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TRIBUNAL  DO  JURI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  A
PROVA DOS AUTOS. LEGITIMA DEFESA.
EXCLUSÃO  DE  QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.  VEREDICTO  QUE
ENCONTRA  APOIO  NO  CONJUNTO
PROBATÓRIO. SOBERANIA DO SINÉDRIO
POPULAR.  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,  o  que,
indiscutivelmente, não é o caso dos autos, já
que  o  Conselho  de  Sentença  tem  seguro
apoio na prova reunida.

Se o Conselho de Sentença optou por uma
das  versões  apresentadas,  amparado  pelo
acervo probatório,  não há que se falar  em
decisão manifestadamente contrária à prova
dos autos,  devendo a mesma ser mantida,
em  respeito  ao  Princípio  da  Soberania
Popular do Júri. 

Não  há  que  se  falar,  em  exclusão  da
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qualificadora,  quando  o  conselho  de  sentença
decide  com  convicção  e  com  base  na  prova
produzida durante  a instrução e  sob o  crivo  do
contraditório e da ampla defesa.

APELAÇÃO.  PENA  BASE.  INCONFORMISMO
DO  ÓRGÃO  MINISTERIAL.  SUPLICA  PELO
AUMENTO.  EXISTÊNCIA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  REPRIMENDA  QUE
DEVERÁ SER PROPORCIONAL E SUFICIENTE
PARA  A  REPROVAÇÃO.  PROVIMENTO  DO
APELO.

Ao  fixar  a  pena  privativa  de  liberdade,  o juiz,
atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à
conduta social,  à personalidade do agente,  aos
motivos,  às  circunstâncias  e  consequências  do
crime,  bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá,  conforme  seja  necessário  e
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
(CP, art. 59).

Restando demonstrado que na fixação da pena
base  o  Juiz  não  analisou  devidamente  as
circunstâncias  judiciais,  deve-se  proceder  aos
ajustes, para que a pena atenda às circunstâncias
judiciais  estabelecidas  no  art.  59  do  Código
Penal.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados;

A C O R D A  a  Câmara Criminal  do  Tribunal  de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AOS
APELOS,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA
PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Erivania Rufino de

Oliveira  (fl.164)  e  pelo  representante  do  Ministério  Público  (fl.165),  contra

Desembargador João Benedito da Silva
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sentença  (fls.  160/161),  proferida  pelo Juízo  do  1º  Tribunal  do  Júri  da

comarca da Capital  que, acolhendo o veredicto dos jurados, condenou a ré,

nas sanções do artigo 121, § 2º,  incs.  II  e IV, do CP,  a uma pena de 18

(dezoito) anos de reclusão, em regime, inicialmente fechado.

A Apelante  Erivania Rufino de Oliveira em suas razões recursais

(fls. 190/193), aduz que a decisão foi manifestamente contrária as provas dos

autos, pugnando por um novo julgamento. Alega ainda, que não restou caracte-

rizada as qualificadoras, requerendo a sua exclusão.

Nas  contrarrazões,  o  representante  do  Ministério  Público  (fls.

195/200), preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso, uma vez

que a Apelante arguiu em suas razões o art. 593, III, “c” do CPP, porém, apre-

sentou fundamento incompatível com a sua tese apresentada, ou seja,  que a

decisão fora manifestamente dissociada das provas dos autos, ferindo entendi-

mento sumular 713, do STJ, no mérito, requer o desprovimento do apelo.

Por sua vez, o Órgão Ministerial, em suas razões (fls. 620/636), re-

correu tão somente com relação a pena base fixada no mínimo legal, ao argu-

mento que o Juiz deixou de considerar as circunstâncias judiciais desfavorá-

veis, além de não ter fundamentado (motivo do crime e a personalidade), pug-

nando, pelo aumento da reprimenda em patamar necessário a reprovação e

prevenção do crime.

 

Em contrarrazões (fls. 178/181), a Apelada requerer o desprovimen-

to do apelo ministerial.

Desembargador João Benedito da Silva
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A douta Procuradoria de Justiça, por meio do Promotor de Justiça

convocado Amadeus Lopes Ferreira, exarou parecer opinando pelo despro-

vimento do recurso da Apelante Erivania Rufino de Oliveira e pelo provimento

do recurso Ministerial (fls. 202/208).

