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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.

Vistos, relatados e discutidos estes 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.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal  interposta por  José Thiago dos

Santos,  através  de  Advogada  constituída, contra  decisão  proferida  pelo  1º
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Tribunal  do  Júri  da comarca  da  Capital  (fls.  527/529)  que,  acolhendo  o

veredicto  dos jurados,  condenou-o  pela  prática  do crime do art.  121,  §  2º,

inciso III, do Código Penal,  sendo-lhe imposta a pena de 15 (quinze) anos

de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas extensas  razões recursais (fls.  536/546),  o  apelante

requer  a  anulação  da  decisão  do  Tribunal  do  Júri,  por  ser  expressamente

contrária à prova dos autos, já que não aponta o recorrente como autor do

crime.

Contra-arrazoando (fls.  548/551),  o  Ministério  Público  a  quo

defendeu o desprovimento do apelo, sustentando que a decisão do Tribunal do

Júri, que encontra apoio nas provas dos autos, é legítima.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  sua  Procuradora  Maria

Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, exarou parecer, de fls. 558/562, opinando

pela manutenção do decisum atacado.

É o relatório.

VOTO

O Representante  do Ministério  Público  que oficia  perante  o  1º

Tribunal do Júri da comarca da Capital ofereceu denúncia em desfavor de José

Thiago dos Santos, dando-o como incurso nas sanções penais do artigo 121,

§ 2º, incisos II e III do Código Penal Brasileiro.

Aponta a peça acusatória que, na madrugada do dia 03 de abril

de 2013, na Praia do Jacarapé, Bairro Praia do Sol, o denunciado matou Mario

Alves de Oliveira, por motivo fútil e utilizando-se de meio cruel.

Continua narrando que,  no dia  do fato,  a  vítima estava com o

denunciado  nas  proximidades  da  Praia  do  Jacarapé,  praticando  ato  sexual

entre si, quando o acusado efetuou 13 golpes de arma branca na vítima que,

devido às lesões, veio a óbito no local. Em seguida, prossegue descrevendo
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que, após perpetrado o fato delituoso, o denunciado fugiu no automóvel da

vítima,  levando  consigo  objetos  a  esta  pertencentes  (carteira  e  aparelho

celular), tendo, após alguns dias, abandonado e incendiado o veículo - Laudo

Pericial  fls.  52/57  -  na  Zona  Rural  do  município  do  Conde/PB,  o  qual  foi

encontrado por populares 04 (quatro) dias após o crime.

Em seguida, salientou a exordial que, depois da morte da vítima, o

indiciado foi visto no local onde morava usando o carro da mesma e que vítima

e denunciado mantinham contato telefônico constante,  assim como estavam

na mesma localidade no momento do crime.

Relata  ainda  que  a  motivação  do  crime  teria  sido  o  fato  do

acusado não querer continuar com a relação homoafetiva que mantinha com a

vítima, e, por isso, José Thiago dos Santos matou, de forma brutal e violenta,

Mario Alves de Oliveira.

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

pronúncia (fls. 457/462), entendendo presentes indícios suficientes de autoria

e materialidade do crime previsto no  artigo 121, § 2º, inciso III  do Código

Penal com  incidência  do  art.  1º,  inciso  I,  da  Lei  8.072/90.  Quanto  à

qualificadora  do  motivo  fútil,  considerou  o  magistrado  que  se  encontrava

dissociada do conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

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

condenado nas sanções penais  do artigo 121,  §  2º,  inciso III  do  Código

Penal, sendo-lhe imputada uma pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser

cumprida no regime inicialmente fechado (fls. 527/529). 

Irresignado,  o  acusado  José  Thiago  dos  Santos apresentou

recurso alegando  ausência  de  prova  da  autoria  delitiva  e  requerendo  a

anulação do julgamento em plenário.

Em resumo, a Defesa, alegando ter sido considerada testemunha

chave na decisão, questiona ou tenta desacreditar o depoimento prestado por
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Rosélia Maria da Silva, alegando vício de forma, já que não há a assinatura

do  Delegado,  como  também  a  não  confirmação  das  suas  declarações

prestadas na Delegacia pela testemunha quando em juízo. 

