela
tentativa de homicídio contra a ofendida Amanda Serafim de Oliveira a uma pena de
12(doze) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Somadas as reprimendas, obteve-se o quantum de 37 (trinta
e sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado. 

Ao réu foi negado o direito de recorrer em liberdade. 

Narra a denúncia:

“(...)

No dia 03 de novembro de 2015, por volta das 21h00min, no interior da
residência  localizada  na  Rua  Professor  José  Henrique  Sobrinho,  s/n,
Conjunto Cássio Cunha Lima, Queimadas/PB, o Denunciado, utilizando-se
de  uma  faca,  provocou  a  morte  de  sua  companheira  Sandra  Serafim  de
Oliveira, além de tentar matar sua enteada Arnanda Serafim de Oliveira.

Depreende-se dos autos que na data e horário acima citados, o Denunciado,
como de  costume,  passou  a  ingerir  bebidas  alcoólicas  no  interior  de  sua
residência e, com ciúmes de Sandra, começou a desconfiar desta ao perceber
que a mesma conversava com uma amiga conhecida por "Socorro", alegando,
segundo "Baixinho", que estas conversavam sobre um homem que acabara de
passar em frente à sua residência.

"Socorro", ao perceber que "Baixinho" estava alterado e portando uma faca

na cintura, deixou o local e se recolheu à sua residência, na mesma rua em

que Sandra morava.



"Baixinho", ainda sob o efeito de álcool,  passou então a discutir com sua

companheira, alegando que ela teria "um caso" com o referido homem, o que

foi  negado por Sandra.  Apesar da negativa,  "Baixinho" continuou com os

ciúmes e desferiu um soco em Sandra, derrubando-a ao solo.

 As adolescentes Amanda Serafim de Oliveira e Tamiris de Oliveira Maciel

acordaram  com  o  barulho  da  discussão  entre  sua  genitora  Sandra  e  seu

padrasto Josimar, e, ao perceberem sua mãe caída e ferida, Amanda bateu na

cabeça de "Baixinho" com um recipiente de vidro.

"Baixinho", por sua vez, sacou a faca que sempre portava na cintura e partiu

"para cima" de Amanda para esfaqueá-la. Amanda correu em direção a seu

quarto, mas foi alcançada e esfaqueada por Josimar. 

Narra  a  menor  Tamiris  que  "Baixinho"  esfaqueou  Amanda  no  rosto  e

cabeça,  tentando um terceiro  golpe  fatal  no pescoço,  momento  em que

esta,  mesmo  gravemente  ferida,  conseguiu  empurrá-lo,  sendo  atingida

com a faca no tórax.

 Ato contínuo, a vítima Sandra Serafim, para defender sua filha Amanda,

lançou-se  contra  "Baixinho",  oportunidade  em  que  Amanda  conseguiu

fugir pela janela do quarto. 

Continuamente,  "Baixinho"voltou-se  com a  faca  contra  Sandra  e  proferiu

diversas facadas na mesma, atingindo-a fatalmente no interior da residência.

Quando  interrogado,  Josirnar  Pereira  da  Silva  confessou  o  homicídio  de

Sandra Serafim de Oliveira e a tentativa de homicídio a Amanda Serafim de

Oliveira.

(...)”

Irresignado,  o  réu  interpôs  apelação,  fls.  197  e  207/214,
alegando julgamento contrárion à prova dos autos e exacerbação no quantum da pena. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 218/219, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de
Justiça José Roseno Neto, fls. 224/230, opinou pelo provimento parcial do apelo apenas
para reduzir a pena-base do apelante,  em razão de, no seu entender, a circunstância
culpabilidade não ter sido fundamentada adequadamente pelo juízo sentenciante. 

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: 

(...)

II - por motivo futil; 

(...)

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

(...)

Feminicídio(Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015)

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:(Incluído pela
Lei nº 13.104, de 2015)

(...)

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

Tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Pena de tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a
pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Cinge-se o presente apelo à alegação de julgamento contrário à
prova dos  autos,  segundo o  argumento  de  que o réu  teria  agido sob o domínio  de
violência  emoção com relação à  vítima Sandra e  amparado pela  legítima defesa no
tocante à ofendida Amanda, bem como, em caráter secundário, pleiteia a redução da
pena, por considerar que houve excesso na fixação do seu quantum. 

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  e  tentativa  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 que agiu
sob o domínio de violenta emoção e em legítima defesa, 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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13142.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm#art1


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, II, IV e VI, do CP, ao tempo em que os Jurados afastaram as
teses de legítima defesa e de homicídio privilegiado apresentadas pelo réu, culminando
com a sua condenação pelo homicídio qualificado de Sandra Serafim de Oliveira e pela
tentativa  de  homicídio  qualificado  contra  Amanda  Serafim  de  Oliveira  (doc.  fls.
193/193v).

