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DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A decisão popular somente pode ser cassada por
contrariedade à prova quando o posicionamento
dos  jurados  se  mostrar  arbitrário,  distorcido  e
manifestamente dissociado do conjunto probatório
e não quando o Conselho de Sentença encontra
apoio na prova reunida.

Obedecidas  as  regras  de  aplicação  da  pena
prevista  nos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal,
correta  se  mostra  a  manutenção  do  quantum
fixado  na  sentença  condenatória,  mormente,
quando  a  reprimenda  imposta  ao  acusado  se
apresenta proporcional e suficiente à reprovação
do fato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal  tempestivamente interposta por

Antônio José de Oliveira Dantas,  através de Advogado constituído, contra

decisão proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Picuí (fls. 354/358) que,

acolhendo o veredicto dos jurados,  condenou-o pela prática do crime do art.

121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal,  sendo-lhe imposta a pena de 16

(dezesseis) anos de reclusão a qual, após realizada a detração, resultou em

14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias, a ser cumprida em

regime inicialmente fechado.

Em suas  razões recursais (fls. 367/368), requer a anulação da

decisão do Tribunal do Júri, por ser expressamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, a redução do tempo da condenação, em face dos critérios

favoráveis em que o apelante se enquadra.

Contra-arrazoando (fls.  371/377),  o  Ministério  Público  a  quo

defendeu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, devido à ofensa

ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que não foi descrita a motivação

nas razões recursais. No mérito, sustentou o desprovimento da apelação, já

que inquestionável a prática dos fatos narrados na denúncia pelo réu, estando

bem fundamentada a dosimetria da pena.

A douta Procuradoria de Justiça, por seu Procurador José Roseno

Neto,  exarou  parecer,  de fls.  408/423,  opinando pelo provimento parcial  do

apelo, apenas para haja readequação na dosimetria da pena-base, tendo em
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vista  a  inexistência  de  fundamentação  das  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis ao apelante. Por fim, enfatizou a execução provisória da pena.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  que  oficia  perante  o

Tribunal  do  Júri  da  comarca  de  Picuí ofereceu  denúncia  em  desfavor  de

Antônio José de Oliveira Dantas, dando-o como incurso nas sanções penais

do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do CPB e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, c/c

art. 29 do CP.

Aponta a peça acusatória que, no dia 30 de janeiro de 2015, por

volta das 23h, no bairro Limeira, cidade de Picuí, o réu matou Sebastião Rafael

Silva Santos, por motivo torpe, consistente em vingança e mediante recurso

que dificultou a defesa da vítima, concorrendo ainda, para o crime, indivíduo

não identificado.

Continua narrando que,  no dia  do fato,  o  denunciado,  trajando

casaco e  de capacete,  chegou à residência  da  vítima  em uma motocicleta

guiada por um indivíduo desconhecido. Ao descer do veículo, o réu arrombou a

porta da residência e desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, o que

resultou na sua morte. Tais circunstâncias dificultaram a defesa do ofendido. 

Em  seguida,  salientou  a  exordial  que  o  indigitado  e  a  vítima

desentenderam-se uma semana antes, ocasião em que o ofendido agrediu o

denunciado com socos e coronhadas de revólver, bem como a atual namorada

do réu, ex-companheira de Sebastião Rafael.

Descreve ainda que,  no mesmo dia em que houve a morte da

vítima, o denunciado procurou saber onde era a casa dela e, momentos depois
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do crime, passou em frente à residência.

Devidamente instruído o feito, o Juízo  a quo  proferiu decisão de

pronúncia (fls. 199/201), entendendo presentes indícios suficientes de autoria e

materialidade do crime previsto no caput do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do

Código Penal c/c o art. 1º da Lei 8.072/90.

Submetido ao julgamento pelo Sinédrio Popular, veio o réu a ser

condenado nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código

Penal, sendo-lhe imputada uma pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a

qual resultou, após detração, em 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 05

(cinco) dias, a ser cumprida no regime inicialmente fechado (fls. 354/358). 

Irresignado,  o  acusado  apresentou  recurso,  requerendo,  de

forma  superficial,  que  o  apelante  seja  submetido  a  novo  julgamento  por

considerar a decisão contrária à prova dos autos. Alega, tão somente, que não

há prova concreta que ateste ser o apelante o autor dos fatos narrados na

denúncia  e,  por  isso,  sustenta  a  aplicação  do  princípio  in  dubio  pro  reo.

Alternativamente, afirma que houve erro e injustiça no tocante à aplicação da

pena, não sendo observado o fato do réu não possuir antecedentes criminais

nem foi avaliado o seu bom comportamento carcerário e social.