É o relatório.

VOTO 

O representante do Ministério Público Estadual, denunciou  Erivania

Rufino de Oliveira, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º,

incisos I e IV, do Código Penal.

Consta da exordial que a acusada no dia 11 de março de 2014, por

volta  das  10h00min,  na  Rua  do  Cano,  bairro  de  Padre  Zé,  nesta  Capital,

efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima  Antonio Carlos Basilio, por

motivo torpe, de modo a impossibilitar a defesa do ofendido, ocasionando a

sua morte.

Narra ainda a peça acusatória, que a vítima estava na mercearia do

pai, no endereço retromencionado, quando a acusada, filha da companheira do

seu pai, ou seja, sua irmã de criação, efetuou três disparos de um revólver

calibre 38, atingindo-o fatalmente.

Extrai-se  também  da  denúncia  que  a  acusada  em  meados  de

novembro de 2013, desferiu golpes de faca contra a vítima, já manifestando

a sua intenção dolosa de consumar crime de homicídio. A vítima foi socorrida

ao Hospital de Emergência e Trauma onde se submeteu a uma cirurgia e lá

permaneceu por cinco dias.

Desembargador João Benedito da Silva
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Por fim,  diz  a denúncia que a motivação que levou a acusada a

praticar o crime em comento foi um motivo torpe, por vingança, haja vista que a

acusada apontou a vítima a subtração de um cofre seu que continha a quantia

de R$ 300,00 (trezentos reais).

Concluída  a  instrução  criminal,  a  acusada  Erivania  Rufino  de

Oliveira, foi pronunciada (fls. 128/130). Submetida ao Crivo Popular, foi julgada

procedente  a  pretensão  punitiva  Estatal  para  condená-la  nas  sanções  do

artigo 121, § 2º, incs. I e IV, do CP,  a uma pena definitiva de 18 (dezoiro)

anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente fechado.

Inconformados, os recorrentes manejaram apelo. 

1. Do recurso de Erivania Rufino de Oliveira.

a) Da preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo

Órgão Ministerial. 

Suscita  o Órgão Ministerial  a preliminar  de não conhecimento do

recurso, haja vista a Apelante ter interposto o apelo, com espeque no art. 593,

III,  “c”  do  CPP,  apresentando  fundamento  incompatível  com  a  sua  tese

apresentada, ou seja, que a decisão fora manifestamente contrária a prova dos

autos, afrontando o enunciado súmula 713 do STF: "O efeito devolutivo da

apelação  contra  decisões  do  júri  é  adstrito  aos  fundamentos  da  sua

interposição.".

Razão não lhe assiste.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  Apelante  manifestou  o

desejo  de  recorrer  de  forma  genérica,  ainda  durante  a  sessão  plenária

Desembargador João Benedito da Silva
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realizada perante o eg Tribunal do Júri, conforme se vê na ata de julgamento à

fl. 164. 

Por  outro  lado,  constata-se  que  por  ocasião  das  razões  (fls.

190/193), a Apelante apenas mencionou a al.  “c”, do referido dispositivo, no

entanto,  fundamentou a  delimitação  de  seu pedido,  de  que  a decisão  fora

manifestamente contrária a prova dos autos.

Portanto, tenho que a simples indicação equivocada feita da aludida

alínea “c”, no seu arrazoado configura mera irregularidade se, nas razões lhe é

apresentada fundamentação para o apelo, com a delimitação de seu pedido.

Sobre  o  tema,  a  jurisprudência  do  Colendo  Superior  Tribunal  de

Justiça:

"HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  CONTRA
ACÓRDÃO  DE  APELAÇÃO.  SUCEDÂNEO
RECURSAL.  IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  E  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO.  APELAÇÃO.  EFEITO  DEVOLUTIVO
RESTRITO  À  FUNDAMENTAÇÃO  DO  APELO.
INDICAÇÃO  DA  ALÍNEA  "D"  E  AUSÊNCIA  DE
MENÇÃO DA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 593
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  MERA
IRREGULARIDADE.  RAZÕES  RECURSAIS.
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  DELIMITAÇÃO
DOS PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE
OFÍCIO.  1.  É  imperiosa  a  necessidade  de
racionalização  do  emprego  do  habeas  corpus,  em
prestígio  ao  âmbito  de  cognição  da  garantia
constitucional,  e,  em  louvor  à  lógica  do  sistema
recursal.  In  casu,  foi  impetrada  indevidamente  a
ordem contra acórdão de apelação. 2.  As decisões
do  Tribunal  do  Júri  revelam  particularidades,
motivo pelo qual o efeito devolutivo do recurso de
apelação  criminal  se  restringe  aos  fundamentos
da  sua  interposição,  elencados  nas  alíneas  do
inciso  III  do  artigo  593  do  Código  de  Processo
Penal. Entretanto,  apresenta-se  como  mera
irregularidade  a  ausência  de indicação  de uma das

