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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000741-07.2004.815.0681 – Comarca de Prata/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Claudeni da Silva Morais, conhecido como “Deni”
ADVOGADO: Henrique Marcula Lima (OAB/PE 7.127) 
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA
A  VIDA.  JÚRI.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  E
HOMICÍDIO  CONSUMADO.  DUAS  VÍTIMAS.
DECISÃO  DESCLASSIFICATÓRIA  PELO
CONSELHO  DE  SENTENÇA.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE
CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO
DOS  JURADOS.  INOCORRÊNCIA.  ERRO  NO
TOCANTE  A  APLICAÇÃO  DA  PENA.
INEXISTÊNCIA. CORRETA FUNDAMENTAÇÃO E
APLICAÇÃO  DA  REPRIMENDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não há que se falar em sentença do juiz-presidente
contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados se a
decisão  está  compatível  com  a  resposta  dos  juízes
naturais aos quesitos formulados.

2.  Não existe erro ou injustiça na aplicação da pena,
quando  o  magistrado  fundamenta  as  razões  do
quantum aplicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo. Expeça-se mandado
de prisão, após o decurso do prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.
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Perante  a  Comarca  de  Prata/PB,  Claudeni  da  Silva  Morais,
conhecido como “Deni”,  devidamente qualificado, foi denunciado nas penas do  art.
121, § 2º, I e IV e art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, todos c/c o art. 73, parte final, todos
do CP, em razão dos fatos a seguir narrados:

No dia 21/09/2004, por volta das 18h45min, nas proximidades do
Posto Vitória, no Centro da cidade e Comarca de Prata, o acusado com animus necandi
e desígnios autônomos, mediante disparos de arma de fogo, atingiu as vítimas José
Natanaelson Lima da Silva e Marcos Antônio Medeiros de Araújo, causando ferimentos
em um e levando outro a óbito, em razão das lesões sofridas.

Narra a peça acusatória que no dia dos fatos, “o denunciado, após
ligeira discussão com a vítima José Natanaelson Lima da Silva, passou a caçá-lo pela
cidade  e,  após  identificá-lo,  inesperadamente,  sacou  de  um  revólver  efetuando
disparos contra o mesmo os quais por erro na execução atingiram, além da vítima
acima mencionada,  também o Sr.  Marcos  Antônio  Medeiros  de  Araújo,  causando
neste os ferimentos descritos no laudo de exame de cadavérico e subsequente morte”.

Ultimada  a  instrução  criminal  e  oferecidas  as  alegações  finais
pelas partes, o juiz singular pronunciou o acusado Claudeni da Silva Morais, conhecido
como “Deni”, dando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, do CP, em
relação à vítima  Marcos Antônio Medeiros de Araújo e incurso no tipo penal do art.
121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do CP, com relação à vítima Natanaelson Lima da Silva,
submetendo-o, em consequência, o caso à apreciação do Tribunal do Júri (fls. 316-318).

O acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito  (fls.  321; 327-
360) e a douta Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 14/04/2016 (fls. 388-391),
negou provimento ao recurso, determinando que o réu fosse julgado pelo conselho de
sentença.

Com o retorno dos autos ao 1º grau, o processo seguiu seu curso
regular,  tendo  o  magistrado  elaborado  relatório  (fls.  405-406)  determinando  que  o
processo fosse incluído em pauta de julgamento.

 O acusado foi  submetido a julgamento pelo Sinédrio Popular,
onde o Conselho desclassificou a conduta, passando a apreciação do juiz singular (fls.
484.

Com os  autos  o juiz  proferiu  sentença,  condenando o acusado
Claudeni da Silva Morais, nas penas do art. 129, § 1º, I c/c o art. 129, § 3º, ambos do
CP, em concurso formal, aplicando a pena da seguinte maneira (fls. 486-491):
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- Quanto ao crime de lesão corporal grave

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 01
(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que tornou definitiva diante da ausência de
causas modificativas.

- Quanto ao crime de lesão corporal seguida de morte

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 05
(cinco) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, que tornou definitiva
diante da ausência de causas modificativas.

- Do concurso formal de crimes

Ao final o magistrado aplicou a mais grave das penas (05 (cinco)
anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão) aumentada de 1/6, ficando, ao
final, 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Inconformado  com  a  decisão  vindicada,  o  acusado  apelou,
tempestivamente, com fulcro no art. 593, III, “b” e “c”, do CPP, alegando a sentença
está contrária a decisão dos jurados e que  houve erro na aplicação da pena (fls. 494-
499).