Registra-se que foi  apresentado,  por outro Advogado, um novo

apelo (fl. 378) que, no entanto, não foi conhecido pelo magistrado singular, já

que se verificou, no caso, preclusão consumativa (fls.387).

A pretensão do recorrente, no entanto, não merece acolhida.

Pois  bem.  Acerca  da  preliminar  suscitada  em  sede  de

contrarrazões tenho que não deve ser admitida. 

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
4



Apelação Criminal n. 0000180-63.2015.815.0271

Apesar das razões recursais não esboçarem especificamente os

motivos de fato e de direito pelos quais a defesa sustentou ser a decisão do

julgamento manifestamente contrária à prova dos autos, entendo que se furtar

à análise do requerido no apelo afronta dois princípios de grande relevância

que devem ser observados neste momento, quais sejam: o da ampla defesa e

o do duplo grau de jurisdição.

Ademais,  eventual  acolhimento afrontaria sobremaneira o efeito

devolutivo do recurso de apelação, já que aquele consiste na aptidão que todo

recurso  tem  de  devolver  ao  órgão  ad  quem  o  conhecimento  da  matéria

impugnada (Marcus  Vinicius  Gonçalves,  Direito  Processual  Civil

Esquematizado,  7ª  ed.,  2016,  p.  871).  Assim,  esta  Superior  Instância  deve

reapreciar aquilo que foi impugnado pelo réu, mesmo que este apresente as

razões de forma superficial.

Pelo exposto, o presente recurso deve ser CONHECIDO.

Passadas essas considerações, adentremos no mérito do apelo.

Primeiramente,  devemos  ressaltar  que  a  doutrina  e  a

jurisprudência  são  pacíficas  no  sentido  de  que  a  cassação  do  veredicto

popular, por manifestamente contrário à prova dos autos, só é possível quando

a decisão for  escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto

probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes, amparada

em provas. 

Para que se decida pela nulidade da decisão do Tribunal Popular,

sob a assertiva de ser esta manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se

mister  que  o  conjunto  probatório  contido  nos  autos  aponte, de  forma

irrefutável,  que a decisão adotada fora divorciada,  por inteiro,  das provas

colhidas.
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Tal  exigência  visa  preservar,  por  conseguinte,  o  princípio

constitucional  da  soberania  dos  seus  veredictos.  Por  tais  motivos,  o

acolhimento  dos  argumentos  somente  será  possível  quando  não  encontrar

nenhum apoio  na  prova  colhida  nos  autos,  exigindo-se,  assim,  para  a

anulação  sob  tal  fundamento,  que  haja  um  completo  afastamento  entre  a

decisão e a realidade fática produzida.

Acerca da matéria, o criminalista MIRABETE registrou:

[...] Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os
elementos  de  convicção  colhidos  na  instrução  que
autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a
decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na
prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao
Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis
dos autos, ainda que não seja eventualmente a melhor
decisão.(...) A opção do Conselho de Sentença não se
sustenta  quando  exercida  indiscriminadamente,  sem
disciplina  intelectual,  em frontal  incompatibilidade  da
decisão com a prova material inequívoca. (MIRABETE.
Júlio Fabrinni. Código de Processo Penal Interpretado.
São Paulo: Atlas, 2003. 10ª ed. p. 1488)

No presente caso, vê-se efetivamente provada a materialidade do

delito imputado ao acusado através do Laudo de Exame Pericial Em Local de

Morte Violenta, fls. 113/121, em que ficou consignado que “Sebastião Rafael

Silva Santos – NIC nº 20150299, teve como causa de seu óbito HOMICÍDIO,

perpetrado  por  ação  pérfuro-cortante”.  Registra-se  também a  existência  do

Laudo Tanatoscópico (fls. 138/139), em que restou configurado que a causa da

morte da vítima Sebastião Rafael  Silva Santos  se deu em virtude de  ação

perfuro-contundente causando ferimento penetrante de crânio com lesão de

cérebro e meninges e hemorragia consecutiva.