Sustenta irregularidades apresentadas na perícia de fls. 253/255

(Laudo de Exame de DNA), em que a existência de divergências apontam a

ausência de provas periciais que identifiquem ser o acusado o autor do crime,

considerando-se a falta de confrontação da carga genética do apelante com o

material genético recolhido na cena do crime.

Sobre  os registros telefônicos,  outrossim,  defende o recorrente

que não se pode formar qualquer juízo de valor levando-se em consideração

tais dados, uma vez que só foi investigado apenas o terminal do apelante, o

que tornaria impossível o conhecimento real dos fatos.

Ressalta a Defesa ainda que, não há, nos autos, elementos que

comprovem terem o apelante e a vítima uma relação homoafetiva, assim como

destaca que realmente o acusado dirigiu o carro da vítima, mas o fato de não

haver sangue dela no carro demonstra ser a tese de acusação carente de

fundamento.

Sustenta,  por  fim,  o  apelante  que  indicou  o  autor  do  crime,

contudo não foi  realizada qualquer diligência ou investigação nesse sentido,

além  de  enfatizar  que  não  houve  fuga  por  parte  do  recorrente  após  o

cometimento  do  delito,  permanecendo,  desde  então,  na  cidade  de  João

Pessoa.

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

Pois bem.

Primeiramente,  devemos  ressaltar  que  a  doutrina  e  a

jurisprudência  são  pacíficas  no  sentido  de  que  a  cassação  do  veredicto
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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.

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.  93/112,  em que ficou consignado que  “houve  MORTE

VIOLENTA NA MODALIDADE HOMICÍDIO, sendo a mesma perpetrada pela

atuação  de  energia  de  ordem  mecânica,  com  a  utilização  de  instrumento

perfuro-cortante, do tipo arma branca que ocasionou lesões, levando a óbito a
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pessoa identificada como sendo de MÁRIO ALVES DE OLIVEIRA”. 

Registra-se também a existência do  Laudo Tanatoscópico (fls.

42/44),  em que  restou  configurado  que  a  morte  da  vítima  Mário  Alves  de

Oliveira se deu em virtude de ferimentos pérfuro-cortantes de tórax e abdome

com múltiplas lesões de órgão vitais. Destaca ainda que o corpo apresentado

para Exame foi vítima de 13 (TREZE) ferimentos produzidos por instrumento

de ação pérfuro-cortante, sendo um deles localizado na região cervical, quatro

ferimentos na região torácica anterior (dois à direita e dois à esquerda), quatro

na  região  dorsal  à  esquerda,  um  na  região  abdominal  e  três

ferimentos  na  face  ventral  da  mão  direita,  sendo  estes  característicos  de

lesões de defesa.

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

dos depoimentos testemunhais, como adiante se vê:

Rafael Freitas de Oliveira:

Que o pai da testemunha utilizava maconha de forma
esporádica. Que achou seu pai um pouco ansioso nos
últimos  dias,  mas  não  sabe  o  porquê.  Que  todos
comentam que foi a pessoa do réu quem cometeu o
crime.  Que  a  vítima  lhe  dizia  que  tinha  uma
namorada, mas ele nunca viu.
(Instrução, primeira fase, CD-ROM, fl. 389)

Que é filho da vítima. Informou que soube do suspeito
através  das  investigações  da  própria  Polícia.  Que
uma prima da testemunha,  chamada Cíntia,  relatou
que  o  acusado  acompanhava  a  vítima  nas
Campanhas  Eleitorais,  como  cabo  eleitoral.  Que  o
carro pertencente ao pai da testemunha foi levado por
ocasião  do  homicídio  e  que  ouviu  dizer  que  o  réu
circulou no carro da vítima após o crime. (Plenário de
julgamento, CD-ROM, fl. 523)

Luiz de Figueiredo Freitas Neto:

Informou que,  segundo as investigações da Polícia,
que rastreou as últimas ligações do aparelho celular
do pai da testemunha, indicou o réu como autor do
crime.  Que  foram  levados  alguns  objetos
pertencentes  a  seu  pai,  na  ocasião  do  homicídio,
como carteira, dois celulares e o próprio carro. Que o
seu tio, Jota, conhecia o réu na época da campanha
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eleitoral.  Que  viu,  uma  vez,  seu  pai  fumando
maconha. (Instrução, primeira fase, Mídia fl. 389)

Que também é filho da vítima. Que o carro do seu pai
foi encontrado queimado por dentro. Que a partir da
quebra  do  extrato  telefônico,  foi  constatado  que  as
últimas ligações foram entre réu e vítima. Que soube
que  o  réu  trabalhou  na  campanha  eleitoral,  como
cabo  eleitoral  da  vítima.  Que  tomou  conhecimento
que  teriam  visto  o  réu  dirigindo  o  carro  do  pai  da
testemunha. Que alguém da família disse-lhe que o
acusado andava com o seu pai durante a campanha.
Que não percebeu nenhuma confusão com relação ao
nome  do  réu  e  outro  Thiago,  não  tendo  o  crime
nenhuma  relação  com  este  outro.  Que  tem
conhecimento que, no carro da vítima, havia sangue
do réu. Que, até pouco tempo antes do crime, o pai
dele tinha o costume de sair à noite, mas antes do
crime não mais. (Plenário, Mídia fl. 523).

O próprio irmão da vítima,  Jota Alves de Oliveira, na primeira

fase da instrução e no plenário da sessão de julgamento, afirmou que viu o réu

participando ativamente da campanha eleitoral de que fez parte o seu irmão,

em várias  oportunidades,  apesar  de  não saber  a origem da amizade entre

acusado e vítima. Vejamos o que ele relatou, no que interessa:

Que o seu irmão poderia ser bissexual,  mas nunca
ouviu falar que seu irmão tinha relacionamento com
outros  homens.  Que  viu  o  réu  nas  campanhas
eleitorais,  em passeatas. Que foram subtraídos os
documentos  do  seu  irmão.  Que  desconhece  outras
pessoas que possam ser  imputadas como autor  do
crime. (destaquei) (Sumário da culpa, fl. 389)

Que o irmão do declarante poderia ser  bissexual  e
não  homossexual,  pois  sabia  que  ele  andava  com
mulheres.  Que  tomou  conhecimento  que  o  réu  foi
visto dirigindo o automóvel da vítima. Que o acusado
participou  na  campanha  do  seu  irmão,  tendo,
inclusive,  visto-o lá,  em uma das manifestações.
Que o Tiago Nascimento não tem relação alguma com
o  crime.  Informou  também  que  sabe  que  foi
encontrado PSA no ânus do seu irmão,  bem como
material genético do acusado nas perícias. Que várias
pessoas comentaram que o réu participou do crime.
Que somente depois ouviu comentários que o irmão
do  declarante  frequentava  a  região  onde  o  réu
morava.  Que viu o réu acompanhando a vítima na
campanha,  em algumas oportunidades,  mas não
sabe da origem da amizade entre eles. 
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(Plenário, CD, fl. 523) (destaques de agora)

Como  se  vê,  o  fato  de,  apesar  da  negativa  do  réu,  este  ter

ajudado/trabalhado na campanha eleitoral de que a vítima participou no ano de

2016  indica  que  os  mesmos,  de  fato,  já  se  conheciam  antes  do  crime

acontecer.

 Na primeira fase, o réu afirmou que conheceu Mário através de

uma pessoa conhecida por Jordão ou “Boca” e que ficou conversando com a

vítima, na Praça do Conde. Disse também que, tempos depois, Jordão levou o

“Coroa”  (como  ele  se  referia  à  vítima)  para  um  outro  encontro,  afirmando

Jordão que o “Coroa” havia gostado muito do réu (CD-ROM, fl. 401).