Às fls. 501-507 foram apresentadas as contrarrazões ministeriais.

Seguiram os autos, já nesta instância, à douta Procuradoria-Geral
de Justiça, que, em parecer da lavra do Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 513-529).

Lançado o  relatório,  foram os  autos  ao  Revisor,  que,  com ele
concordando, pediu dia para julgamento. 

É o relatório.

VOTO

- SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI
EXPRESSA OU À DECISÃO DOS  JURADOS (ART.  593,  III,  ALÍNEA “B”,
CPP): 
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A r. sentença não divergiu da resposta dos jurados aos quesitos
formulados, bastando confrontar o decido fls. 476 e 481 (quesitos e respostas) com o
constante às fls. 486-491 dos autos (sentença).

Assim  já  decidiu,  em outra  oportunidade,  a  Câmara  Criminal
deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV,
DO  CÓDIGO  PENAL  BRASILEIRO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À
PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ESCOLHA
PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS
TESES APRESENTADAS. VEREDICTO APOIADO
NO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.  ERRO,
INJUSTIÇA  E  AFRONTA  À  LEI  NO
CONCERNENTE  À  APLICAÇÃO  DA  PENA.
INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS  DO  ART.  59  DO  CÓDIGO
PENAL  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADAS.
PENA-BASE  FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  A  decisão  do
Tribunal  do  Júri  somente  pode ser  cassada  em sede
recursal,  quando  se  apresentar  arbitrária,  chocante  e
absolutamente  divorciada  do  conjunto  probatório
apurado  na  instrução  criminal  e  não  quando,  tão
somente, acolhe uma das teses possíveis dos autos. Se
a  decisão  do  Júri  se  fundamenta  em  elementos
razoáveis  de prova deverá ser  mantida,  sob pena de
ofensa  ao  princípio  constitucional  da  soberania  dos
veredictos.  Das  cinco  circunstâncias  judiciais
valoradas negativamente antecedentes, conduta social,
personalidade, circunstâncias e conduta da vítima há a
necessária  fundamentação  quanto  aos  motivos  e
circunstâncias  merecedoras  de  uma  maior
reprovabilidade do crime, o que se consubstancia em
uma pena  apropriadamente  fixada  acima do mínimo
legal, de forma proporcional e razoável. APELAÇÃO
CRIMINAL.  Homicídio  qualificado.  Art.  121,  §  2º,
incisos  II  e  IV,  do  Código  Penal  Brasileiro.
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Absolvição.  Inconformismo  dos  assistentes  de
acusação. Sentença da juíza presidente contrária à lei
expressa  ou  à  decisão  dos  jurados.  Alegação
improcedente.  Julgamento  contrário  às  provas  dos
autos.  Inocorrência.  Desprovimento  do  recurso.  Não
procede a alegação de que a sentença proferida pela
juíza  presidente  foi  contrária  à  lei  expressa  ou à
decisão  dos  jurados  quando  aquela  espelha
fielmente  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença. A
escolha pelos jurados de tese que lhes parece a mais
aceitável  dentre  as  apresentadas  em  plenário,
respaldada  no  conjunto  probatório,  não  pode  ser
taxada  de  contrária  à  prova  dos  autos,  em  face  do
respeito  ao  princípio  da  soberania  dos  veredictos.
(Apelação  nº  0002104-77.2012.815.0251,  Câmara
Criminal do TJPB, Rel. Arnobio Alves Teodosio. DJe
21.10.2014) - grifei

Compulsando  atentamente  os  autos,  em  especial  os
quesitos/respostas, vê-se que os jurados, em sua maioria, responderam “não”, ao serem
questionados se o réu deu início a um crime de homicídio.

Conclui-se, assim, que na Ata de Julgamento (fls. 484-v), há um
equívoco, ao falar em “homicídio culposo”.

