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APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. ADUÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA EM QUE
FORAM APRESENTADAS DUAS VERSÕES AOS
JURADOS, AMBAS COM ARRIMO NO CONJUNTO
PROBATÓRIO CONSTANTE DO CADERNO
PROCESSUAL. ESCOLHA DO CONSELHO DE
SENTENÇA POR UMA DELAS. SOBERANIA DO
VEREDICTO.  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.
PEDIDO  DE  REVISÃO  E  MINORAÇÃO.
INVIABILIDADE.  RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO
DO JUÍZO SENTENCIANTE. DOSIMETRIA ADEQUADA
DA  REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

- 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 a 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.



-  Promove-se  a  manutenção  da  sanção  penal  aplicada  ao
apelante,  quando sopesada adequadamente  pelo  juízo a quo,
quedando-se harmonizada às diretrizes do artigo 68 do CP.

- Apelo a que se nega provimento.

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 NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  o  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Queimadas,  o
Ministério Público ofereceu denúncia contra  Carlos Eduardo Pinheiro de Oliveira,
alcunha  “Dudu”,  e Flávio  da  Silva  Alexandre,  conhecido  por  “Camburão”,  pela
prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I,
III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em virtude de, no dia 11 de dezembro de
2006, por volta das 21:15 horas, no Conjunto Mutirão, na cidade de Guarabira, serem
acusados  de  efetuarem  disparos  de  arma  de  fogo,  que  ceifaram  a  vida  de  Flávio
Medeiros de Melo, conhecido por “Sussua”.

Narra a denúncia, conforme se observa da transcrição abaixo:

“Exsurge  dos  autos  do  procedimento  inquisitorial  acima
mencionado. que no dia 11 do mês de dezembro do ano pretérito - 2006, por volta das
21h15, no interior da residência de 93, encravada na Rua José Batista, no Conjunto
Mutirão, nesta comuna de Guarabira. o SR. CARLOS EDUARDO PINHEIRO, VULGO
"DUDU", portando uma arma de fogo não apreendida, por motivo torpe, consistente em
vingança, mediante a utilização de recursos que impossibilitaram a defesa do ofendido e
por meio cruel, desferiu tiros contra a inditosa vítima FLÁVIO MEDEIROS DE MELO,
CONHECIDO  POR  "SUSSUA",  conforme  laudo  tanatológico  inserto  nos  presentes
autos, em folhas ainda não numeradas, salientando-se ainda, que nas mesmas condições
de tempo e de lugar, o increpado acima ainda tentou ceifar a existência da ofendida
IVONETE SABINO DA SILVA, sempre impulsionado pelas mesmas qualificadoras, só
não conseguindo o resultado morte,  em face de circunstâncias alheias à sua própria
vontade.

Ressai  ainda  do  informativo  que  serve  de  base  à  presente
denuncia,  que  a  pessoa  largamente  conhecida  nesta  cidade  pelo  VULGO  DE
CAMBURÃO, aderiu de forma decisiva à conduta criminosa do primeiro denunciado,
apoiando-o logística e moralmente, inclusive, ajudou aquele a invadir a residência das
vítimas.

ASSIM, tendo estando os ora increpados incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, Incisos I, III e IV e art. 121, § 2º, Incisos I, III e IV, combinado com o art.
14,  Inciso  II,  ambos  combinados  com os  arts.  29  e  70  e  art.  10,  da  Lei  8.072/90,
REQUER, que após o recebimento e autuação desta denúncia, sejam os réus citados
para interrogatórios,  e,  enfim,  para  todos  os  atos  do processo  até  final  julgamento,
notificando-se as testemunhas e declarantes do rol abaixo, para virem depor em juízo, em



dia e hora a serem designados, sob as cominações legais, de tudo ciente o Ministério
Público”.

Denúncia recebida em 05/06/2007 (fl. 34).

Na fl. 70, o juízo processante efetuou o seccionamento do feito,
determinando a suspensão dos autos em relação ao denunciado Carlos Eduardo Pinheiro
Oliveira, que se encontrava foragida à época.

Com a captura do réu Carlos Eduardo Pinheiro Oliveira (ex vi
da informação contida na certidão cartorária de fl. 116), os fólios em epígrafe tiveram o
seu prosseguimento regular.

Às fls. 170/172-v, o julgador monocrático proferiu sentença, em
que pronunciou o réu pelo possível cometimento dos crimes de homicídio qualificado
consumado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do
Código Penal) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art.
121, § 2º, incisos I,  III e IV, c/c art.  14, II,  todos do Código Penal), praticados por
motivo fútil, com emprego de meio insidioso ou cruel, e mediante concurso de agentes.