A autoria, da mesma forma, também restou comprovada a partir

dos depoimentos testemunhais, como adiante se vê:
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Que  estava  de  plantão  na  Delegacia  e  foram
informados de um homicídio. No local,  os familiares
relataram que  a  vítima estava sendo ameaçada  de
morte  e  que  o  acusado  a  tinha  jurado  de  morte,
devido a uma desavença ocorrida em um bar. Que o
réu passou no local  do crime e que,  após isso,  foi
preso. Descreveu ainda a testemunha que as pessoas
presentes  no  local  confirmaram  o  desentendimento
entre acusado e vítima e que esta tinha brigado com o
acusado, que apanhou daquela. Que o “Bicudo” já era
conhecido da polícia, tinha várias passagens no meio
policial (…).
(Carlos  Eduardo  Malta  Nascimento,  em  Plenário,
CD-ROM, fl. 344)

O próprio irmão da vítima, no Plenário da sessão de julgamento,

foi  enfático ao atribuir  ao condenado a autoria do crime que fez seu irmão

vítima. Vejamos o que ele relatou, confirmando as declarações prestadas em

sede Policial bem como em juízo:

Que  presenciou  a  morte  do  seu  irmão.  Que  quem
matou o seu irmão foi o b”Bicudo”. Que viu quando
ele  atirou  e  correu.  Relatou  também  que  a  vítima
informou à família que estava com medo de morrer e
que  o  réu  estava  o  ameaçando  de  morte.  Que  a
vítima disse a ele, declarante, e a toda a sua família.
Que,  por  volta  das  23h,  estavam  em  casa  o
declarante, sua mãe e sua sobrinha. Que ele acordou
com os tiros e que viu seu irmão segurando a porta,
no entanto, “Bicudo” matou seu irmão fora de casa.
Que quando a porta abriu ele atirou. Que dois dos três
tiros foram no rosto. Que tudo ocorreu muito rápido, e
o  seu  irmão  não  teve  chance  de  defesa.  Que  as
ameaças  aconteceram devido  a  uma briga anterior,
por  causa  de  uma  mulher.  Que  percebeu  que  o
acusado  passou  em  frente  da  casa  e,  e,  seguida,
avisou  a  polícia.  Que,  na  posição  em  que  estava,
ficou de frente ao atirador.
(João Batista da Silva Santos, Plenário do Júri, CD-
ROM, fl. 344)

Por sua vez, a mãe do ofendido, testemunha presencial do crime,

afirmou  categoricamente  que  não  tem  nenhuma  dúvida de  que  foi  o

apelante quem atirou e matou o seu filho. Eis o relato:
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Que viu quem matou seu filho. Que viu o “Bicudo” na
porta  depois  de  ter  efetuado  os  disparos,  com  o
capacete  na  mão.  Que o  acusado  estava  na  porta
olhando  para  ela,  declarante,  enquanto  seu filho  já
estava  caído  no chão.  Que ouviu  “botando  a  porta
adentro” e quando saiu viu os tiros. Que foram quatro
tiros, três em direção ao seu filho, a vítima, e um em
direção ao outro filho da testemunha. Informou ainda
que dois dos disparos em seu filho foram na cabeça.
Que Bicudo estava com o capacete na mão. Que viu
quem matou o seu filho: o réu, que ficou olhando para
ela. Que houve uma confusão entres eles e que seu
filho relatou que tinha sido ameaçado. Isso oito dias
antes do ocorrido. Que seu filho era ignorante, mas
trabalhador. Que o ocorrido acabou com a vida dela,
pois ficou muito traumatizada, sendo que nunca mais
passou na rua da sua casa.
(Rita da Abadia Silva, Sessão do Júri, Mídia fl.344) 

Assim,  apesar  de  o  apelante  afirmar,  em  declarações

imprecisas, não  ter  praticado  o  delito  descrito,  alegando  que,  na  hora  do

homicídio estava na barraca de uma pessoa chamada Mário, o fato é que ficou

demonstrado, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de

homicídio qualificado como descrito na peça vestibular.

As testemunhas de defesa relataram que o acusado esteve na

“Barraca de seu Mário”, contudo não ficou determinado se o acusado estava

presente no referido Bar no momento em que o fato aconteceu, nem quanto

tempo o réu permaneceu lá. (José Mário de Oliveira, José Franceli da Silva

Medeiros, Mídia encartada à fl. 344).

O acusado, por outro lado, entrou em contradição quando, em um

primeiro instante, disse que foi de carro olhar o que tinha acontecido, como

curioso (11:50) e que depois a viatura o parou. Já no final do seu interrogatório,

disse que, em momento nenhum, passou pelo local do crime (16:26) (CD-ROM

fl. 344).
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Entendo  que,  de  qualquer  forma,  merecem  credibilidade  as

palavras do irmão e da mãe da vítima, apesar do grau de parentesco e da

possível emoção que possa os permear, pois eles eram as únicas pessoas que

se  encontravam  presentes  no  momento  do  crime,  visualizando  todo  o

acontecimento.

Resta  patente,  portanto,  que  o  julgamento  do  Conselho  de

Sentença ocorreu em perfeita consonância com as provas produzidas durante

toda a instrução criminal,  conforme descrição na denúncia e na decisão de

pronúncia, sendo a decisão vergastada consentânea àquela prova.

