
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0023203-20.2014.815.2002  – 2º Tribunal do
Júri da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Arnóbio Gomes 
DEFENSOR : Argemiro Queiroz de Figueiredo
APELADA : A Justiça Pública
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO : Severina Ferreira Gomes e outra
ADVOGADO : Aécio Flávio Farias de Barros Filho

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. Arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP. Pleito
desclassificatório por ser a decisão do Júri contrária à prova
dos  autos.  Improcedência. Escolha pelo Conselho de
Sentença de uma das teses apresentadas. Veredicto
amplamente apoiado no conjunto probatório. Soberania dos
veredictos.  Exacerbação injustificada da pena-base.
Inocorrência. Apelo desprovido. 

- É pacífica a orientação jurisprudencial, inclusive deste
Tribunal, que a decisão dos jurados que se apoia em uma
das teses que lhes parecem a mais verossímil dentre as
apresentadas em plenário, respaldada no acervo probatório
coligido ao feito, não pode ser taxada de contrária à prova
dos autos. Na verdade, havendo o Conselho de Sentença
optado por uma das versões emergidas na prova
colacionada ao  caderno  processual, defeso ao tribunal
togado anular ou reformar a decisão popular, sob pena de
violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

- O acolhimento por parte dos jurados das qualificadoras do
motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, não se revela manifestamente contrária à prova dos
autos quando se extrai dos depoimentos testemunhais que o
acusado assim agiu.



-  Descabe  falar  em  exacerbação  da  pena-base  somente
porque  fixada  acima  do  mínimo  legal  previsto  ao  tipo,
notadamente, se o quantum foi dosado após correta análise
das  circunstâncias  judiciais  e  em  obediência  ao  critério
trifásico,  apresentando-se  ajustado  à  reprovação  e
prevenção delituosas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante o  2º  Tribunal do Júri da Comarca da  Capital,
Arnóbio Gomes foi denunciado nas iras dos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do
Código Penal (fls. 02/05).

Conforme narra  a  denúncia,  no  dia  10  de  novembro  de
2014,  o  supracitado  acusado,  aproximadamente  às  17h45min,  por  motivo
torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Maria das Graças
Marreiro Gomes, cunhada dele, desferiu diversos golpes de faca peixeira contra
esta, causando a sua morte. Fato ocorrido na Avenida Juarez Távora, nesta
Capital.

Consta  que  o  réu  empreendeu  fuga,  mas  foi  detido  por
populares até a chegada dos policiais, que o deram voz de prisão.

Ao  ser  ouvido,  o  réu,  ora  recorrente,  confessou  ter
praticado o delito contra a sua cunhada em razão desta “ter feito tudo” para
acabar o relacionamento dele com a sua companheira, irmã da vítima, tendo
se mostrado arrependido.

Ainda  segundo a  inicial  acusatória,  a  ex-companheira  do
acusado, Maria Aparecida Marreiro Gomes, em seu depoimento, informou ser o
réu violento e agressivo, o que teria sido decisivo para que ela se separasse
dele, com o apoio da irmã, já que a primeira foi agredida diversas vezes.

Denúncia recebida no dia 30 de abril de 2015 (fl. 44).

Concluída a fase do judicium acusationis, o acusado restou
pronunciado nos termos dos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP (fls. 85/87).



Em seguida, foi  submetido  a  julgamento  do  Sinédrio
Popular, tendo os jurados, por maioria, respondido negativamente ao terceiro
e quarto quesitos relativos ao pleito absolutório e à incidência da circunstância
atenuante do art. 65, inciso III, alínea “c”, do CP, e positivamente no tocante
aos  primeiro,  segundo,  quinto  e  sexto  questionários,  referentes  à
materialidade, autoria e às qualificadoras, respectivamente, do motivo torpe e
da impossibilidade de defesa da vítima (fl. 114).

O MM. Juiz a quo, à vista desse resultado, aplicou ao réu
Arnóbio Gomes a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial
fechado. Denegado o direito de apelar em liberdade (fls. 117/118).

Inconformado, apelou a defesa do réu, com fulcro no art.
593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”,  do CPP (fl. 126). Em suas razões,
expostas às fls. 129/134, pugna por um novo julgamento pelo júri em virtude
da decisão dos jurados está contrária à prova dos autos, que aponta para a
prática pelo acusado de tentativa de homicídio na sua forma simples, e ter
havido injustiça na aplicação da pena pelo magistrado. 

O Ministério Público estadual, em contrarrazões escoradas
às fls. 135/138,  pugna para que seja negado provimento ao recurso
interposto, com a manutenção do decisum vergastado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça,
em parecer subscrito pelo Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 144/148).