Ademais, como bem registrado pelo Promotor de Justiça em suas
contrarrazões (fls. 505-506), o magistrado tem liberdade para analisar o fato, desde que
não o considere como “doloso”. Vejamos:

“(…)
Pois bem. Já dissemos que ao afastar o dolo homicida
na  primeira  série,  os  jurados  firmaram  que  tanto  o
crime "desejado", como o cometido em aberratio não
eram dolosos  contra  a  vida.  Isto  é,  o  réu  não tinha
intenção de matar. Ponto. A decisão do colegiado não
pode  (e  não  vai)  além  disso.  Ao  afastar  sua
competência, o conselho de sentença devolve ao juiz-
presidente  a  total  apreciação  dos  fatos  e  provas.  O
magistrado goza de liberdade para analisar a evidência
da forma racional dedutiva e ditar o julgamento, desde
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que,  obviamente,  não trilhe  o caminho de um crime
doloso contra a vida.
(...)”.

Assim, não há que se falar em decisão contrária à lei expressa ou
à decisão dos jurados.

-  DO  ERRO  OU  INJUSTIÇA  NO  TOCANTE  À
APLICAÇÃO DA PENA (ART. 593, III, ALÍNEA “C”, DO CPP):

Nas razões apelatórias, o recorrente pedem a redução da pena para
seu patamar mínimo, com a consequente alteração do regime prisional e substituição
por restritivas de direito.

O apelante foi condenado nas penas do art. 129, § 1º, I c/c o art.
129, § 3º, ambos do CP, em concurso formal, tendo o magistrado aplicado a pena de
forma  fundamentada,  não  havendo  modificação  a  ser  feita,  já  que  agiu  com  a
discricionariedade que lhe é outorgada e dentro dos padrões legislativos.

Endossam-se, na íntegra, os fundamentos invocados pelo Juiz de
Direito  a quo, para a fixação da pena do réu, eis que se encontra adequada ao caso
concreto, inexistindo erro na sua aplicação, tendo em vista que, ao dosá-la, obedeceu
aos imperativos da necessidade e suficiência à prevenção e reprovação do crime no
presente caso.

Sobre o assunto:

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL  JÚRI.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO
PRIVILEGIADO. PREFACIAL CONSISTENTE EM
PEDIDO  PARA  RECORRER  EM  LIBERDADE.
PRELIMINAR  AFASTADA.  INSURGÊNCIA
CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA.
POSSIBILIDADE  DE  REVISÃO.  PEDIDO
EXCLUSÃO  DA  QUALIFICADORA  DA
SURPRESA.  PLEITO  NÃO  CONHECIDO.
RECURSO PARCIALMENTE  CONHECIDO E NA
PARTE  CONHECIDA  IMPROVIDO.  1.  Resultou
rejeitada a preliminar suscitando o direito de recorrer
em  liberdade,  porque  a  Sentença  está  devidamente
fundamentada  em consonância  com o artigo 312 do
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Código  de  Processo  Penal;  2.  A decisão  entendida
como manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos  é
aquela  que  o  Conselho  de  Sentença  despreza
completamente  o  conjunto  probatório,  conduzindo  a
um resultado dissociado da realidade apresentada nos
autos;  3.  Acaso  entendesse  este  sodalício  que  a
Decisão  combatida  teria  sido  contrária  à  prova  dos
autos, a única determinação cabível seria a submissão
do réu a novo julgamento, em consonância com o art.
594, III, d, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal,
sendo-lhe vedada a simples exclusão da qualificadora;
4. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação
da  pena,  pois,  se  constatado  que  a  magistrada
singular observou, prudentemente, os requisitos do
art. 59 do CPB, bem como foi obedecido o critério
trifásico para a dosimetria da pena, não havendo
qualquer  reparo  a  ser  feito,  restando,  portanto,
imune  de  reforma; 5.  Quando  do  processo
dosimétrico,  sempre  que  restarem  caracterizadas
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, impõe-se
o  afastamento  da  pena  do  mínimo legal;  6.  Após  a
análise  do  caso  concreto,  poderá  o  magistrado,
discricionariamente, aplicar a fração da privilegiadora
entre o mínimo de um sexto (1/6) a um terço (1/3), ex
vi  do  §  1º,  do  art.  121,  do  CPB;  7.  Recurso
parcialmente  conhecido  e,  na  extensão  conhecida,
improvido. (Apelação nº 0017432-15.2008.8.06.0000,
3ª Câmara Criminal do TJCE, Rel. Francisco Lincoln
Araújo e Silva. j. 24.10.2017) - grifei

Ante essas considerações, nego provimento ao apelo.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim
Relator, os Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor e Arnóbio Alves
Teodósio.
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Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 22
(vinte e dois) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 22 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                  Relator
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