Logo,  estando  a  decisão  apoiada  nos  autos,  não  é  possível

cassá-la,  tendo  em  vista  a  soberania  assegurada  pela  Constituição  da

República ao Tribunal do Júri (artigo 5º, XXXVIII, “c”). Ao contrário, percebe-se

que  a  prova  colhida  se  mostra  em  um  único  sentido  e  se  posicionar

contrariamente é que seria decidir em afronta absoluta ao contexto probatório.

Corroborando com o entendimento supramencionado, segue os

seguintes julgados:

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO
CRIMINAL  JULGADA.  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ESPECIAL.  INVIABILIDADE.  VIA
INADEQUADA.  DECISÃO  DO  JÚRI
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS  DO
CONSELHO  DE  SENTENÇA.  EXAME
APROFUNDADO  DO  CONTEXTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  NECESSIDADE.
MATÉRIA  INCABÍVEL  NA  VIA  ELEITA.  HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.(…) 2. Não há falar
em decisão manifestamente contrária à prova dos
autos se os jurados optaram pela condenação do
increpado, em franco acolhimento a uma das teses
que  lhes  fora  apresentada,  com  o  respaldo  do
arcabouço  probatório  carreado  aos  autos,
exercendo, assim, a sua soberania, nos termos do
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição
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da  República. 3.  (...).  4.  Habeas  corpus  não
conhecido.  (STJ,  HC  229135/PR,  Rel.  Min.  Maria
Thereza de Assim Moura, publicação: 18/02/2014)

HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  ANULAÇÃO  DO
JULGAMENTO  DOTRIBUNAL  DO  JÚRI.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA
DOSAUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA
APLICADA.
IMPOSSIBILIDADE.PROPORCIONALIDADE  DO
PERCENTUAL  FIXADO  A  TÍTULO  DE
PARTICIPAÇÃO  DEMENOR IMPORTÂNCIA.  1.  Não
há falar em condenação manifestamente contrária
à prova dos autos quando o Conselho de Sentença
adota tese, contraposta à da defesa, devidamente
amparada  em depoimento  testemunhal. 2.  (...)  3.
Ordem  denegada.(STJ,  HC  140398/RS,  Rel.  Min.
Sebastião Reis Junior, publicação 29/08/2012) 

O apelante também impugna a pena-base que lhe foi aplicada na

sentença  pelo  Juiz  Presidente  do  Tribunal  do  Júri,  afirmando  ser  ela

exacerbada, em face das circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, como o seu

bom comportamento carcerário e social, bem como o fato do réu não possuir

antecedentes criminais.

No entanto, também, sem razão.

Analisando-se a sentença condenatória (fls. 354/358), observa-se

que o Magistrado a quo obedeceu a todos os ditames legais, dando os motivos

de  seu  convencimento  em estrita  consonância  com a  prova  constante  dos

autos  e  observando  rigorosamente  o  sistema  trifásico  de  fixação  da

reprimenda, ditado pelo artigo 68 do Código Penal. 

A exasperação  da  pena-base  foi  devidamente  justificada  pelo

Magistrado  singular,  diante  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis

apresentadas  pelo  acusado,  pelo  menos  os  motivos  do  crime e  as

circunstâncias do crime, já que estas suficientemente fundamentadas,  o

que resultou na aplicação de 15 (quinze) anos de reclusão. Isso na primeira

fase de aplicação da reprimenda, ao meu ver, acertadamente dosada.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
10



Apelação Criminal n. 0000180-63.2015.815.0271

Já na segunda fase, sendo reconhecida a agravante da alínea I

do artigo 61 do Código Penal, foi agravada a pena-base em 01 (um) ano, o que

tornou  a  pena  definitiva  em  16  (dezesseis)  anos  de  reclusão,  e, após

detração, tornou-se em 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco)

dias, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, como já determinado na

sentença objurgada.

Vale ressaltar que a sanção aplicada está adequada à repressão

do crime cometido, já que o quantum consubstanciado encontra-se em perfeita

consonância  com  os  contornos  objetivos  e  subjetivos  da  prática  ilícita,

concretizadas  no  patamar  necessário  e  suficiente  para  a  prevenção  e

reprovação do delito praticado.

Pelo exposto, NEGO provimento ao recurso. 

Expeça-se guia de execução provisória.

                     É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e

revisor,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para

substituir o Desembargador João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo da

Cunha Ramos.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes

Ferreira, Procurador de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João

Pessoa, 08 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa

          Juiz de Direito Convocado

RELATOR
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