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RECONHECIDA.  INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
 
Proferida a decisão pelo Conselho de Sentença,
de acordo com o acervo probatório  contido nos
autos, adotando uma das teses levantadas pelas
partes, não há que se falar em nulidade, devendo-
se acatar o veredicto, sob pena de infringência à
soberania do júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”, CF)

Não há empecilho  no conhecimento  do recurso
contra decisão do Tribunal do Júri em que não há
a  indicação  dos  dispositivos  legais  em  que  se
apoia,  desde  que  nas  razões  se  encontrem  os
fundamentos  que  ensejaram  o  apelo  e  as
pretensões  da  parte  estejam  perfeitamente
delineadas (precedentes do STJ e do STF).

A  confissão  espontânea,  apta  a  ensejar  a
atenuação  da  sanção  é  aquela  completa,  que
coincide  com  a  imputação,  sem  ressalvas  ou
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qualquer  desculpa  para  amenizar  o  fato,  não
podendo ser reconhecida quando o réu apresenta
versão incompleta.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

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,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL. 

RELATÓRIO

José Ildo de Brito Oliveira e Mailson dos Santos Nunes foram

condenados, com fulcro no art. 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal,  o

primeiro, a uma pena total definitiva de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser

cumprida  inicialmente  em regime fechado,  e  o segundo,  a uma pena total

definitiva de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em

regime fechado (Sentença de fls. 364/370).

Irresignados, apelaram da decisão condenatória (fls. 375) e, em

razões  de  fls.  380/385,  alega  a  Defesa  que  os  acusados  foram  presos

temporariamente  e  após,  preventivamente,  numa  prisão  que  restou

caracterizada pelo alarde da opinião pública. Afirma que a grande repercussão

do  crime,  a  enorme  comoção  social  e  a  pressão  da  sociedade  sobre  as

autoridades exerceu larga e enorme influência para condenar os réus em pena

excessiva. Ainda, considera a Defesa que os apelantes são réus confessos,

sendo Mailson dos Santos Nunes, primário e de bons antecedentes.

Se  insurgem,  assim,  os  apelantes  contra  as  penas  aplicadas,

alegando  que  houve  exacerbação.  Sustentam  que  se  forem sopesadas  as

circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  Código  Penal  com  a  devida

Desembargador João Benedito da Silva
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imparcialidade,  tem-se por  injustificável  e despropositada a fixação da pena

base acima do mínimo legal, não havendo fundamentos para sua manutenção.

Postula a Defesa que sejam retificadas as penas base para o seu

grau mínimo, eis que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis aos

réus, tendo havido exasperação imoderada e descomedida na sua fixação.

Alegam também os recorrentes que deve ser reconhecida em seu

favor  a  atenuante  genérica  da  confissão  espontânea,  o  que  não  afeta  a

soberania do veredicto do Tribunal do Júri, já que constitui matéria secundária,

operando-se a redução das penas aplicadas.

Contrarrazões às fls. 387/391, pelo desprovimento do recurso. 

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  através  do  Parecer  de  fls.

403/409, opina pelo improvimento do apelo. 

É o relatório.

VOTO

Como visto, José Ildo de Brito Oliveira e  Mailson dos Santos

Nunes foram condenados, com fulcro no art. 121, § 2°, incisos I e IV do Código

Penal,  o  primeiro,  a  uma  pena  total  definitiva  de  19  (dezenove)  anos  de

reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e o segundo, a uma

pena  total  definitiva  de  17  (dezessete)  anos  de  reclusão,  a  ser  cumprida

inicialmente em regime fechado (Sentença de fls. 364/370).

