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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0022516-48.2011.815.2002  – 2º  Tribunal  do  Júri  da
Comarca da Capital
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Maciel José da Silva
ADVOGADO: Eduardo Luna
APELADO: A Justiça Pública Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  CONDENAÇÃO  POR
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO
FÚTIL E  MEDIANTE  EMPREGO  DE  RECURSO  QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO.
I)  PRETENSÃO  DE  REALIZAÇÃO  DE  NOVO  JÚRI.
ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  DECISÃO
PROFERIDA  COM  SUPEDÂNEO  NOS  ELEMENTOS
COLIGIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PLEITO
INSUBSISTENTE.  II)  EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO  GENÉRICA  E  ELEMENTOS
ATINENTES  AO  TIPO  PENAL.  CONSTATAÇÃO.
NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL DA APELAÇÃO. 

–  É  pacífica  a  orientação  jurisprudencial,  inclusive  deste
Tribunal, que a escolha pelos jurados de tese que lhes parece a
mais verossímil, dentre as apresentadas em plenário, respaldada
no  conjunto  probatório  do  feito,  não  pode  ser  tachada  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.

–  Hipótese  em  que  há  de  se  reformar  a  decisão  apenas  no
tocante  à  valoração  das  circunstâncias  judicias  previstas  no
artigo  59  do  CP,  tendo  em  vista  que  foram  utilizados
fundamentos genéricos, sem a indicação de elementos concretos
existentes nos autos.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificada. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,



nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Maciel José da
Silva, conhecido por “Miel”, através da qual se insurge contra sentença proferida pelo
Juízo do 2º Tribunal do Júri da Comarca da Capital que, acatando decisão proferida pelo
Conselho de Sentença no Tribunal do Júri daquela Comarca, condenou-o pelo crime de
homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal).

Relata a peça pórtica (fls. 03/07) que, no dia 30 de abril de 2011,
nas proximidades do bar da “Graça”, Comunidade Boa Esperança, Cristo Redentor, os
denunciados, mediante disparos de arma de fogo, ceifaram a vida de Jonequias José da
Silva, conhecido por “Nanan”.

Consta  da  denúncia  que  a  vítima  estava  bebendo  no  bar  de
“Graça”, juntamente com o segundo e terceiro acusados, quando, ao levantar-se para ir
embora, apertou a mão de um deles, despedindo-se, instante em que sofreu o primeiro
disparo efetuado pelo denunciado  Diego  e, em seguida, outros quatro disparos foram
efetuados pelo denunciado Maciel.

Diante  desses  fatos,  os  réus  Djanilson  Meireles  de  Lima,
conhecido  por  “Sapoti”,  Diego  Oliveira  do  Nascimento,  conhecido  por  “Diego
Marreco” e Maciel José da Silva, conhecido por “Miel”, foram denunciados como
incursos no artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Finda a instrução, os primeiros dois denunciados, Djanilson
Meireles  de  Lima  e  Diego  Oliveira  do  Nascimento foram  impronunciados (fls.
222/227).

Seguidamente, submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, o
réu Maciel  José  da  Silva,  conhecido  por  “Miel”, foi  condenado  pelo  crime  de
homicídio qualificado, ocasião em que lhe foi imputada a pena de 14 (catorze) anos
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, conforme sentença de
fls. 286/287.

Inconformado,  o  réu  interpôs  recurso  de  apelação  (fls.  295),
aduzindo, nas razões de fls. 322/324, que a decisão dos jurados foi manifestamente
contrária à prova dos autos, que os depoimentos e declarações não guardam coerência
com os fatos narrados na denúncia, havendo, também, contradições entre eles.