Desembargador João Benedito da Silva
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alíneas do referido artigo, se nas razões recursais, a
defesa  apresentou  fundamentação  para  o  apelo  e
delimitou os seus pedidos, como ocorreu na espécie.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, a fim de anular o decisum do Tribunal de
origem,  em  sede  de  apelação,  para  que  o  recurso
interposto da defesa seja conhecido e julgado." (STJ,
6ª Turma, HC 258.623/TO, Rel.ª Min.ª Maria Thereza
de  Assis  Moura,  j.  06/05/2014,  DJE  14/05/2014).
Destaquei.

Dessa forma, entendo que o recurso de apelação interposto pela

parte deve ser conhecido (em todas as suas alegações), sendo que, do exame

das razões recursais é perfeitamente possível se extrair os seus fundamentos,

permitindo  que esta  instância  recursal  analise  a  inconformidade nos limites

traçados nessa peça processual.

Nessa linha de consideração, não há falar em afronta ao referido

enunciado sumular 713 do STF, eis que a defesa apresentou fundamentação

concreta para embasar seu pedido. 

Portanto, rejeito a preliminar.

b -  Da decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Alega  a  Apelante  que  a  decisão  fora  manifestamente  contrária  à

prova dos autos, pugnando, por um novo julgamento. 

No entanto, tenho que sem razão.

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que,  para  que  o  apelante  seja

submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a

decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver

prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se

Desembargador João Benedito da Silva
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houver  o acolhimento de uma das teses apresentadas,  não se configura  a

hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 

Em se tratando de julgamento perante o Tribunal Popular, para se

anular o veredicto dos jurados, é preciso, nos casos de decisão manifestamente

contrária  à  prova  dos  autos,  que  o  conjunto  probatório  então  existente  do

caderno processual, estabeleça, com segurança plena, a direção oposta das

provas ali produzidas, o que não é observado em relação à hipótese vertente.

Isso porque, existem no processo duas versões, quais sejam: a do

Órgão  Ministerial,  consistente  na  tese  de  que  a  ré  cometeu  o  crime  de

homicídio  qualificado,  e  a da  defesa,  sustentando a tese de excludente da

legitima defesa, sendo esta última rejeitada pelos juízes de fato.

Por outro lado, é entendimento pacífico de que o recurso de apela-

ção criminal contra decisão do Conselho de Sentença, somente logrando êxito

quando essa se mostrar manifestamente divorciada das provas do caderno pro-

cessual, ou seja, sem respaldo algum com as evidências e o acervo probante

colhido no processo, preservando-se, por conseguinte, o princípio constitucional

da soberania dos veredictos.

No caso em apreço, admite-se que não existiram nos autos, a diver-

gência da decisão proferida pelo Conselho de Sentença com o conjunto das

provas que se fizeram produzidas no curso da instrução processual, mormente

em existindo clara versão acerca do fato delituoso, com supedâneo nos ele-

mentos constantes no processo. Senão vejamos:

A materialidade delitiva resta evidenciada, conforme se pode aferir

pelo Laudo Tanatoscópico constante (fls.13/18), atestando a morte da vítima

Desembargador João Benedito da Silva
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por ferimentos transfixantes/penetrantes cérvico-toráco-abdominais com lesões

múltiplas e hemorragia consecutiva. 

A autoria, da mesma forma, está sobejamente comprovada, uma vez

que a própria Apelante em seus interrogatórios (fls. 21, 118 e 159), confessa a

prática delitiva, não obstante alegue que o fez sob o pálio da legitima defesa.