Narra a denúncia (fls. 02/05) que, “[...]  Em 06 de novembro de

2014,  por  volta  das 09h da manhã,  na  R.  do  Prado,  Centro,  Patos/PB,  os

Desembargador João Benedito da Silva
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Acusados  José Ildo  de Brito  Oliveira  e  Mailson dos  Santos Nunes,  em

unidade de desígnios,  por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a

defesa da vítima, mataram  José de Arimatéia Ernesto da Silva,  conhecido

por ‘Erimá’, com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo (revólver

cal.  38),  causando-lhe as  lesões descritas  no  Laudo de Exame Cadavérico

(fl.).”

Prossegue a peça acusatória relatando que:

De acordo com os autos, a vítima transitava na R. do
Prado,  Centro,  Patos/PB,  na  direção  do  veículo
automotor  VW/Saveiro,  placa  KLV  4775,  quando  os
Denunciados  José Ildo de Brito Oliveira  e  Mailson
dos Santos Nunes  na direção da motocicleta Honda
Fan,  placa MOE 5961,  se aproximaram e efetuaram
cinco disparos de arma de fogo em direção à vítima.

No  instante  do  crime,  os  Acusados  caíram  da
motocicleta, e logo após evadiram-se do local. Por sua
vez, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital
Regional  de Patos/PB,  onde faleceu em decorrência
das  lesões  provocadas  pelos  disparos  de  arma  de
fogo.

Realizadas  diligências,  Agentes  de  Investigação  da
Polícia Civil colheram declarações da vítima ainda com
vida no Hospital Regional de Patos/PB, tendo afirmado
que  os  autores  do  crime  foram  “Ildinho  do  Sítio
Tubarão” e outra pessoa que não conhecia, apesar de
descrever detalhadamente as características.

Ato contínuo, a Polícia Civil se dirigiu ao local dos fatos
e ao constatar a existência de câmeras aos arredores
da  Rua,  verificou  a  imagens  do  momento  do  crime,
constatando que a pessoa não reconhecida pela vítima
tratava-se do denunciado Mailson dos Santos Nunes,
inclusive reconhecido nas imagens por sua namorada
Liete Maria Silva,  conforme depoimento do agente de
investigação André Dias Jerônimo. […] (fls. 03/04)

Desembargador João Benedito da Silva
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A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo de Exame

Cadavérico  de  fls.  56/60.  A autoria  também restou  comprovada  pela  prova

produzida, notadamente depoimentos testemunhais.

Preliminar de Nulidade 

O  Ministério  Público,  tanto  de 1º  quanto  de 2º  graus suscitam

nulidade  a  prejudicar  o  conhecimento  do  recurso  interposto  pelos  réus,  ao

argumento de que, ao apresentar a peça de irresignação (fls. 375), o patrono

privado  não  indicou  o  mínimo  de  fundamento  da  insatisfação,  já  que  não

assinalou em qual alínea do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal

se respaldava a apelação.

No entanto, cuida-se de mera irregularidade, uma vez que, em

sede  das  Razões  Recursais  de  fls.  380/385,  o  causídico  asseverou  que  a

inconformação  tinha  por  fundamento  o  art.  593,  III,  b  e c,  do  Estatuto

Processual Penal, delimitando as pretensões dos réus. Colaciono os seguintes

julgados:

EMBARGOS  INFRINGENTES  -  JÚRI  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  -  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DAS
ALÍNEAS  QUE  FUNDAMENTAM  O  RECURSO  -
MERA IRREGULARIDADE  FORMAL  -  EMBARGOS
ACOLHIDOS. Configura mera irregularidade a falta
de  indicação  dos  dispositivos  legais  em  que  se
apoia o termo da apelação interposta pela defesa
contra  decisão  do  Tribunal  do  Júri.  Não  há
empecilho  no  conhecimento  do  recurso,  desde  que
nas  razões  se  encontrem  os  fundamentos  que
ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam
perfeitamente delineadas, não havendo que privilegiar
o  formalismo exacerbado  e  a  instrumentalidade  das
formas  em  detrimento  de  princípios  constitucionais
(precedentes  do  STJ).  (TJMG  -  Emb  Infring  e  de
Nulidade 10003010030736003 MG (TJ-MG).  Relator:
Paulo Cézar Dias. Data de publicação: 03/07/2015)

