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APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.  JÚRI.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÕES  DEFENSIVAS.  RECURSOS
INTERPOSTOS  COM  A  INDICAÇÃO  DE  TODAS  AS
ALÍNEAS  DO  ART.  593,  III,  DO  CPP.  RAZÕES  QUE
VEICULAM  APENAS  DIMINUIÇÃO  DA  PENA-BASE
PARA  O  MÍNIMO  LEGAL  PARA  AMBOS  OS  RÉUS.
CONHECIMENTO  AMPLO  DOS  APELOS.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 713 DO STF.  NULIDADE
POSTERIOR  À  PRONÚNCIA.  NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA  CONTRÁRIA  À  LEI  EXPRESSA  OU  À
DECISÃO DOS JURADOS. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  IMPROCEDÊNCIA.  PRINCÍPIOS  DA
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS  E  DA  ÍNTIMA
CONVICÇÃO.  ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO
DA PENA. DESCABIMENTO QUANTO À DOSIMETRIA
DA  PENA.  APONTADA  INJUSTIÇA.  PENA-BASE
EXCESSIVA.  INSUBSISTÊNCIA.  PRESENÇA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  COMINAÇÃO  DA
REPRIMENDA  NO  PATAMAR  PLEITEADO  PELA
DEFESA.  QUANTUM ADEQUADAMENTE  FIXADO
PELO JUÍZO A QUO. DESPROVIMENTO.

– Nas apelações contra a sentença do Tribunal do Júri é o termo
de apelação, e não as razões recursais, que restringe a devolução
da matéria a ser apreciada pelo Tribunal ad quem  (Súmula 713
do  STF). Assim,  tendo  a  defesa  dos  apelantes,  no  termo  de
interposição, se referido a todas as alíneas do art.  593, III, do
CPP,  resta  necessário  receber  os  recursos  no  seu  mais  amplo



efeito devolutivo, mesmo que as razões tenham se limitado ao
pleito pela redução das penas para o mínimo.

–  Não  constando  em  ata  a  ocorrência  de  nulidade,  após  a
pronúncia ou durante o julgamento, restam preclusas eventuais
arguições.

–  Não  há  que  se  falar  em  contrariedade  do  decisum
condenatório, quando a sentença é prolatada seguindo o disposto
no artigo 492, inciso I e § 1º, do CPP, e em consonância com a
decisão dos Jurados.

– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593,
III, "d", do Código de Processo Penal somente se justifica
quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto
a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo
prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos
jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária
à prova dos autos.
 
–  Não subsiste a alegação de erro ou injustiça na aplicação da
pena quando o Juiz, analisando as circunstâncias do art. 59 do
Código  Penal,  fixa  a  reprimenda  acima  do mínimo legal,  de
forma  justa  e  adequada,  em  quantum compatível  com  as
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

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 aos recursos, nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Remígio/PB, Roberto Avelino da Silva e
Franciedson Tomaz Barbosa, foram denunciados como incursos nas sanções do art.
121, §2º, II, III e IV, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça acusatória
(fls. 02/05):

“(…)  Consta  dos  autos  do  procedimento  inquisitório  que  ROBERTO
AVELINO DA SILVA, FRANCIEDSON TOMAZ BARBOSA e GEOVÁ
ANDERSON  DOS  SANTOS,  juntamente  com  o  adolescente
NAPOLEÃO  MONTEIRO  DA  ROCHA,  em  comunhão  de  ações  e
desígnios, a golpes de faca ‘peixeira’ mataram o jovem JANDIGLEYDSON
BEZERRA DE LUNA.
Segundo relatam os autos, o fato delituoso ocorreu no dia 15 de junho de
2014,  por  volta  das  3h  da  madrugada,  no  Sítio  Lagoa  do  Mato,  deste
município.
Historiam as investigações que os acusados, embriagados, saíam de uma festa
na  mencionada  localidade,  juntamente  com  o  menor  NAPOLEÃO
MONTEIRO DA ROCHA, conhecido por ‘PINHÃO’, quando sem motivo
aparente, resolveram armar uma ‘emboscada’, e assassinaram covardemente a
vítima.  Segundo  se  apurou,  os  acusados  GEOVÁ  ANDERSON  DOS
SANTOS e FRANCIEDSON TOMAZ BARBOSA foram os responsáveis



pelos violentos golpes de faca ‘peixeira’ desferidos contra a vítima. Enquanto
ROBERTO AVELINO DA SILVA e o menor Napoleão Monteiro da Rocha
participaram  do  crime,  segurando  e  imobilizando  a  vítima  para  que  não
houvesse chances de defesa ou de fuga. 
Consta ainda dos depoimentos colhidos na esfera policial, que o crime foi
cometido com requintes de crueldade, e os golpes de faca ‘peixeira’ foram
desferidos  na  região  do  pescoço,  sendo  de  tamanha  violência  que  quase
decapitaram a vítima (...)”.

