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Morte  de  vítima  insuscetível  de  ser  tratada  como
decorrente  de  legítima  defesa,  ante  a  ausência  do
pressuposto  de  injusta  agressão  que  ela  houvesse
cometido.

A fixação da pena-base observou a proporcionalidade
diante do reconhecimento como desfavorável ao réu
da  circunstância  judicial  relativa  às  consequências
dos crimes.

A pena definitiva  imposta ao acusado se apresenta
proporcional  e  suficiente  à  reprovação  do fato,  não
merecendo reparos.

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 AO APELO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.



Apelação Criminal nº 0000335-68.2015.815.0141

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  137)  interposta,

tempestivamente,  pelo  Ministério  Público  a  quo contra  sentença  (fls.

134/135v) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da comarca de Catolé

do Rocha -  PB  que,  julgando  improcedente  a  denúncia,  absolveu Micael

Martins Fernandes das penas do art. 157, §3º, do CP, nos termos do art. 386,

inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas  razões recursais  (fls.  178/180v),  o  Parquet requer  a

reforma da sentença para que seja condenado o réu nos termos do art. 157,

§3º, segunda parte c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 186/188), o réu Micael Martins

Fernandes pugnou pelo desprovimento do apelo,  mantendo-se na íntegra a

sentença proferida pelo Juízo a quo.

O douto Procurador de Justiça, José Roseno Neto, por meio de

parecer (fls. 193/197), opina pelo desprovimento do apelo. 

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória (fls. 02/04) que, na madrugada do dia 03

de janeiro de 2015, por volta das 02hrs ou 3hrs, no Monte Tabor, situado no

Conjunto  Padre  Pedro  Serrão,  nesta  cidade,  o  acusado,  em comunhão  de

vontades e união de desígnios com dois outros elementos menores de idade,

ceifou a vida da vítima Caio Venício Silvestre da Silva, a fim de subtrair para

si, coisa alheia móvel, subtração essa que não ocorreu, vindo a vítima a óbito,
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em  razão  dos  graves  ferimentos  sofridos,  praticados  pelo  criminoso  ora

denunciado e seus comparsas inimputáveis.

Segundo  o  procedimento  investigativo,  a  vítima  encontrava-se

fortemente  embriagada  no  dia  02  de  janeiro  do  ano  em  curso,  durante  a

realização de uma festa conhecida como “Sexta Universitária”, ocorrida no BNB

Clube local, de posse de considerável quantia em espécie, visto ter recebido o

seu  13º  salário,  oportunidade  em  que,  já  na  madrugada  do  dia  03,  foi

convidada pelo menor Carlos Alberto da Silva Neto (17 anos) para irem juntos

ao Monte Tabor, tendo a vítima aceitado o convite.

Além do  ofendido  e  C.  A.  S.  N.  os  menores  M.  I.  e  N.  K.  F.

também foram para o Monte Tabor, a convite da vítima e de C. A. S. N., sendo

que, lá chegando, M. I.e N. K. F. ficaram namorando no interior do carro da

vítima Caio Venício, tendo este último e A. N. saído do veículo em direção à

capelinha existente no alto do monte, onde ficaram conversando. 

Ocorre que, de inopino, o menor C. A. S. N. começou a agredir

brutalmente  a  vítima,  pois  intencionava  matá-la  para  roubar  seu  veículo  e

vendê-lo  na  cidade  de  São  Bento.  Neste  instante,  estando  o  ofendido

atordoado com as agressões sofridas, Micael Ismael percebeu o que ocorria e

passou a ajudar C. A. S. N. a agredir Caio Venício, afirmando M. I. que se a

vítima  ficasse  viva  iria  denunciá-los  às  autoridades.  Ato  contínuo,  a  menor

Nathalha,  tentou  intervir  para  cessar  as  agressões,  todavia,  sem  êxito,

deixando o local correndo, tendo ficado sabendo, posteriormente, que a vítima

foi arremessada morro abaixo.

Na  sequência  dos  atos  criminosos  C.  A.  S.  N.  tentou  levar  o

veículo da vítima do local do delito, entrementes não obteve êxito em virtude do

automóvel ter ficado atolado, deixando a cena do crime a dupla de menores

infratores, acompanhados de Nathalha.
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Nesse  preciso  instante  inicia-se  o  envolvimento  do  ora

denunciado no nefasto crime, vez que ao deixarem a vítima prostrada no Monte

Tabor, acreditando terem-na matado, M. I. e C. A. S. N. encontraram Micael

Martins  Fernandes,  ora  denunciado  e  que  também  estava  na  festa

mencionada, afirmando A. N. que havia matado um homem, instante em que

convidou  Micael  Martins  Fernandes  para  irem juntos  buscarem o  carro  da

vítima.