Desembargador João Benedito da Silva
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APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
TRIBUNAL  DO  JÚRI  -  EFEITO  DEVOLUTIVO
RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO APELO - SÚM.
713 STF - PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO QUE NÃO
INDICA AS ALÍNEAS DO ART. 593 ,  III  ,  DO CPP -
MERA  IRREGULARIDADE  -  DEFICIÊNCIA  DE
DEFESA TÉCNICA NÃO VISLUMBRADA -  AGENTE
ASSISTIDO  POR  ADVOGADO  DURANTE  TODA A
PERSECUÇÃO  PENAL  -  PRELIMINARES
REJEITADAS - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO
-  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO
DEFENSOR  DATIVO  QUANDO  DO  JULGAMENTO
DA  DECISÃO  DE  PRONÚNCIA  -  DEFENSOR
PRESENTE  NA  SESSÃO  DE  JULGAMENTO  DO
TRIBUNAL  DO  JÚRI  -  AUSÊNCIA  DE
MANIFESTAÇÃO  ACERCA  DA  NULIDADE  -
PRECLUSÃO - ART. 571 , V , DO CPP - NULIDADE
CONVALIDADA -  MÉRITO  -  DECISÃO  AMPARADA
NA PROVA DOS AUTOS - ACOLHIMENTO DA TESE
MINISTERIAL PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA -
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  CUSTAS  -  RÉU
HIPOSSUFICIENTE  -  ISENÇÃO  CONCEDIDA.  -  O
enunciado  da  Súmula  713  do  STF  não  vincula  as
partes  aos  argumentos  trazidos  na  peça  de
interposição,  mas  sim,  refere-se  ao  fato  de  que  o
tribunal ad  quem somente  pode  analisar  os
fundamentos expostos no recurso,  não podendo,  de
ofício,  examinar  questões  que  ali  não  foram
mencionadas;  portanto,  a  simples  indicação
equivocada  e/ou  genérica  constante  da  petição  de
interposição  do  recurso  de  quaisquer  das  partes
configura  mera  irregularidade   se,  nas  razões
recursais, é apresentada fundamentação para o apelo,
com  a  delimitação  de  seus  pedidos. […]  (TJMG  -
Apelação Criminal APR 10249090053011001 MG (TJ-
MG).  Relator:  Cássio  Salomé.  Data  de  publicação:
03/07/2015) GRIFAMOS.

Enfim,  não  há  empecilho  no  conhecimento  do  recurso  contra

decisão do Tribunal do Júri em que não há a indicação dos dispositivos legais

em que se apoia, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que

ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas

(precedentes do STJ e do STF). Preliminar de nulidade rejeitada.

MÉRITO

Desembargador João Benedito da Silva
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Como visto,  postula  a  Defesa  que  sejam retificadas  as  penas

base para o seu grau mínimo, eis que todas as circunstâncias judiciais foram

favoráveis aos réus, tendo havido exasperação imoderada e descomedida na

sua fixação.

Alegam também os recorrentes que deve ser reconhecida em seu

favor  a  atenuante  genérica  da  confissão  espontânea,  o  que  não  afeta  a

soberania do veredicto do Tribunal do Júri, já que constitui matéria secundária,

operando-se a redução das penas aplicadas.

De se destacar que, no caso ora analisado, pelo exame de todo o

contexto probatório, observa-se que o Conselho de Sentença acolheu a tese

que lhe pareceu a mais correta,  com supedâneo em elementos probatórios

existentes nos autos, devendo por esta razão, ser mantida por seus próprios e

jurídicos fundamentos. 

Como  sabido,  se  o  Júri  opta  por  uma  das  versões  que

razoavelmente se pode concluir da análise das provas, não pode o Tribunal ad

quem cassar tal  decisão, sob pena de afronta ao princípio constitucional da

soberania do Tribunal Popular. 