Confessa  ainda,  ter  perfurado  anteriormente  a  vítima,  pelo  fato  desta  ter

roubado  o  seu  cofre  com  a  quantia  de  R$  300,00  (trezentos  reais),  e

posteriormente, adquiriu um revólver na feira de Oitizeiro, para se defender.

A testemunha  Fernando Antonio  Brito  da  Silva,  Policial  Militar,

indicada na denúncia, na esfera policial (fl.25), disse:

“(...) Que na tarde de hoje o aspirante/oficial VINÍCIUS
DA GAMA CORREA o chamou por telefone, para que
o depoente fosse pegar na Rua do Cano, no Padre
Zé, para de lá trouxesse a esta delegacia uma mulher
conhecida  por  Bizunga,  acusada  de  assassinar
Antonio Carlos Basilio;  (…) ela confessou ter sido a
executora de seu irmão de criação, conforme consta
na oitica dela, oitiva essa realizada na presença dos
policiais;(...)

Quando em Juízo (mídia - fl.92), a referida testemunha, confirma o

que fora dito na fase inquisitiva, afirmando que a acusada teria confessado ter

matado a vítima, seu irmão de criação. No mesmo sentido, está o depoimento

da testemunha quando inquirida em Plenário (mídia - fl.159). 

Por sua vez, a testemunha Maria Bernadete Quirino da Silva, irmã

da vítima, na esfera policial (fl. 06), falou:

“(...) QUE o STG PM HENRIQUE, por volta de 13h00min, foi
ao trabalho da declarante pedir um documento da vítima e
disse que a pessoa que tinha atirado no seu irmão foi uma
mulher  conhecida  por  ERIVANIA;  QUE  ERIVANIA  é
conhecida por “BIZUNGA”, e no início de novembro do ano

Desembargador João Benedito da Silva
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passado,  teria  esfaqueado  a  vítima  no  abdômen,  fato
ocorrido  também  na  Rua  do  Cano;  QUE  a  vítima  foi
internada  uns  cinco  dias  e  foi  submetida  a  cirurgia  no
hospital  de  trauma;  QUE o  pai  da  declarante  e  vítima  é
companheiro da mãe de ERIVÂNIA há cerca de 19 anos;
QUE  a  vítima  disse  a  declarante  quando  estava  se
recuperando  na  residência  da  declarante  que  ERIVÂNIA
acusava  a  vítima  de  roubar  um  cofre  de  R$  300,00
(trezentos  reais)  em  moeda,  sendo  este  o  motivo  do
esfaqueamento; (…) QUE ERIVÂNIA ameaçava a vítima e
dizia para todos da rua ouvirem, que já que seu irmão, da
próxima vez iria ser bala na cabeça, porém a vítima não deu
credibilidade a tais ameaças;(...)

A referida testemunha, quando em Juízo (mídia - fl.92), afirmou o

que fora dito na fase inquisitiva, acrescentando que tinha conhecimento de que

ré e vítima tinham uma vida conturbada, porém, nunca passou pela sua cabeça

que  a  acusada  viesse  matar  seu  irmão.  Que  segundo  os  comentários  da

localidade, a vítima estava sentado comendo tomate, quando recebeu os tiros

de arma de fogo,  efetuados pela ré.  Que não tem conhecimento de que a

vítima teria puxado uma tesoura para esfaquear a acusada. A testemunha, em

plenário (mídia – fl. 159), confirmou o que dito em Juízo.

No  caso,  tendo  em  vista  a  narrativa  apresentada  nos  autos,  o

Conselho de Sentença, ao acolher a tese levantada pela acusação, não pode

ser considerada manifestamente contrária as provas, visto que a tese acolhida

pelos  jurados  têm  respaldo  no  contexto  probatório,  não  estando,

completamente, dissociada da prova constante do caderno processual.