Transcorridos os demais trâmites processuais, o Tribunal do Júri
da Comarca de Guarabira, por maioria de votos, julgou  parcialmente procedente a
acusação, decidindo da seguinte forma:

1 – Acolheu, por maioria de votos, a materialidade e autoria
do delito de homicídio consumado (afastando a tese de negativa de autoria);

2 – Reconheceu, por maioria de votos, a semi imputabilidade
do réu, além das três qualificadoras descritas na denúncia;

3  –  Desclassificou,  igualmente  por  maioria  de  votos,  a
segunda  imputação  de  homicídio  qualificado  tentado,  para  o  delito  de  lesão
corporal gravíssima (art. 129, § 2º, inciso IV, do CP), cujo julgamento ficou a cargo
do juízo singular.

Desse  modo,  a  Magistrada  Ana  Carolina  Tavares  Cantalice
proferiu sentença (fls. 194/199),  condenando o réu a uma pena de 22 (vinte e dois)
anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Ao réu fora negado o direito de recorrer em liberdade (fl. 198).

Irresignada, a defesa do réu Carlos Eduardo Pinheiro Oliveira
interpôs, ainda na Sessão do Júri, o apelo de fl. 202.

 Em suas razões recursais (fls. 217/220), o apelante, com base
no art. 593, III, “d”, do CPP, alega que a decisão do Sinédrio Popular combatida queda-
se contrária às provas dos autos, posto que estas não apontam, na direção do réu, a
autoria  delitiva.  Pugnou,  assim,  pela  determinação de  um novo julgamento popular.
Requereu, por fim, a revisão da reprimenda cominada, seguida de ulterior minoração da
pena, que deve ser aplicada próximo a pena base, ou seja, 15 (quinze) anos.



Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  226/231,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça
Maria Lurdélia Diniz Albuquerque Melo (fls. 237/241), opinou pelo desprovimento do
apelo. 

É o relatório.

VOTO:

Conheço  o  recurso  apelatório  aviado,  eis  que  presentes  os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

Compulsando os autos, tenho que não assiste razão ao recorrente
quando sustenta que o julgamento dos fatos em análise pelo Sinédrio Popular se deu de
forma contrária à prova angariada nos autos.

O Conselho de Sentença, ao acolher o pleito absolutório,
reconheceu a tese defensiva de negativa de autoria, optando por uma das versões a ele
apresentadas, decidindo, desse modo, com respaldo no acervo probatório constante dos
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 quedar-se completamente contrária à prova dos autos, isto é, quando
não houver, no processo, qualquer elemento de convicção que possa embasá-la.

Nesse sentido, o STJ:

PENAL.  HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO.  NÃO
CABIMENTO. TRIBUNAL  DO  JÚRI.  ALEGAÇÃO  DE
JULGAMENTO  CONTRÁRIO  À  PROVA  DOS  AUTOS.  NÃO
OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA,
VEDADA NA VIA ESTEIRA DO  WRIT.  NULIDADE.  TESTEMUNHA.
PREJUÍZO  NÃO  DEMONSTRADO.  PEDIDO  DE  REVOGAÇÃO  DA
PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE
PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1.  O Supremo Tribunal  Federal  e o Superior  Tribunal  de Justiça não têm
admitido o  habeas corpus como sucedâneo do meio processual  adequado,
seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando
manifesta  a  ilegalidade  ou  sendo  teratológica  a  decisão  apontada  como
coatora.
2.  Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de
qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado
por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda
o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas
corpus.
4.  Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior,  o Processo
Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o



reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do
prejuízo (CPP, art. 563), o que não ocorreu na hipótese.
5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito
julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo
juízo de origem.
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 336207 /  SP 2015/0233606-5 –  Relator: Ministro RIBEIRO
DANTAS  -  Órgão  Julgador:  T5  -  QUINTA  TURMA  -  Data  do
Julgamento: 08/08/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 18/08/2017)

Com idêntico  entendimento,  apresento  a  jurisprudência  deste
Sodalício: verbis,

JÚRI.  NULIDADES.  ABORTO.  QUESITO.  FORMA  NEGATIVA.
INOCORRÊNCIA.  ARGUIÇÃO,  ADEMAIS,  PRECLUSA.
TESTEMUNHAS.  ASSISTENTE.  ARROLAMENTO.
ADMISSIBILIDADE.  EIVA  INEXISTENTE.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA.  REJEIÇÃO. DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA.  INEXISTÊNCIA.
PENA.  EXACERBAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  APELO.  NÃO
PROVIMENTO. 
(…)
lV. Havendo versões conflitantes sobre os mesmos fatos, aos jurados é dado
escolher  por  qualquer  delas  sem  que  a  opção implique  em  julgamento
manifestamente  contrário  à  prova  dos  autos,  à  luz  do  princípio  da
soberania  do  veredicto  do  tribunal  do  júri,  previsto  no    art.  5º,  inc.
XXXVIII,  c,  da  Constituição  da  República.  V.  Fixada  a  pena  acima  do
mínimo em razão  dos  motivos,  do  modo de  execução  do  delito,  de  suas
consequências e do comportamento da vítima que não influenciou na prática
criminosa, inexiste erro ou injustiça a reparar.  V. Preliminares de nulidade
refutadas. Veredicto mantido. Recurso improvido.
(TJPB; APL 0016934-04.2010.815.2002; Câmara Especializada Criminal;
Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho; DJPB 07/08/2014; Pág. 11)

Em  consonância  com  a  jurisprudência  supramencionada,
seguem, ainda, 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).