Após a instrução probatória e pronúncia (fls. 176/179, vol. I), foi
submetido  a  julgamento  pelo  Tribunal  Popular,  em  que  os  jurados,  por  maioria,
reconheceram a materialidade e a autoria do crime de homicídio triplamente qualificado
(fls. 314/316, vol. II). Ao sentenciar, o juiz presidente condenou os acusados a uma pena
de 16 (dezesseis) anos de reclusão, cada um, tornando-as definitivas ante a ausência de
agravantes  ou  atenuantes,  causas  de  aumento  ou  diminuição  da  pena,  em  regime
inicialmente fechado (fls. 312/313v).

Não  se  conformando,  a  defesa  dos  réus  interpôs  recursos
apelatórios com arrimo no artigo 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”, do CPP (ata da sessão –
fls.314). Nas razões, entretanto, invocou um único fundamento, comum aos dois réus,
de  que as  circunstâncias  utilizadas  para  o estabelecimento das  penas-base  acima do
mínimo já fazem parte do tipo penal, incorrendo em bis in idem. Requereu, portanto, a
aplicação das penas no patamar mínimo, qual seja, 12 anos de reclusão, para cada um
dos réus (fls. 363/367 e 369/372).

Nas  contrarrazões  (fls.  373/377),  o  representante  ministerial
pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, às fls. 379/390, opinou pelo provimento parcial
dos apelos.

É o relatório.

VOTO:

Conheço  o  apelo,  pois  presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade.

De início, convém registrar que “o efeito devolutivo da apelação
contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”, consoante o
Enunciado da Súmula 713 do STF, e também que, nas apelações contra as decisões do
Júri.

No  caso,  nas  razões  recursais,  a  defesa  dos  réus  irresigna-se
apenas  contra  o  quantum  da  sanção  aplicada,  que  teria  sido  injusta  ao  analisar  as
circunstâncias  judiciais  dos  condenados.  Todavia,  na  sessão  de  julgamento,  os  réus
recorreram com fundamento em todas as alíneas do art. 593, III, CPP (fls.314). 

Pois bem. 



Conforme se vê,  a interposição dos recursos se deu de forma
ampla, eis que apontadas todas as hipóteses de cabimento elencadas no art. 593, III, do
CP, na ata de julgamento, de modo que, 

A dosimetria penal rege-se pelos arts. 59 e 68, ambos do CP. O
art. 68 preceitua a aplicação do critério trifásico, segundo o qual a reprimenda deve ser
calculada em três fases. Primeiro, a pena-base é fixada em atendimento aos patamares
mínimo e máximo previstos  no preceito  secundário  do tipo legal,  e  de acordo com
análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Após, verifica-se a incidência de
circunstâncias  atenuantes  e  agravantes  e,  por  fim,  passa-se  ao  exame de  causas  de
diminuição e aumento, gerais e especiais, única fase em que a pena pode ultrapassar os
limites daquela abstratamente cominada.

O julgador, examinando as circunstâncias judiciais do art. 59
do Código  Penal  e,  dentro  do  intervalo  de  12  (doze)  a  30  (trinta)  anos  legalmente
previsto  para  o  delito  de  homicídio  qualificado,  fixou para  o  denunciado,
fundamentadamente,  uma pena-base  de  16  (dezesseis)  anos  de  reclusão,  patamar
acima do mínimo legal, tendo em vista a  presença de circunstâncias desfavoráveis
ao réu, notadamente, culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime,
circunstâncias e consequências do crime.