Em que pesem os argumentos expendidos nas razões recursais,
de que não restam dúvidas quanto à prática dos crimes sob o manto da legítima defesa e
com a incidência de causa de diminuição de pena,  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 pericial de local de morte violenta
das  fls.  68/86,  laudo  tanatoscópico  fls.  95/98,  laudo  traumatológico  fls.  100,  e  nas
declarações da vítima sobrevivente e nos depoimentos testemunhais, prestados tanto na
esfera policial quanto em juízo, fls. 26/27, 42/45, 47/48, 50/51 e mídia das fls. 132. 

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. 

Assim, pelo que se percebe, o  conjunto  probatório  foi
devidamente  valorado pelo Tribunal Popular, que acatou a tese do  Parquet,  em
detrimento da linha argumentativa apresentada pela defesa, tendo prevalecido a
linha acusatória que apontava no sentido de que o apelante agiu dolosamente, sem
amparo  em  legítima  defesa  ou  no  domínio  de  violenta  emoção,  motivado  por
questão fútil, de forma a impossibilitar defesa das vítimas e por razões da condição
de  sexo  feminino  contra  Sandra  Serafim  de  Oliveira  e  Amanda  Serafim  de
Oliveira.

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

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

Por  sua  vez,  o  douto  Procurador  de  Justiça  opinou  pelo
redimensioanmento da pena-base imposta ao apelante, em razão de, no seu entender, a
circunstância  culpabilidade  não  ter  sido  fundamentada  adequadamente  pelo  juízo
sentenciante. 



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.

Assim, embora para fixação da pena não se exija do julgador
uma operação aritmética, bastando que exponha os fundamentos do seu posicionamento,
no caso vertente, considerando que a pena do delito de homicídio qualificado orbita
entre  12 e  30 anos e  que apenas quatro circunstâncias judiciais  foram consideradas
desfavoráveis  ao  réu,  a  saber,  culpabilidade,  conduta  social,  personalidade  e
consequências do crime, fls. 194v, entendo que  o  quantum fixado pelo juízo  a quo, a
saber, 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão, mostra-se desproporcional. 

Passo,  então,  ao  redimensionamento  da  reprimenda  nos
seguintes termos:

QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO,
não  obstante  ratifique  os  fundamentos  da  sentença  guerreada,  pertinentes  às
circunstâncias  do  art.  59  do  CP,  reduzo  a  pena-base  para  21  anos  de  reclusão,
mantendo  os  demais  termos  da  dosimetria  penal:  na  segunda  fase,  permanece  o
aumento de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em razão do reconhecimento
da atenuante  da confissão sopesada  com duas  das  três  circunstâncias  qualificadoras
(motivo fútil e prevalecendo-se de relações domésticas com violência contra a mulher),
utilizadas como agravantes de pena, ficando a reprimenda definitiva em 22 (vinte e
dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, à mingua de outras cincunstâncias e causas
de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO,  não
obstante ratifique os fundamentos da sentença guerreada, pertinentes às circunstâncias
do art. 59 do CP, reduzo a pena-base para 21 anos de reclusão, mantendo os demais
termos da dosimetria penal: na segunda fase, permanece o aumento de 1 (um) ano e
11 (onze) meses de reclusão, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão
sopesada com duas das três circunstâncias qualificadoras (motivo fútil e prevalecendo-
se de relações domésticas com violência contra a mulher), utilizadas como agravantes
de pena, ficando a reprimenda, até então, em 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses
de reclusão, e, na terceira fase, mantém-se a diminuição de 1/2, pertinente a causa de
diminuição da tentativa,  restando uma pena definitiva de 11 (onze) anos, 5 (cinco)
meses e 15 dias de reclusão.

Aplicada a regra do concurso material, resta a reprimenda
no quantum de 34 (trinta e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, no
regime inicial fechado. 

Por outro lado, nos termos do art. 40 do CPP (Quando, em
autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de
crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos
necessários ao oferecimento da denúncia.),  determino a extração de cópias das fls.
22, 33, 34, 42, 43, 50, 51 e da mídia das fls. 132 para remessa à Promotoria de



Justiça  da  Comarca  de  Queimadas  a  fim  de  que  sejam  tomadas  as  medidas
cabíveis  quanto  à  apuração  dos  crimes  em  tese  cometidos  pelo  ora  apelante
Josimar Pereira da Silva contra o menor Cleiton de Oliveira Maciel,  de apenas 5
anos de idade, haja vista estar narrado nos autos que o réu obrigava a referida
criança a ingerir bebida alcóolica (cachaça) e a agredia fisicamente, de tal forma,
que o menor chegava a urinar sangue. 

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL  AO
APELO, para reduzir  a  pena do réu pelos  crimes em questão para  34 (trinta  e
quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, mantido os demais termos da sentença. 

O réu se encontra preso, assim expeça-se guia de execução
provisória  e  proceda  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 Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino  da
Costa Silva, 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, 13 de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