O increpado topou a empreitada criminosa e, fazendo uso de sua

motocicleta  Honda  CG 150,  foi  até  o  Monte  Tabor  acompanhado  dos  dois

menores infratores já citados. Chegando no local onde a vítima encontrava-se,

o increpado Micael Martins Fernandes percebeu que Caio Venício ainda estava

com  vida,  tendo  o  ora  denunciado  patrocinado  a  agressão  que  o  levou

finalmente a óbito, por fim jogando o corpo da vítima barranco abaixo.

Inobstante as tentativas, o denunciado não conseguiu desatolar o

veículo da vítima, que era o objeto principal do latrocínio perpetrado. Todavia,

não fora encontrada qualquer quantia em dinheiro em poder da vítima, que

possivelmente fora roubada durante a ação criminosa.

O denunciado, que é primo de Nathalha, e A. N. pernoitaram na

casa de Nathalha após o crime, rumando para a cidade de São Bento/PB no

dia seguinte, sem conseguirem levar o carro da vítima.

Por  fim,  informa  a  inicial  que  o  menor  Micael  Ismael  foi

assassinado dias após o crime e que a menor Nathalha estaria sendo seguida

e temia por sua vida.

Por tais razões, fora denunciado como incurso no art. 157, §3º,

segunda parte, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Concluída a instrução criminal, foi proferida sentença pelo Juízo
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da  3ª  Vara  da  Comarca  de  Catolé  do  Rocha-PB  para  absolver  Micael

Martins Fernandes dos crimes previstos no 157, §3º, segunda parte, c/c art.

29, todos do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso III,  do Código de

Processo Penal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através

do Laudo de Exame Técnico Pericial em Local de Morte Violenta (fls. 141/163),

Laudo Tanatoscópico (fls. 165/170), onde consta que a morte fora ocasionada

por traumatismo crânio-encefálico, produzida por meio contundente, e através

dos  depoimentos  testemunhais,  este  que  atestam o sumiço  do dinheiro  da

vítima.

Por  outro  lado,  com  relação  a  autoria  delitiva,  apesar  das

alegações ministeriais, não há, nos autos, provas suficientes que demonstrem,

estreme de dúvidas, a participação do acusado no fato criminoso que resultou

na morte de Caio Vinício Silvestre da Silva.

Em primeiro momento, cumpre ressaltar que o apelo interposto

pelo  Parquet buscando  a  condenação  do  acusado,  fundamenta-se  no

depoimento colhido, em esfera policial, de N. K. F., onde, à fl. 18, afirmou que

na ocasião em que estava retornando do Monte Tabor, em companhia de M. I.

e  A.  N.,  encontraram-se  com  Micael  Martins  Fernandes,  ora  denunciado,

oportunidade  em  que,  A.  N.,  o  informou  que  haviam  matado  um  homem,

convidando-o, então, para voltar ao Monte e buscarem o carro da vítima. Ainda,

disse  que  Micael  Martins,  Micael  Ismael  e  A.  N.  voltaram ao  monte  e,  ao

chegarem ao local, Micael Martins, percebendo que Caio Venício ainda estava

vivo, terminou de matá-lo, onde, em companhia dos demais, jogou o corpo da

vítima morro abaixo, não conseguindo, posteriormente, retirar o veículo do local

do fato.
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Por outro lado, em juízo, foram ouvidos, como testemunhas da

acusação, José Bernardo da Silva Filho (mídia digital de fl. 88) e Francisco

de Assis Silvestre (mídia digital de fl. 88), onde apenas relataram que ouviram

comentários  de  que  o  denunciado  estava  envolvido  com a  morte  de  Caio

Venício,  não  sabendo  informar  as  circunstâncias,  motivação  ou  quantas

pessoas estariam envolvidas no ato delituoso.

Por  sua  vez,  Francilene  de  Oliveira  (mídia  digital  de  fl.  94),

testemunha arrolada pela acusação, em nada contribuiu para o deslinde do

feito.