Ao final,  a defesa pretende o provimento do recurso para
anular a sentença e determinar a realização de novo julgamento, na forma do art.
593, §3º do CPP, alegando falta de embasamento probatório  para a condenação,
ou, de forma subsidiária, para proceder à redução da pena aplicada por considerá-
la desproporcional ao caso dos autos.  Requer, por fim, a aplicação da detração
prevista no art. 42 do CP, aplicando a pena abaixo do mínimo legal

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  326/340,  pugnando  pelo
improvimento  do  recurso  de  apelação  em  relação  ao  quesito  do  julgamento  pelo
Conselho de Sentença e pelo provimento quanto à redução da dosimetria da pena.



A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Promotor de
Justiça  convocado,  Amadeus  Lopes  Ferreira,  às  fls.  342/350,  opinou  pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório. 

VOTO  (EXMO.  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA  CUNHA
RAMOS)

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Em  suma,  a  defesa  pretende  a  nulidade  da  decisão  do
Tribunal  do  Júri  ao  argumento  de  contrariedade  à  prova  dos  autos,  além  de
requerer,  subsidiariamente,  o  redimensionamento  da  pena  sob  a  alegação  de
exacerbação da pena.

É cediço que, diferentemente das apelações criminais inerentes
aos crimes comuns, a apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri
tem fundamentação vinculada. In casu, o apelante se insurge com base nos artigos 593,
III, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, a seguir transcritos: verbis,

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
b)  for  a sentença do juiz-presidente  contrária  à  lei  expressa  ou  à
decisão dos jurados;
c)  houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da
medida de segurança; 
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos
autos. 

Da suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Passemos à análise da suposta contrariedade à prova dos autos.
Verifica-se dos autos que o Conselho de Sentença,  ao reconhecer que o réu de fato
praticou  o  crime  de  homicídio  qualificado imputado  na  denúncia  e  decidir  por  sua
condenação, repelindo a tese defensiva de negativa de autoria, agiu com base nas provas
produzidas nos 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 for  manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não
houver nenhum elemento de convicção no caderno processual que possa embasá-la. 

Por outro norte, não cabe à instância  ad quem decidir se a tese
acusatória é melhor ou mais crível que a defensiva, ou se a decisão dos senhores jurados
foi corretamente valorada, pois, para a manutenção do veredicto popular, basta que este
encontre qualquer apoio probatório nos autos. 



A jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  sufraga  a  tese,  de
modo que, havendo duas versões plausíveis para o fato delituoso, o acolhimento de
qualquer delas  pelo  Conselho  de  Sentença  não poderá  sofrer qualquer tipo de
censura pelo juízo  ad quem,  no eventual julgamento da apelação. Nesse sentido,
destaco, ilustrativamente, alguns precedentes:

“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 fático-probatório, 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.
(AgRg no REsp 1366656/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO  ESPECIAL.  DESVIRTUAMENTO.  PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.  ACOLHIMENTO  DE  UMA  DAS
TESES  DEFENDIDAS  EM  PLENÁRIO.  ARRIMO  NO  CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  PRETENDIDA
REDUÇÃO.  MATÉRIA  NÃO  ANALISADA  PELO  TRIBUNAL  DE
ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)
3.  Em respeito  ao  princípio  da  soberania  dos  veredictos,  uma  vez  que  o
Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da
pronúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito
do devido processo legal, concluiu pela procedência da tese defendida pela
acusação - decisão esta que, fundamentadamente, foi mantida pelo Tribunal a
quo quando do julgamento do recurso de apelação -, mostra-se inviável que
esta  Corte  Superior  de  Justiça  proceda  a  um  juízo  de  valor  acerca  da
caracterização ou não da hipótese de legítima defesa (tese sustentada pela
defesa em Plenário), sob pena de imiscuir-se indevidamente na competência
constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.
4.  Para  que  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença  seja  considerada
manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão
acolhida  não  encontre  amparo  nos  elementos  fático-probatórios
amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie
em  análise, tendo  em  vista  que  a  Corte  estadual  destacou,  de  forma
fundamentada, que existem elementos concretos que dão arrimo à decisão
dos jurados,  tais  como prova pericial  e  prova  testemunhal  produzidas  em
juízo.
5. Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que despreza as
provas produzidas,  não aquela que,  claramente,  opta por uma das  versões
apresentadas em Plenário, como verificado na espécie sub examine. (...)
(HC  170.447/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA



TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 13/05/2013)

Esse é justamente o caso dos autos, porquanto existirem duas
versões aptas a serem adotadas pelo Tribunal do Júri. No plenário do Júri, a defesa do
réu  Maciel José da Silva, sustentou a tese de negativa de autoria. Já a acusação
imputou ao réu a autoria do delito, assim fazendo com base nas provas produzidas
durante a fase do judicium accusationis e do  judicium causae,  as quais, de fato,
imputam ao apelante a autoria do delito.

Durante o inquérito policial, o nome do réu foi mencionado em
vários depoimentos como sendo um dos autores do homicídio. Vejamos:

“(…) QUE após o fato, surgiram informações de que quem teria matado
JONEQUIAS,  teria  sido  a  pessoa  de  nome  DIEGO  OLIVEIRA  DO
NASCIMENTO, conhecido por MARRECO, juntamente com MACIEL; QUE
o mandante do crime teria sido SAPUTI, de nome DJANILSON MEIRELES
DE LIMA, o qual atualmente encontra-se preso… QUE os comentários são
todos no sentido de  que DIEGO,  MACIEL e  SAPUTI são os  autores  do
crime praticado contra o seu filho, porém ninguém se dispões a testemunhar
contra eles, em virtude da alta periculosidade deles; QUE o declarante teme
represálias(...)” (declarante e genitor da vítima José Duda da Silva
– fls. 65/67).

“(…) QUE Confessa ter participado do homicídio praticado em
desfavor de José Carlos Gaudêncio Gomes (...)  QUE também
participaram do crime os populares MACIEL, vulgo: NIEL,
DJANILSON, vulgo SAPOTI, ERIVAN vulgo: VOVÔ E Diego,
vulgo: MARRECO; QUE sua participação no evento delituoso
foi apenas remover o corpo da vítima do local do crime para
escondê-lo em outro local; QUE o declarante teve a ajuda de
MACIEL, popular NIEL (…) (menor declarante Pedro Gomes do
Nascimento Filho – fls. 30/31).

Outrossim, a  testemunha ocular  Maria das Graças da Silva,
dona do bar em que aconteceu o homicídio, ao ser ouvida no Júri, conforme mídia
de fls. 277, confirmou que estava no bar no momento do crime e que, ao ouvir os
tiros, chegou a presenciar o réu “Miel” com a arma na mão, extraindo-se de suas
declarações:

“(…) que é a proprietária da casa/ bar há pouco tempo; que
estava presente no dia do fato; que o acusado estava bebendo
no seu bar em uma mesa sozinho; que, quando adentrou no
interior do seu bar para buscar um refrigerante,  escutou os
disparos e na mesma hora saiu correndo e presenciou o réu
“Miel” com a arma na mão; que a vítima estava estendida no
chão; que ficou em estado de choque (…)”

Pois bem. Apesar da tese defensiva externada pelo réu, os
jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, não havendo que se falar em
decisão  contrária  à  prova  dos  autos,  já  que  a  tese  está  corroborada  pelos
depoimentos supramencionados, colhidos na fase investigatória e confirmados na
fase judicial, inclusive em plenário do júri. 

A defesa  tenta  fragilizar  o  acervo  fático-probatório  coligido,



aduzindo que não há provas suficientes da culpabilidade do acusado, mas não há como
negar  que  a  tese  da  acusação,  acolhida  pelos  jurados,  encontra  apoio  no  caderno
processual. 

Assim, existindo elementos de convicção aptos a dar suporte
ao édito condenatório, inviável a cassação do decisum popular hostilizado, eis que,
como sabido, 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, como visto, não é o caso dos
autos.