Neste grau de jurisdição, foi determinada a intimação das
assistentes de acusação, Severina Ferreira Gomes e Maria Aparecida Marreiro
Gomes para contra-arrazoar o recurso (fl. 151). Nas contrarrazões, estas, por
intermédio  de  advogado,  pleiteiam  a  manutenção  da  condenação  (fls.
154/159).

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Os requisitos essenciais de admissibilidade do recurso
interposto encontram-se devidamente preenchidos.

Cuida-se de recurso interposto pela defesa de Arnóbio
Gomes, sob a tese de que a decisão prolatada pelo Colégio Popular de
Veredictos do 2º Tribunal do Júri da Comarca de João  Pessoa  foi
manifestamente contrária ao arcabouço probatório e de que a pena-base foi
fixada de maneira injusta.

A título de informação, cumpre ressaltar que os efeitos das
apelações interpostas contra decisão do júri são adstritos aos fundamentos da



petição de interposição, consoante entendimento sumulado do Supremo
Tribunal Federal, verbis:

“Súmula 713 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra
decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua
interposição”.

A despeito do apelo trazer como fundamento as alíneas “a”
a “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP (fl. 126), verifica-se que as razões
recursais apontam apenas duas alíneas – “c” e “d”,  não havendo nenhuma
menção, mesmo que tácita, às demais alíneas. 

Assim,  o  caso em testilha restringe-se em saber se a
decisão do Conselho de Sentença, a qual acolheu a tese acusatória,
condenando o réu por homicídio duplamente qualificado, foi contrária à prova
dos autos e se houve injustiça na fixação da pena-base. 

Os jurados rejeitaram, por maioria, o  pleito  absolutório,
conforme se vê da resposta aos quesitos (fl. 115).

Compreenderam os juízes leigos, portanto, que o
recorrente, concorreu para o homicídio da vítima Maria das Graças Marreiro
Gomes.

É forçoso destacar que o Sinédrio Popular de Veredictos
julga segundo sua livre convicção e tem plena liberdade de escolher a variante
que entendeu mais verossímil às provas dos autos, sendo, somente, possível
anular  um julgamento, com respaldo no art. 593, III, “d”, do Código de
Processo Penal, quando a decisão dos jurados for  absurda,  escandalosa,
arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório existente nos fólios. 

Não é, todavia, o que se vislumbra no caso em disceptação.

Ressalte-se, ab initio, que a materialidade delitiva encontra-
se cabalmente  consubstanciada no  caderno  processual,  notadamente,  pelo
Laudo Tanatoscópico de fls. 59/60 e pela mídia de fl. 34.

Por sua vez, a autoria restou evidenciada de forma
irrefutável. 

Constam  dos  autos,  na  fase  policial,  depoimentos  dos
policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

O  Policial  Militar  Sérgio  Murilo  dos  Santos,  às  fls.  08/09,
afirmou: 

“QUE, na data de hoje, estava em ronda com sua guarnição,
quando  foram  informados  que  uma  mulher  tinha  sido
esfaqueada na Av. Juarez Távora, no bairro da Torre, por



volta das 17:45 horas; QUE, chegando ao local, tiveram a
informação de que o acusado fora seguido e detido pelos
próprios populares; QUE foi  dada voz de prisão e feita a
condução do suspeito até esta Delegacia Especializada; QUE
arma utilizada no crime, uma faca de tipo peixeira, de seis
polegadas; QUE, quanto à motivação do fato, o criminoso
relata  que  matou  a  cunhada (irmã de sua  companheira)
porque ela teria feito de tudo para que seu relacionamento
acabasse...”.

Ainda na esfera policial, o miliciano Gleudson Malzac Torres
do Carmo narrou o fato da mesma maneira do descrito pelo colega de farda no
depoimento acima transcrito (fl. 10).

Na instrução criminal (mídia de fl. 84), bem como na sessão
do júri (mídia de fl. 113), os policiais confirmaram seus depoimentos prestados
na fase inquisitiva.