Ato  contínuo,  ouvido  o  acusado  Micael  Martins  Fernandes

(mídia digital de fl. 94), negou a autoria delitiva, afirmando que estava na boate

com Michele e Olga Cláudia, onde, posteriormente, foi embora para casa de

Olga  Cláudia  em  companhia  de  Tatiane,  com  que  estava  namorando.  Ato

contínuo,  disse  que  Nathalha,  prima  de  Olga  Cláudia,  foi  à  casa  desta  e

informou que Alberto Neto e Micael Ismael tinham “feito isso” com Caio Venício.

Em sua defesa foram arroladas as  testemunhas  Olga Cláudia

dos Santos e Michele Andrade da Silva (mídia digital de fl. 94), onde foram

uníssonas em afirmar que, durante a festa da Sexta Universitária, estavam em

companhia de Micael Martins e sua namorada Tatiane. Relatando ainda que,

ao final  da festa,  Micael  Martins teria  ido para a casa de Olga Cláudia em

companhia de sua namorada, Tatiane, e Olga Cláudia teria levado Michele para

casa.

 Ainda em sua oitiva,  Olga Cláudia dos Santos mencionou que

no  dia  seguinte  à  festa,  cedo  da  manhã,  Nathalha  teria  ido  à  sua  casa

relatando o que ocorrera no dia da festa universitária, onde disse que Micael

Ismael e Alberto Neto teriam chamado Caio Venício e ela para irem ao Monte

Tabor, oportunidade em que Alberto Neto passou a desferir pedradas na vítima

com  o  intuito  de  roubar-lhe,  indo,  posteriormente,  Micael  Ismael  ajudar  a
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agredi-lo. Todavia, disse que, ao saírem do Monte, a vítima estava viva, apesar

de bastante tonta e ensanguentada. Por fim, ainda mencionou que Nathalha

teria  enviado um vídeo através do whatsapp onde dizia  que Micael  Martins

estava preso injustamente, posto que não havia participado do ato criminoso.

Que estava na sexta universitaria com o acusado, a namorada

(tatiane) e olga, sua amiga. Que tomou conhecimento da morte de caio venicio,

mas que não sabe quem o matou, apenas ouvindo falar que quem o havia

matado teria sido Micael, devida a nathalha que tinha falado. 

Que estava na festa com as pessoas já citada e depois chegou

Micael, Nathalha, Alberto Neto e a víitima, e permaneceram bebendo na mesa

por pouco tempo. Que ficou até duas e pouco na festa, mas não sabe quem

estava na mesa, pois não prestou atenção. Que viu que nathalha estava; que

micael martins estava na sexta universitária, saindo umas duas e pouco; que

quando ele saiu Micael Ismael, Natalha, Alberto neto ainda n tinham saído; pois

sairam primeiro; que caio venicio estava com eles lá; que Micael martins foi pra

casa com a namorada e olga, sua amiga, foi deixá-la em casa; 
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Pelas provas colhidas durante a instrução processual, verifica-se

que o acusado Douglas, na companhia do denunciado Higor Rangel Marques

Aragão,  portando  armas  de  fogo,  chegaram,  de  moto,  ao  estabelecimento

comercial, tendo Douglas adentrado o local e anunciado o assalto. Em reação

ao roubo, a vítima entrou em luta corporal com o acusado, tendo este efetuado

um  disparo  que  levou  a  morte  do  ofendido.  Em  seguida,  o  réu  deixou  o

estabelecimento e, ainda, efetuou mais dois disparos. Vejamos:  

A  testemunha  presencial,  Manoel  Jakes  Gomes  Brilhante,

informou, em juízo, que estava no local dos fatos quando o acusado Douglas

adentrou o mercado e anunciou o assalto.  Em seguida,  a  vítima reagiu ao

roubo, tendo o acusado disparado contra ela, o que levou a morte desta. Na

sequência,  o  denunciado  retirou-se  do  estabelecimento  e,  do  lado  de  fora,

ainda  efetuou  dois  disparos,  tendo  atingindo  o  balcão  e  o  freezer.  Aduziu,

ainda, que conhecia a vítima, sabendo informar que tinha família, esposa e dois

filhos, e era aposentado como agricultor. (01:00/06:23 do arquivo TEST. DO MP

Manoel Jakes Gomes Brilhante.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 181)

O policial militar, João Paulo Segundo Fernandes Figueiredo, que

participou da prisão em flagrante,  afirmou,  em juízo,  que estava de serviço

quando tomaram conhecimento acerca da ocorrência de um latrocínio. Relata

que,  após obter  filmagens de câmaras de segurança e outras informações,

passaram  a  investigar.  Informa  que,  ao  localizar  o  acusado  Douglas,  este

afirmou estar arrrependido e que não teria intenção de matar, mas, em razão

de  a  vítima ter  reagido,  efetuou  disparo  de arma de fogo.  (00:30/01:39  do
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arquivo  TEST.  DO MP João  Paulo  Segundo  Fernandes  Figueiredo.wmv da

mídia eletrônica acostada à fl. 181).