Já  no  interrogatório  prestado  na  Sessão  de  Julgamento,  o

acusado  contou  versão  diferente,  disse  que  manteve  contato  com  Mário

inicialmente por telefone, sendo que este chegou a ligar para ele várias vezes,

a procura de um amigo em comum chamado Jordão.  Afirmou também que

chegou a se encontrar várias vezes com a vítima e que dirigiu o carro dela, até

o assentamento Rick Charles, no dia do crime (mídia, fl. 523).

Assim, apesar do apelante afirmar, em declarações imprecisas,

incoerentes e contraditórias, não ter praticado o delito descrito, alegando que

não  participou  da  campanha  eleitoral  da  vítima,  que  não  teve  nenhum

relacionamento com a mesma e que foi outra pessoa que cometeu o delito, não

denunciando com medo de morrer, o fato é que ficou demonstrado, de forma

inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de homicídio qualificado como

descrito na peça vestibular.

Ainda no sumário da culpa, as testemunhas deram uma versão

uníssona sobre a autoria do crime que vitimou Mário Alves de Oliveira. Eis os

relatos:

Que todos dizem que o réu foi quem matou o Mário e
que  o  acusado  trabalhou  na  campanha  eleitoral  da
vítima. Que ouviu falar que levaram o carro e depois o
incendiaram. (Antonieta Maria de Oliveira Silva, CD-
ROM, fl. 389).
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Que disseram à testemunha que foi o acusado quem
matou a vítima. Que foram levados o carro, a carteira
e o telefone celular dela. Que ouviu falar que o carro
estava circulando na cidade após o crime. (Marcílio
Alves de Oliveira, mídia acostada fl. 389).

Que ouviu comentários que o carro da vítima andou
circulando em farras com o réu no dia do crime. Que já
tinha visto o réu e o reconheceu no dia da audiência,
nas  campanhas  políticas,  em  uma  passeata  em
Mangabeira. Que o único indiciado pela morte do seu
irmão foi o acusado. (Marcone Alves de Oliveira, CD-
ROM, fl. 389)

Que  trabalhou  na  campanha  da  vítima,  nas  últimas
eleições. Que conhece o réu de vista das campanhas,
com certeza absoluta. Que ficou sabendo que o carro
foi encontrado incendiado após o crime. 
(Tiago Sousa do Nascimento, CD fl. 389) (destaques
de agora).

A testemunha  de  defesa  Wanderley  C.  B.  de

Sousa,  que  reside  no  Conde,  local  onde  aconteceu  o  crime,  ouvido  pela

autoridade judicial ainda na primeira fase do procedimento, relatou que ouviu

comentários acerca dos possíveis motivos da prisão do acusado. Eis o relato:

Que ouve frequentemente lá na região onde mora que
o acusado estaria preso, ora porque roubou uma moto
ou ora porque praticou o crime contra homossexual.
(CD, fl. 443).

Por sua vez, a testemunha  Rosélia Maria da Silva descreveu,

apesar de não confirmar o depoimento realizado em sede policial,  que viu o

acusado dirigindo o carro da vítima, com mais três pessoas na região

(CD-ROM, fl. 443).

João Gomes da Silva, Pastor Evangélico da região onde mora a

família do acusado, relatou perante a autoridade judicial que, após o crime, o

réu compareceu à Igreja, meio preocupado, e pediu oração, o que foi feito pelo

Pastor perante a Igreja (Mídia fl. 443).
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Ademais,  as  provas  periciais  juntadas  aos  autos  indicam que

uma amostra de sangue coletado do interior do veículo pertencente à vítima,

em confronto com amostra de swab bucal do réu conclui que é duzentos e

cinquenta e cinco quadrilhões, novecentos e sete trilhões, setecentos e

oitenta e três bilhões, setenta e quatro milhões e quinhentos e setenta e

oito mil vezes mais provável o resultado genético obtido, considerando

que a substância semelhante a sangue presente no swab coletado em

interno de veículo pertença a José Thiago dos Santos,  do  que a  outra

pessoa qualquer da população (Laudo de exame de DNA, FLS. 339/341).