O réu foi ouvido pela autoridade policial, às fls. 11 e 12, e
disse:

“...  na  data  de  hoje,  10/11/2014,  por  volta  das  17;30
horas, ficou esperando a vítima, MARIA DAS GRAÇAS, sua
cunhada, em via pública, na rua do fato, quando, sem nada
dizer,  premeditadamente,  atacou  a  mesma  com  vários
golpes  de  arma  branca,  uma  faca  tipo  peixeira  de  seis
polegadas, na região do peito, levando a vítima à óbito no
local,  nem chegando  a  ser  socorrida;  QUE o  interrogado
está arrependido, mesmo admitindo a culpa pelo crime, pois
relata  que  a  cunhada vivia  falando  mal  dele  para  a  sua
companheira, irmã dela; QUE afirma que ficou com raiva da
vítima por ela fazer com que, uma vez, há três meses, sua
companheira  sair  de  casa,  deixando-o  sozinho  com seus
três  filhos;...  QUE  não  tinha  feito  ameaças  à  vítima
anteriormente;...  QUE  afirma que  não  teve  outro  motivo
para cometer o crime, além do já acima citado”.

Na fase processual, o réu ratificou o depoimento prestado
na polícia, confessando o cometimento do crime (mídia de fl. 84), afirmando
que saiu de casa com a faca a fim de se encontrar com a vítima para tomar
satisfação, que não chegou a falar nada com ela, já chegou golpeando-a.

Na sessão do júri (mídia de fl. 113), o acusado utilizou-se
do direito de permanecer calado. 

Na audiência de instrução (mídia de fl. 84) e na sessão do
júri  (mídia  de  fl.  113),  a  irmã  da  vítima  e  ex-companheira  do  réu,  Maria
Aparecida Marreiro Gomes, afirmou que, na época do fato, estava em processo
de separação, que o acusado era violento e já tinha havido várias agressões



contra ela,  em virtude disso estava se separando, tendo sido apoiada pela
irmã. Declarou, ainda, que nunca soube que o réu tivesse ameaçado a vítima,
mas que ele nunca gostou dela e colocava a culpa da separação nesta.

Observa-se que em todas as vezes em que foi ouvida, a ex-
companheira confirma a agressividade do acusado, ratificando as declarações
prestadas na Delegacia de Polícia (fls. 26/27).

A defesa tenta fragilizar o acervo fático-probatório coligido,
aduzindo que não incidiriam as qualificadoras de “motivo torpe” e “recurso que
dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima”, posto  existirem provas nos
autos  de que esta,  no momento do crime,  vinha andando pela  calçada de
frente para o réu, motivo pelo qual estaria tipificado o homicídio simples, e não
o qualificado. Restando, segundo ela, a condenação por este último contrária à
prova dos autos. 

À vista dos excertos de declarações alhures transcritos e de
todo o conjunto probatório, fica claro que não contraria o acervo probatório a
decisão  do  Tribunal  do  Júri  por  haver  cometido  o  crime  de  homicídio
duplamente qualificado.

Desse modo, conclui-se que o Conselho de Sentença decidiu
em consonância com as provas dos autos, pautando-se na versão que lhe
pareceu mais convincente e amparada na persecução penal.

Nunca é demais lembrar, que em casos de competência do
Tribunal do Júri, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos
de convicção colhidos na instrução que autoriza a cassação do julgamento,
mas somente se os jurados acolherem vertente totalmente arbitrária,
incoerente e desvinculada da verdade apurada no processo. 

In  casu, reitero que, o Júri, diante das versões
apresentadas, optou pela que entendeu mais aceitável, logo, não há que se
falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 

De tal sorte, no caso sub examine, cassar o veredicto dos
Juízes Leigos seria um dantesco equívoco e verdadeira afronta ao princípio
constitucional da soberania do Júri Popular.

Vem a calhar o julgado do Eg. Tribunal de Justiça de São
Paulo, citado por Júlio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal
Interpretado - 2ª ed. 1995, Ed. Atlas, p. 681): 

"A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, que
desatende ao respeito devido à soberania de seus
pronunciamentos, quando manifestamente contrária à
verdade apurada no processo, representando distorção de
sua função de julgar". 



E, ainda, Damásio Evangelista de Jesus, quando, à página
422 de seu "Código de Processo Penal Anotado”, afirma:

"É pacífico que o advérbio 'manifestamente' (III, d) dá bem
a idéia de que só se admite seja o julgamento anulado
quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária,
porque se dissocia integralmente da prova dos autos. E não
contraria esta a decisão que, com supedâneo nos elementos
de convicção deles constante, opte por uma das versões
apresentadas."

Assim, existindo elementos de convicção aptos a dar suporte
à condenação do recorrente por homicídio duplamente qualificado, 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 qualquer elemento de convicção mínimo apto a
estear a tese acolhida, o que, como visto, não é o caso dos autos. 

Repiso novamente o entendimento esposado pelo eminente
Ministro Joaquim Barbosa (STF - EDcl na AO 1.047/RR - Tribunal Pleno ),
segundo o qual "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  ". Destaquei.