Demais  disso,  e  em que pese os argumentos expendidos nas
razões recursais, entendo  que  eventual  censura  a  r. decisum vergastada  pelo  apelo
defensivo viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

É  sabido  que, embora a decisão popular seja passível de
reexame, via o duplo grau de jurisdição, inviável reconhecer a cassação da deliberação
proferida pelo Tribunal do Júri, que opta por uma das teses apresentadas ao Conselho de
Sentença.

No caso vertente, conforme se extrai da r. sentença, o Tribunal
Popular acatou a tese acusatória apoiada no interrogatório do réu,  bem  como  nos
depoimentos testemunhais.

A bem da verdade, o que fez o Júri foi optar pela proposta
ministerial, em detrimento da assertiva ornada pela defesa técnica do réu.

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%205&sid=327603ec.7d23277a.0.0#JD_CFart5
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%205&sid=327603ec.7d23277a.0.0#JD_CFart5


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.

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)

Assim, o só  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.

Aduz o apelante, por fim, que a pena corporal cominada em seu
desfavor deve ser revista e minorada a patamar aproximado de seu mínimo legal, de 15
(quinze) anos.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  irresignação  do
apelante  não  merece  guarida,  por  não  trazer  ao  conhecimento  desta  Corte  nenhum
elemento concreto em que possa lastrear a alegada necessidade de minoração.

Ao estabelecer a pena privativa de liberdade do recorrente, ante
a prática do crime de homicídio qualificado, a magistrada sentenciante, à ocasião da
primeira fase da dosimetria, reputou seis circunstâncias judiciais em desfavor do réu
(culpabilidade,  conduta  social,  motivos,  circunstâncias,  consequências  do  delito  e
comportamento  da  vítima),  aumentando  em 9  (nove)  anos  a  pena  base,  que  restou
cominada, ao fim desta fase, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, estando as razões
delineadas no decisum açoitado.

De igual modo procedera a julgadora monocrática, quando da
dosimetria da pena cominada em decorrência do crime de lesão corporal qualificada
(art.  129,  §  2º,  inciso  IV do  CP),  decorrente,  pois,  da  desclassificação  da  segunda
conduta  criminosa  descrita  na  denúncia,  operada  pelo  pelo  Sinédrio  Popular,  que
culminou numa reprimenda base de 06 (seis) anos de reclusão.

Ressalte-se que a majoração das penas base supra mencionadas
quedam-se por demais razoáveis, mormente quando consideradas em reprimendas que
orbitam entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão (crime de homicídio qualificado)
e 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão (delito de lesão corporal gravíssima).

Na  segunda  fase,  houve  reconhecimento  da  circunstância
agravante genérica descrita no art. 61, II, d, do CP (utilização de meio insidioso ou
cruel),  com a  aplicação  do  aumento  de  3  (três)  anos  de  reclusão  para  o  crime  de
homicídio qualificado. Não houve aplicação de quaisquer circunstâncias (agravantes ou
atenuantes) no tocante ao delito do art. 129, § 2º, inciso IV, do CP.



Ato  contínuo,  lançou  mão  a  julgadora  singular,  em favor  do
apelante,  da  causa  de  diminuição  de  pena  relativa  ao  reconhecimento  da  semi
imputabilidade (CP, art.  26),  reduzindo as sanções de ambos os crimes em 1/3 (um
terço), ou seja, em 3 (três) anos para o delito de homicídio qualificado, e 2 (dois) anos
para o crime de lesão corporal gravíssima, que restaram cominadas, definitivamente,
em  18  (dezoito)  anos  de  reclusão  (homicídio  qualificado)  e  4  (quatro)  anos  de
reclusão, ante a inexistência de nenhuma outra causa de aumento ou de diminuição de
pena a ser considerada na terceira fase da dosimetria.

Em seguida, e atentando para a regra do concurso material de
crimes  (art.  69  do  CP),  o  juízo  sentenciante  efetuou  a  soma das  penas  cominadas,
chegando-se a um quantum total e definitivo de 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Nesse  contexto,  percebe-se  que  a  magistrada  sentenciante,
quando  da  individualização  das  penas  aplicadas  no  caso  vertente,  guiou-se
adequadamente pelos critérios delineados pelos artigos 68 e 71 do CPB, não havendo,
pois, como ser retificada, para menor, a sanção que se direcionou ao apelante.

Demais  disso,  restaram justificados  na  sentença  a  fixação  do
regime inicial de cumprimento de pena (fechado), e a permanência dos requisitos da
prisão preventiva (fl. 198).

Desta forma, não obstante as razões contidas no apelo sob
estudo, não vislumbro meios de cassar o julgamento impugnado, devendo-se manter
hígida a sentença prolatada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao apelo.

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), oficie-se ao Juízo de origem,
comunicando-o da confirmação da sentença condenatória.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  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 e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 1º de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