O  réu,  Douglas  Ribeiro  Estrela,  ao  ser  interrogado,  na  esfera

judicial,  afirmou que é verdadeira a acusação descrita na denúncia. Relatou

que  ele  e  Higor  decidiram  realizar  um  roubo.  Em  seguida,  chegaram  no

mercado e o interrogado anunciou o assalto, tendo a vítima reagido, entrando

em luta corporal, o que fez com que a arma disparasse, provocando a morte da

vítima.  (01:47/07:22  do  arquivo  INTERROGATÓRIO  DO  2º  RÉU  Douglas

Ribeiro Estrela.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 181)

Para  o  reconhecimento  da  excludente  da  legítima  defesa,  é

necessária a comprovação da injusta agressão, atual e iminente, a direito seu

ou de outrem, que se pretenda afastar,  usando moderadamente dos meios

necessários.

Como  visto,  a  reação  da  vítima  foi  posterior  ao  anúncio  do

assalto. Diante disso, a análise da excludente de ilicitude de legítima defesa

não  passa  do  requisito  primário:  a  existência  de  agressão  injusta,  que

legitimaria a pronta reação.

Inviável,  pois,  o  acolhimento  da  versão  defensiva  de  que  o

apelante agiu em legítima defesa,  em razão da clara não configuração dos

requisitos  dessa  excludente  de  ilicitude,  até  porque,  ficou  demonstrado  de

forma  evidente,  pelos  relatos  contidos  nos  autos,  que  a  reação  da  vítima

somente  ocorreu em razão da inicial  conduta ilícita  do  apelante de escopo

nitidamente patrimonial. 

Ademais,  verifica-se  que  a  reação  do  réu  é  manifestamente

desproporcional  à  alegada  agressão  sofrida,  posto  que,  após  efetuar  um

disparo contra vítima, o réu, ao sair do estabelecimento comercial, ainda, fez

mais dois disparos.
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Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

LATROCÍNIO.  ROUBO  MAJORADO.  Recursos
defensivos.  Realidade  do  delito  e  autoria
comprovadas.  Conjunto de reconhecimentos aptos a
incriminar os dois réus. Morte de vítima insuscetível
de ser tratada como decorrente de legítima defesa,
ante  a  ausência  do  pressuposto  de  injusta
agressão  que  ela  houvesse  cometido.
Desclassificação  inviável.  Penas  que  comportam
ligeira  redução.  Recursos  parcialmente  providos.
(TJSP; APL 3000942-49.2013.8.26.0511; Ac. 9977945;
Rio das Pedras; Segunda Câmara de Direito Criminal;
Rel.  Des.  Bandeira  Lins;  Julg.  24/10/2016;  DJESP
24/11/2016) (grifo nosso)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LATROCÍNIO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA HOMICÍDIO  SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.  ABSOLVIÇÃO  PELA  LEGÍTIMA
DEFESA.  NÃO  CABIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA  BASE.
VIOLAÇÃO  DO  ART.  59,  DO  CÓDIGO  PENAL.
INEXISTÊNCIA.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  A
desclassificação do crime de latrocínio para homicídio
não se sustenta, quando o conjunto probatório revela
que  a  intenção  do  réu  era  roubar  a  vítima  e  não
simplesmente  agredi-la  fatalmente.  2.  Não  há
qualquer  indício  de  que  o  réu  estivesse  sob
ameaça ou sendo atacado para revidar de forma
tão  drástica  e  violenta,  não  estando  a  conduta
realizada resguardada pela excludente de ilicitude
da legitima defesa. 3. Também não merece nenhum
reparo a aplicação da dosimetria, eis que aplicada, em
todas as suas fases, em conformidade com os arts. 59
e  68,  ambos  do  Código  Penal.  4.  Havendo
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  revela-se
correta a fixação da pena base acima do mínimo legal.
5.  Recurso  não  provido.  (TJAC;  APL  0000104-
97.2014.8.01.0001; Ac. 22.075; Câmara Criminal; Rel.
Des.  Francisco  Djalma;  DJAC  06/09/2016;  Pág.  7)
(grifo nosso)

Desta  feita,  carecendo  os  autos  de  elementos  concretos  a

comprovar a alegação de que o réu agiu em defesa de sua vida, diante de uma

agressão  injusta,  não  há  falar-se  em  caracterização  da  legítima  defesa,

devendo ser mantida a condenação por latrocínio imposta na sentença.
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E,  ainda,  nos  termos  da  súmula  610  do  STF,  “há  crime  de

latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a

subtração de bens da vítima." 