Neste sentido, segue o entendimento doutrinário:

“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

Desembargador João Benedito da Silva
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eventualmente  essa  a  melhor  decisão." (Mirabete,
Júlio  Fabbrini,  Código  de  Processo  Penal
Interpretado,  11ª  ed.  -  São  Paulo:  Atlas,  2003,
páginas 1487-1488)

Corroborando com o entendimento supramencionado, seguem os

seguintes julgados:

“É  certo  que  existindo  duas  teses  contrárias  e
havendo plausibilidade na escolha de uma delas
pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual
cassar a decisão do Conselho de Sentença para
dizer que esta ou aquela é a melhor solução.” (STJ
-  HC  43.225/SP,  Rel.  Ministro   OG  FERNANDES,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  23/02/2010,  DJe
22/03/2010)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL –
DIREITO  PROCESSUAL  PENAL  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  –  TRIBUNAL  DO  JÚRI  -
CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
APELAÇÃO  DA  DEFESA  PROVIDA  PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM  -  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS  (ART.  593,  III,  "d",  DO  CPP)  -  PROVA
COLHIDA  EXCLUSIVAMENTE  NA  FASE  DO
INQUÉRITO  POLICIAL  (ART.155,  DO  CPP)  -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -IMPOSSIBILIDADE
DE INVERSÃO DO JULGADO -NECESSIDADE DE
AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 7/STJ -
AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO. 1.
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto
probatório é de ser preservado o juízo feito pelo
Conselho  de  Sentença,  soberano  na  análise  da
prova. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
fáticoprobatório, entendeu que os jurados se valeram
dos depoimentos dos envolvidos no crime colhidos na
fase policial, não confirmados em Plenário e tampouco
corroborados por outras provas produzidas sob o crivo
do  contraditório,  fazendo  incidir  o  óbice  da  Súmula
7/STJ  a  desconstituição  de  tal  entendimento.  3.
Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp
1366656/MG,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  19/08/2014,  Dje
26/08/2014)

“Tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri,
a cassação, quanto ao mérito de seu decisório, só
poderá  encontrar  lugar  quando  discrepar
visceralmente do conjunto de provas” (RT-570/386)

Desembargador João Benedito da Silva
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Assim,  somente  a  flagrante  dissonância  entre  o  veredicto  e  os

elementos de convicção colhidos durante a instrução autorizam a cassação do

julgamento efetuado pelo Júri Popular. Não é o caso dos autos, no qual, diante

do quadro delineado, optaram os jurados pela prevalência da tese acusatória

em detrimento da versão defensiva, carente de suporte apto a legitimá-la. 

Lado outro,  é  certo  que,  a princípio,  as decisões proferidas pelo

Corpo de Jurados são revestidas de soberania. Todavia, também é certo que a

versão que acolher  deve  estar  amparada em provas concretas,  não sendo

bastante  optar  pela  versão  que,  conquanto  isolada  nos  autos,  apenas  lhe

pareça mais convincente.

Se o Júri opta por uma das versões que 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. 

Corroborando  com  o  entendimento  supramencionado,  segue  os

seguintes julgados:

“É certo que existindo duas teses contrárias e
havendo  plausibilidade  na  escolha  de  uma
delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte
Estadual  cassar  a  decisão  do  Conselho  de
Sentença para  dizer  que esta  ou aquela  é a
melhor  solução.” (STJ  -  HC  43.225/SP,  Rel.
Ministro   OG  FERNANDES,  SEXTA  TURMA,
julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010)

“Tratando-se de julgamento pelo Tribunal do
Júri,  a  cassação,  quanto  ao  mérito  de  seu
decisório, só poderá encontrar lugar quando
discrepar  visceralmente  do  conjunto  de
provas” (RT-570/386)
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Dessa forma, somente a flagrante dissonância entre o veredicto e

os elementos de convicção colhidos durante a instrução autorizam a cassação

do julgamento efetuado pelo Júri Popular. Não é o caso dos autos, no qual,

diante  do  quadro  delineado,  optaram  os  jurados  pela  prevalência  da  tese

acusatória  em  detrimento  da  versão  defensiva,  carente  de  suporte  apto  a

legitimá-la. 

Portanto,  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”),  tendo o Conselho de

Sentença, a meu ver, sabido bem avaliar a prova dos autos e decidir conforme

sua consciência

c. Da exclusão da qualificadora   prevista no art. 121, § 2º, I e IV

do Código Penal.