Eis os fundamentos expostos pelo Juiz Presidente do Júri,  Dr.
Antônio Leobaldo Monteiro de Melo, na decisão condenatória: 

“A  culpabilidade do  réu  já  reconhecida  pelo  Conselho  de  Sentença,  é
evidente, demonstrando uma ação dolosa; com relação aos antecedentes o réu
é tecnicamente primário;  a  conduta social não é boa,  segundo consta dos
autos, foi condenado por outro homicídio;  a personalidade, analisada pelos
elementos dos autos e pelo comportamento do réu é de uma pessoa tida como
perigosa, temida pelas pessoas do Povoado de Mata Virgem; os  motivos do
crime não são justificáveis;  as  circunstâncias em que o crime ocorreu são
desfavoráveis  ao  agente;  as  consequências  do  delito foram  gravíssimas,
porquanto  uma  vida  humana  foi  ceifada;  finalmente,  quanto  ao
comportamento da vítima não há notícia  de que tenha contribuído para o
cometimento do crime.” (fl. 214v)

Da leitura da análise supracitada, portanto, infere-se que não há
que se falar, como sustentado pela defesa nas razões recursais, que as circunstâncias
judiciais, no caso, seriam, em sua maioria, favoráveis ao apelante, e por isso estaria
autorizada a diminuição da reprimenda para o patamar mínimo.

De  fato,  o  quantum cominado  pelo  Magistrado  sentenciante
mostrou-se  adequado  e  consonante  com  as  circunstâncias  judiciais  negativas
consideradas por aquele, merecendo, pois, ser mantido.

O crime foi concretamente praticado de forma cruel, tendo em
vista que o réu espancou a vítima, além de tentar de estrangulá-lo com uma cinta de
sustentação de pulverizador costal, o que facilitou a introdução de um objeto alongado
de 50 cm de extensão – alavanca com manopla para acionamento do pulverizador costal
- na cavidade oral da vítima (Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta –
fls.35).  Segundo  consta  dos  depoimentos  prestados,  o  réu  trabalhava  com a  vítima
auxiliando-o numa propriedade rural pertencente ao seu patrão, o que possibilitava saber
que a vítima andava com grande quantia em dinheiro, pois também negociava com o



gado do patrão.  Extremamente destacada,  portanto,  a reprovabilidade da conduta do
condenado, a justificar o peso da circunstância “culpabilidade” na fixação da pena-
base.

No tocante  à conduta social,  o magistrado  a quo  considerou
desfavorável ao réu, tendo em vista já ter sido condenado por outro crime de homicídio.
A personalidade também foi considerada de forma negativa, vez que segundo relatado,
o réu é conhecido como pessoa perigosa e temida na localidade, de “personalidade fria,
que  não  tem  nenhum  constrangimento  em  praticar  o  mal  (trecho  do  depoimento
prestado por José Bernardino de Miranda, de alcunha PEPETA às fls.14 e CD-ROM, fls.
211).

No  tocante  aos  motivos  do  crime,  afirmou  não  serem
justificáveis. Ora, nada mais justo e adequado, uma vez que o fato foi cometido por
motivo fútil, merecendo maior punição, por ser mais reprovável.

Acerca  das  circunstâncias  do  crime,  é  certo  que  o  agente
aproveitou-se da relação de confiança que mantinha com a vítima, que não esperava ser
agredido pelo seu ajundante.

As  consequências do delito também não lhes são favoráveis,
tendo, inclusive, o pai da vítima se mudado da cidade por temer pela sua vida, vez que o
réu  andava  intimidando  ele  e  seus  familiares  (Depoimento  prestado  pelo  irmão  da
vítima – CD – ROM, fls. 211).

Não consta qualquer referência no sentido de que a conduta da
vítima tenha contribuído para justificar a agressão contra ela praticada.

Destarte, considerando o conjunto das circunstâncias judiciais
acima elucidado, verifico que a dosimetria da pena determinada pelo magistrado não foi
danosa  ao  réu,  tampouco  exacerbada  ou  desproporcional,  mas  justa  e  adequada  à
reprimenda da conduta por ele perpetrada contra a vítima.

Assim,  imposta  a  sanção  um  pouco  acima  do  mínimo
legalmente  cominado,  com observância  do  art.  59  do  CP,  nem verificado  equívoco
manifesto tanto na dosimetria quanto na aplicação do critério trifásico, não prospera a
alegação de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo. 

Oficie-se ao Juízo processante, comunicando-se a confirmação
da  sentença  condenatória.  Deixo  de  determinar  a  expedição  de  guia  de  execução
provisória, em face desta já ter sido expedida pelo Juízo a quo. 

É como voto.

Expeça-se guia de execução provisória.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão,  Presidência  da Câmara Criminal,  dele
participando ainda os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da
Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William de Oliveira



(Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, vogal).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador 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, 17 de abril de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