Quanto  ao  pedido  de  reconhecimento  e  aplicação  da

circunstância atenuante da confissão espontânea, não há como se acolher o

pleito dos réus. Veja-se.

Na  segunda  fase,  observo  que  o  nobre  Magistrado  não

reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor dos recorrentes,

entendendo que esta não se verificou, posicionamento com o qual coaduno.

Desembargador João Benedito da Silva
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Explico.

Ambos os recorrentes em Plenário do Júri, apresentaram versões

parciais dos fatos, pelo que não houve a confissão plena da autoria delitiva,

pois José Ildo se retratou em Juízo, afirmando que apenas pilotava a moto e

Mailson alega ter atirado porque a vítima, propositadamente, bateu com seu

carro na moto em que ele vinha com o corréu, tendo atirado apenas quando a

moto caiu, sugerindo ter agido em legítima defesa. Desta forma, entendo como

inaceitável a aplicação da malsinada atenuante.

Assim o faço porque acredito que a confissão espontânea, apta a

ensejar  a  atenuação  da  sanção  é  aquela  completa,  que  coincide  com  a

imputação, sem ressalvas ou qualquer desculpa para amenizar o fato, não

podendo ser reconhecida quando o réu apresenta versão incompleta, como,

por exemplo, no caso em tela.

De modo que, em não se vendo a confissão plena dos acusados

em Juízo, podendo, no máximo, entendê-la como se dado de forma parcial e

com o nítido intuito de livrar-se das imputações contidas na denúncia, o que por

si só já desqualificaria a hipótese de atenuação, esta não pode e não deve ser

considerada.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE

Sustenta  a  Defesa  que  houve  exacerbação  inaceitável  na

aplicação  das  penas  base  dos  réus,  já  que  favoráveis  as  circunstâncias

judiciais dos apelantes. Também aqui, razão não lhes assiste. Vamos à análise

detalhada da sentença vergastada.

Para o apelante José Ildo, ao analisar as circunstâncias judiciais

do  art.  59  do  Código  Penal,  verifica-se  que  foram todas  desfavoráveis  ao

Desembargador João Benedito da Silva
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mesmo, tendo o Juiz considerado a reincidência, bem como as qualificadoras

do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima para negativar

totalmente  a  análise  das  referidas  circunstâncias,  o  que  fundamenta

suficientemente a fixação da pena base em 19 (dezenove) anos de reclusão, a

qual foi tornada definitiva, sendo que a pena mínima seria de 12 (doze) anos de

reclusão.

O mesmo raciocínio foi utilizado pelo Magistrado para negativar

as circunstâncias judiciais do  apelante Mailson dos Santos, sendo que sua

pena foi  menor em face de não ser  reincidente (única circunstância judicial

favorável) e de ter sido reconhecida em seu favor a atenuante do art. 65, I do

Codex  (menoridade),  o que resultou numa pena definitiva de 17 (dezessete)

anos de reclusão. 

Ressalte-se  que,  conquanto  a  regra  geral,  no  caso  de  duas

qualificadoras, seja a utilização de uma delas como circunstância judicial para

aumentar  a  pena  base  e  a  outra  para  qualificar  o  delito,  entendo  que,  no

presente  caso,  uma vez  que o  Magistrado já  as  utilizou  para  aumentar  as

penas base, tornando-as definitivas sem aplicar aumento posterior em face de

uma das qualificadoras, na terceira fase, não houve bis in idem e nem prejuízo

aos réus. 

Justificada,  pois,  a  elevação  das  penas  base  aplicadas,  nada

havendo a corrigir  ou reduzir,  não podendo se falar,  no presente caso,  em

exasperação desproporcional na fixação das penas.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa ( Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des  João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês   de março de 2018.

  

Dr. João Batista Barbosa
R E L A T O R – Juiz Convocado

Desembargador João Benedito da Silva
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