No mesmo sentido,  não há como afastar  as  qualificadoras do

motivo  torpe e  recurso  que  tornou  impossível  a  defesa  do  ofendido,

reconhecidas expressamente pelo corpo de jurados, isso porque só é permitida

quando  essa  for  manifestamente  improcedente,  sob  pena  de  afronta  ao

princípio constitucional  da soberania dos veredictos, conforme entendimento

Jurisprudencial. Verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO.  APELAÇÃO.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS.  PROVIMENTO  DO  TRIBUNAL.
DECOTE  DA  QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  À  SOBERANIA
DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART.
593,  §  3º,  DO  CPP.  OCORRÊNCIA.  1.  Esta
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Corte  Superior  já  firmou o  entendimento no
sentido  de  que  não  se  pode  admitir  a
desconstituição parcial da sentença proferida
pelo  Tribunal  Popular  quanto  às
qualificadoras ou às privilegiadoras, sob pena
de  ofensa  ao  princípio  da  soberania  dos
veredictos  (art.  5º,  XXXVIII,  da  Constituição
Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, §
3º,  do  Código  de  Processo  Penal,  que
determina  a  submissão  do  réu  a  novo
julgamento quando a decisão dos jurados for
manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no
REsp  1378097/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA TURMA,  julgado  em
02/10/2014, Dje 13/10/2014)

“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.  INOCORRÊNCIA.
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.  EXCLUSÃO  DAS  QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. Presença de elementos que
dão suporte à tese acusatória. 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.
Havendo indícios nos autos da presença das
qualificadoras  constantes  do  art.  121,  §  2º,
incisos  II  e  IV,  do  CP,  e  tendo  os  jurados
reconhecido a presença destas, impossível a
sua exclusão em sede recursal.” (TJPB;  APL
0000884-42.2008.815.0491;  Câmara
Especializada Criminal;  Rel.  Des.  Arnóbio  Alves
Teodósio; DJPB 02/09/2014; Pág. 13). grifei
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO. ART. 121, § 2º, III  e
IV, DO CP. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  INOCORRÊNCIA.  ESCOLHA  DO
CONSELHO  DE  SENTENÇA  POR  UMA  DAS
VERSÕES  EXPOSTAS.  SOBERANIA  DOS
VEREDICTOS.  DECOTE  DA  QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.  APELO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  -  É  pacífica  a  orientação
jurisprudencial, inclusive deste Tribunal, que a escolha
pelos  jurados  de  tese  que  lhes  parecem  a  mais
verossímil,  dentre  as  apresentadas  e  provadas  em
plenário,  respaldada no conjunto probatório do feito,
não pode ser taxada de contrária à prova dos autos,
razão pela qual não é cabível a anulação da decisão
tomada pelo Tribunal Popular, sob pena de ofensa ao
princípio da soberania dos veredictos. Pelo mesmo
motivo, não é cabível ao Tribunal se substituir à
decisão  dos  jurados  para  realizar  o  decote  de
qualificadora  expressamente  reconhecida  pelo
Conselho  de  Sentença. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00029601320158150000,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES MARCIO MURILO DA CUNHA
RAMOS , j. Em 16-08-2016) – grifei.

No  caso,  diante  as  provas  colhidas  no  caderno  processual,

havendo a presença das qualificadoras constantes do art. 121, § 2º, incisos I e

IV, do CP, e tendo os jurados reconhecido a presença destas, impossível a sua

exclusão em sede recursal.

2. Do recurso do Ministério Público

O  representante do Ministério Público, recorreu tão somente com

relação a pena base, alegando que a reprimenda deveria ser aplicada acima

do mínimo legal, de acordo com as circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP,

art. 59), além do mais o Juiz deixou de analisar os motivos e personalidade

da ré, pugnando, pelo aumento da pena base.

Com razão o Ministério Público, conforme veremos adiante.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pois bem. Como visto, a ré foi condenada nas sanções do art. 121,

§ 2º, incs. I e IV do Código Penal Brasileiro.

Art. 121.     Matar alguém: 
…
§ 2º Se o homicídio é cometido: 
…
I - por motivo torpe; 
...
IV  -  à  traição,  de  emboscada,  ou  mediante
dissimulação  ou  outro  recurso  que  dificulte  ou
torne impossível a defesa do ofendido; 
...
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

Inicialmente, vale ressaltar que a fixação da pena é questão que se

insere na trajetória de convencimento do magistrado, no exercício de seu poder

discricionário de decidir, tendo o cuidado, se a quantidade que julga suficiente

na hipótese, para a reprovação e prevenção do crime, foram observados os

vetores  insculpidos  nos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal  e  os  limites

estabelecidos pela norma penal. 