Da dosimetria da pena

Neste  ponto, alega a defesa que as  circunstâncias  judiciais
são todas favoráveis ao apelante, pretendendo a redução da pena para aplicá-la
abaixo do mínimo legal.

Sobre a questão, é pacífico o entendimento no sentido de que o
julgador, ao realizar a dosimetria da pena, não deve se restringir, apenas, aos preceitos
estatuídos  no  Código  Penal,  devendo  atentar,  também,  para  a  máxima  da
proporcionalidade/razoabilidade  (STJ  –  HC:  203985  MS  2011/0085778-4).
Outrossim, o fato de fundamentar as circunstâncias de forma resumida, contudo, não
implica, necessariamente, em ilegalidade.

Pois bem. Da leitura da sentença (fls. 286/287), verifica-se que
o  MM  Juiz,  ao  proceder  à  dosimetria  da  pena,  por  considerar  04  (quatro)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu: culpabilidade, motivo, circunstâncias
e consequências do crime, fixou a  pena-base, em 15 (quinze) anos de reclusão, já
que o intervalo da pena para homicídio qualificado gravita entre 12 (doze) e 30
(trinta) anos para homicídio qualificado.

Na segunda fase,  diante da atenuante de menoridade (art.  65,
inciso I do CP), já que o réu, à época do fato, era menor de 21 anos, a pena foi reduzida
em 06 (seis) meses para 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-se
definitiva, ante a ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Pois  bem. Ao examinar detidamente o  decisum  objurgado,
denota-se a ausência de motivação idônea a justificar a valoração negativa das três
circunstâncias judiciais: motivo, circunstâncias e consequências do crime, uma vez
que a valoração foi lastreada em fundamentações genéricas e elementos do tipo
penal.  Vejamos:  “MOTIVOS  DO  CRIME:  foi  insignificante,  pequeno;  AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: foram-lhe desfavoráveis; AS CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME: graves,  uma vez  que  a vida  de  um homem foi  ceifada;  A CONDUTA DA
VÍTIMA em nada influenciou o âmago criminoso do réu” (fls. 287).

Logo,  diante  da  ausência  de  valoração  coesa  e  legal  dos
critérios  norteadores  da aplicação da reprimenda,  o  que torna desarrazoada a
dosimetria da pena, impõe-se a redução da pena-base, a qual redimensiono para 12
(doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



Seguidamente,  em  razão  da  atenuante  da  menoridade,
conforme aplicação na sentença, reduzi a pena para 12 (doze) anos de reclusão.

Ressalto,  ainda,  que  se  mantém  a  fixação  no  regime  inicial
fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Por fim, relativamente à aplicação do instituto da detração penal,
tenho que tal garantia, ao contrário do que argumenta, não lhe foi suprimida, apesar de a
magistrada a quo não contemplar em seu decisum qualquer tópico referente a esse
ponto.

Seguramente, a  julgadora  sentenciante não se reportou a tal
ponto pelo fato de que, na data da prolação da sentença, a dedução do seu período de
custódia preventiva seria incapaz de permitir, naquele momento, bem como por agora,
qualquer progressão de regime.

Entretanto, seguindo preso o apelante, o acompanhamento da
penalidade imposta será exercido pelo Juízo da Execução, a quem caberá o
reconhecimento dos direitos do apenado durante o cumprimento da sanção imposta,
bem como as análises e decisões acerca dos pleitos por ele formulados.

ANTE O EXPOSTO,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO, apenas para reduzir a pena aplicada ao réu ao patamar de 12 (doze)
anos de reclusão, mantendo incólume os demais termos da sentença prolatada pelo
Juízo monocrático.

Oficie-se.

Após  o  trânsito  em  julgado,  encaminhem-se  os  autos  ao
Juízo de origem para a execução definitiva. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
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).

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, 19 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