Conforme disposto na legislação específica, a teor do art. 159 do

CPP,  tal  exame pericial  foi  realizado  e  assinado por  dois  Peritos  Oficiais,

investidos na função por lei, pessoas que exercem a atividade por profissão e

pertencentes ao IML do IPC/PB, órgão do Estado responsável pela realização

de perícias. Não há que se falar, portanto, na obrigatoriedade das figuras dos

peritos das partes ou assistentes técnicos.

Ademais  tal  laudo  pericial  foi  submetido  ao  Conselho  de

Sentença, não havendo nenhum registro, questionamento ou reclamação sobre

supostas  irregularidades  (Ata  da  Sessão  de  Julgamento,  fls.530/533).  Em

contrapartida, os jurados resolveram acolher, por maioria de votos e com base

em todas as provas envolvidas nos autos, inclusive a pericial, a tese acusatória

do homicídio qualificado (Ata, fls. 530/533).

Da mesma forma, a Defesa também não conseguiu lograr êxito

em descredenciar os depoimentos da testemunha Rosélia Maria da Silva, até

porque  a  decisão  condenatória  não  levou  em  consideração  apenas  as

declarações por ela prestadas e sim todo o conjunto probatório. Ao contrário,

ao ser  ouvida em juízo,  referida testemunha não confirmou as  declarações

prestadas na Delegacia, não sendo ouvida também na Sessão de Julgamento.

Outro elemento que deve ser registrado é que o apelante foi visto

conduzindo  o  veículo  automotor  da  vítima,  no  dia  dos  acontecimentos.  O

próprio réu confessou esse fato, e a testemunha Rosélia Maria da Silva, nas
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poucas palavras que proferiu em seu depoimento judicial, também afirmou ter

visto tal cena. Há relatos, inclusive, de que o acusado teria sido visto dirigindo o

automóvel após a realização do crime.

Acerca da motivação do crime e a suposta relação homoafetiva,

mesmo  sendo  encontrado  PSA  (antígeno  prostático  específico),

glicoproteína  intracelular  presente  no  líquido  seminal,  na  secreção  anal  da

vítima, não foi o fator preponderante para o desfecho da decisão tomada pelos

jurados.  Aliás,  mencionado  teste,  Imuno-Rápido  PSA,  muito  usado  para

diagnóstico in vitro, mostrou-se um marcador forense confiável para detecção

de sêmen em casos de  crimes sexuais,  incluindo os casos que envolvem

indivíduos vasectomizados ou portadores de azoospermia (Relatório Técnico,

fl. 44).

Outrossim, e mais importante, após confrontos entre os terminais

telefônicos da vítima e o do acusado, José Thiago dos Santos, verifica-se que

eles  mantiveram  diversos contatos  telefônicos  no  dia  do  crime,  estando,

inclusive, nesta data, na mesma localidade. Dão conta desse relevante aspecto

as ações cautelares nº.  0005349-47.2013.815.2002 (apenso)  e Relatório  de

Informação fls. 24/35, também do apenso.

Por fim, conforme apontado nas razões recursais, se o réu indicou

outra  pessoa  como  o  verdadeiro  autor  do  crime,  NADA justificaria  não  ter

revelado a verdade real dos fatos logo na ocasião em que foi preso. Ademais,

como a polícia ou a Justiça poderia tomar alguma atitude ou realizar alguma

diligência se o réu, ao indicar o suposto criminoso já na fase instrutória, nem

sequer falou o seu nome completo, só relatando que o conhecia como Jordão

ou Boca? Tal fato apenas corrobora ser a versão apresentada pelo apelante

completamente fantasiosa, dissociada de tudo que foi investigado e apurado.

Pelo que foi exposto, 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
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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
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) 
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Sobre  a  dosimetria  da  pena,  apesar  de  não  ter  sido  objeto

específico do recurso apelatório, constata-se que foram obedecidas as regras

de aplicação da pena prevista nos arts. 59 e 68 do Código Penal, correta se

mostra, portanto, a manutenção do quantum fixado na sentença condenatória.

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.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

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

Pessoa/PB, em 08 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

RELATOR