Pois  bem.  Para  melhor  aferir  a  irregularidade  apontada  pelo

Ministério  Público,  em  seu  apelo, com  relação  a  reprimenda  aplicada,

transcrevo a parte da sentença no ponto atacado (fls.160/161). Vejamos: 

“(...)A CULPABILIDADE: foi acentuada merecendo
reprovação; 
ANTECEDENTES:  a  acusada  não  ostenta
antecedentes criminais;
CONDUTA  SOCIAL:  normal  de  uma  pessoa
comum;
PERSONALIDADE:  não  existem,  nos  autos,
elementos suficientes para auferi-la;
MOTIVOS DO CRIME: não foram esclarecidos; 
AS  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME:  foram-lhe
desfavoráveis;
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AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: graves uma vez
que a vida de um homem foi ceifada;
A  CONDUTA DA VÍTIMA:  influenciou  a  conduta
criminosa da ré; 
E assim,
Em  virtude  das  circunstâncias  judiciais  acima
analisadas e as qualificadoras dos incisos I e IV,
do  art.  121,  do  CP,  reconhecida  pelo  corpo  de
jurados, fixo a pena base em 12 (doze) anos.(...)”.

Observa-se  do  excerto  transcrito  que com relação a  pena base,

algumas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, no entanto,

observa-se que o Juiz deixou de analisar o  motivo do crime, que conforme

apurado nos autos, teria sido “a subtração de um cofre da ré, com um valor de

R$  300,00  (trezentos  reais)” fato  ocorrido  no  pretérito,  bem  antes  da

empreitada delitiva.

Com relação a personalidade, restou demonstrado nos autos, que

a acusada já havia tentado contra a vida do ofendido, seu irmão de criação,

mostrando-se uma pessoa violenta.

Como se vê, a sanção fixada na decisão monocrática necessita de

ajustes para melhor adequá-la à ação perpetrada pela Apelante, posto que há

de fato circunstâncias judiciais desfavoráveis. 

Dessa  forma,  na  primeira  fase,  considerando  as  circunstâncias

judiciais, valoradas negativamente (culpabilidade,  motivo e  personalidade),

fixo a pena base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando as atenuantes da menoridade (CP,

art. 65, I), e da confissão (CP, art.65, III, “d”), reduzo a pena em 02 (dois) anos.

Resultando  em  16  (dezesseis)  anos  e  09  (nove)  meses  de  reclusão,

tornando-a definitiva, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento de

pena, , torno-a definitiva.
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Registre-se  que,  a  jurisprudência  do  STJ,  tem  firmado  o

entendimento no sentido de que a confissão, ainda que parcial,  ou mesmo

qualificada – em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém ter

agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade –, deve ser

reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  PLEITO  DE  APLICAÇÃO  DA
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL A QUO POR SE
TRATAR  DE  CONFISSÃO  QUALIFICADA.
ADMISSÃO DA AUTORIA DO FATO PORÉM SOB O
PÁLIO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA
DEFESA PUTATIVA). RECONHECIMENTO DEVIDO.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE  OFÍCIO.  1.  Ressalvada  pessoal  compreensão
diversa,  uniformizou  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
ser  inadequado  o  writ  em  substituição  a  recursos
especial  e  ordinário,  ou  de  revisão  criminal,
admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a
constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder
ou  teratologia.  2.  A  jurisprudência  desta  Corte
firmou-se  no sentido de  que a  confissão,  ainda
que  parcial,  ou  mesmo  qualificada  -  em  que  o
agente  admite  a  autoria  dos  fatos,  alegando,
porém, ter agido sob o pálio de excludentes de
ilicitude  ou  de  culpabilidade  -,  deve  ser
reconhecida e considerada para fins de atenuar a
pena.  Precedentes.  3.  Habeas  corpus  não
conhecido, porém, concedida a ordem de ofício para
reduzir a pena a 7 anos e 11 meses de reclusão. (HC
337.797/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016)

Nos demais  aspectos, mantenho-os tais como postos na sentença

condenatória.

Ante  o  exposto,  nego  provimento ao  recurso  da  defesa  e  dou

provimento ao apelo do represente do Ministério Público, para fixar  a pena
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definitiva  da  Apelante  em  16  (dezesseis)  anos  e  09  (nove)  meses  de

reclusão.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

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

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, 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 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


	R E L A T Ó R I O