Desta forma, não vislumbro meios de cassar o julgamento
impugnado, devendo-se manter hígida a decisão do júri popular. 

No que pertine ao quantum da pena fixado na sentença, o
apelante pugna por sua redução,  sob  o  fundamento  de  que  foi  injusta  e
exacerbada, pleiteando a diminuição da pena-base para o mínimo legal.

Também sem razão o apelante.

Vale registrar que para o crime de homicídio qualificado  é
prevista a pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

In casu, a penalidade básica foi fixada em 19 (dezenove)
anos de reclusão, diante das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que
impossibilitou  a  defesa  da  vítima,  atingindo,  assim,  a  pena,  o  quantum
definitivo  de  19  (dezenove)  anos  de  reclusão,  ante  a  ausência  de  outras
atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição da pena.

Fixado o regime inicial fechado para cumprimento da
reprimenda.



Sem embargo, ao analisar a dosimetria realizada na
sentença primeva, verifico que não houve injustiça na aplicação da pena-base,
como faz crer o apelante.

Vê-se que a magistrada sentenciante, fixou a pena-base
acima do mínimo legal, sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art.
59 do Código Penal, o que se mostra suficiente para a reprovação e prevenção
do crime praticado, haja vista que das oito circunstâncias analisadas, metade
foi desfavorável ao réu, tais como, culpabilidade, circunstâncias, consequências
e comportamento da vítima.

Infere-se do decisum que houve a devida individualização e
motivação da pena-base, que, apesar de superior  ao  mínimo legal, teve a
dosimetria dentro dos ditames dos arts. 59 e 68, do Código Penal.

Ademais: 

"Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da
pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão
mínima feita pelo legislador" (Obra citada, p. 261).

 
A propósito, espreite-se o seguinte julgado do STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENAL E  PROCESSO PENAL.  ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA
282/STF.  MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL.  REEXAME  DO
CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  JÁ  CARREADO  AOS  AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  279/STF.  APLICAÇÃO.  1.  (…)
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Não
sendo todas as circunstâncias judiciais do art.  59 do CP
favoráveis  ao  réu,  não  pode  a  pena-base  ser  fixada  no
mínimo  legal. HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  CRIME  HEDIONDO.
REGIME  PRISIONAL  INTEGRALMENTE  FECHADO.  A  Lei  n°
9.455/97, que determinou o regime inicialmente fechado para o
cumprimento  da  pena  para  os  crimes  de  tortura,  não  tem
aplicabilidade nos demais delitos previstos no art. 1º da Lei n°
8.072/90, porque não houve revogação do art. 2º, § 1º, dessa
Lei,  e  nem extensão  da Lei  nº  9.455/97 no que concerne  ao
regime  de  pena.  APELO  DEFENSIVO  DESPROVIDO.”  7.  Nego
provimento  ao  agravo  regimental”.(AI  768591  AgR,
Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em
09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-
04-2013 PUBLIC 26-04-2013). Ementa parcial. Destaquei. 

Desta forma, a pena-base foi fixada corretamente  em 19
(dezenove) anos de reclusão, tornando-se definitiva neste patamar, diante da
inexistência de  agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição
da pena. 

Quanto às qualificadoras, conforme já mencionado, o Corpo
de Jurados acolheu tese que encontra respaldo nas provas dos autos.



No que concerne ao motivo fútil e ao recurso que dificultou
a defesa da vítima, repise-se, o próprio réu confessa que praticou o crime
porque a vítima teria concorrido para a separação dele da esposa e que não
chegou a falar nada com a vítima, apenas golpeando-a. Tal fato é reforçado
pelas imagens constantes da mídia de fl. 34, em que se vê o recorrente saindo
detrás de uma árvore e atacando a irmã da ex-companheira. 

Portanto, não há qualquer defeito na aplicação da
reprimenda privativa de liberdade ao apelante, sendo certo que o  juiz de
primeiro grau  obedeceu, criteriosamente, ao sistema trifásico de fixação da
pena, estabelecendo em patamar justo para reprovação da conduta narrada
nos autos e prevenção quanto à prática de novos delitos. 

Daí porque, mantenho a pena fixada na sentença. 

Pelo exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Não  havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,
encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso
haja Recurso Especial ou Extraordinário, expeçam-se o mandado de prisão e a
guia  de  execução  provisória,  antes  do  encaminhamento  do  processo  à
Presidência do Tribunal de Justiça.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidência da Câmara
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador) e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, em João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