Por fim, pugna o recorrente pela redução da pena cominada, haja

vista a inobservância da proporcionalidade diante das circunstâncias judiciais

previstas no art. 59 do CP.

Dá análise da sentença condenatória, fls. 202/212, verifica-se que

a pena-base aplicada ao apelante pela prática do delito previsto no art. 157,

§3º, do Código Penal foi de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Cumpre afirmar, de início, que o magistrado a quo analisou de

forma clara e individual todas as circunstâncias judiciais. Vejamos: 

“(...) Culpabilidade do agente: O grau de culpabilidade,
ou reprovabilidade da conduta praticada é próprio do
crime, já estando inserida no tipo penal, pelo que deixo
de valorá-la.
Os Antecedentes criminais: o réu não possui em seu
desfavor sentença criminal condenatória transitada em
julgado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Conduta  social  e  personalidade  do  agente:  Não
constam nos  autos  elementos  que  corroborem  para
aferir tais circunstâncias, pelo que deixo de valorá-las.
Motivação: os motivos apresentados pelo agente não
foram possíveis de serem analisados, motivo pelo qual
deixo de valorá-lo.
Circunstâncias: não foi possível verificar circunstâncias
específicas a se verificar no caso, motivo pelo deixo de
analisá-lo.
Consequências:  são  graves,  a  vítima  Francisco
Hidelberto, pai de família, que perdeu a vida devido a
intentada  criminosa  dos  réus,  deixou  seus
dependentes  desamparados,  sendo  plenamente
reprovável tal atitude.
Comportamento da vítima: a vítima corroborou para a
prática delitiva, motivo pela qual reputo-lhe favorável.
Isto posto, sopesando as circunstâncias judiciais, das
quais 01 (uma) foi desfavorável ao réu, fixo a pena
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base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de
reclusão (…).” (fl. 210)

Com efeito,  o  juiz  deve,  com base nas circunstâncias  judiciais

previstas no artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base.

Na  hipótese  em  apreço,  a  circunstância  judicial  relativa  às

consequências foi considerada desfavorável ao apelante, devendo ser mantido

o juízo negativo, pois, como visto, tratava-se de um pai de família que deixou

mulher e dois filhos desemparados.

Assim, a existência de circunstância judicial  negativa justifica a

não fixação da pena-base no mínimo legal.

Sobre a matéria, observe-se a jurisprudência:

“Não  há  ilegalidade  no  decreto  condenatório  que,
analisando o art.  59, do CP, verifica a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar
a fixação da pena-base no crime de atentado violento
ao pudor acima do mínimo legal (Precedentes)”. 1

“Evidenciado  que  o  Julgador  monocrático,  para
fundamentar  o  acréscimo  na  pena-base,  também
considerou  outras  duas  circunstâncias  judiciais
reputadas desfavoráveis ao paciente, quais sejam, a
personalidade e a culpabilidade, não se pode fixar a
pena-base no mínimo legal”. 2

O preceito secundário do tipo penal incurso estabelece reclusão

de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos.

In casu, a exasperação da pena-base estabelecida pelo juiz a quo

em 01 (um) ano e 03 (três) meses observou o princípio da proporcionalidade,

1  HC 84209/PB, 5ª Turma, rel. Ministro FELIX FISCHER, j. 11/09/2007, DJ 12/11/2007, p. 262.
2  HC 53542/RJ, 5ª Turma, rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 302.
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de modo que o quantum fixado é o necessário e suficiente para reprovação e

prevenção do delito. 

Ademais, a causa de aumento de pena foi fixada em seu patamar

mínimo.

Assinale-se,  por  fim,  a  observância  pelo  magistrado  a  quo  da

correta  aplicação  de  todas  as  fases  de  aplicação  das  penas,  em  estrita

obediência ao que preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

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 Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 10 (dez)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                      RELATOR

 


