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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002851-71.2013.815.0031 – Juízo da Comarca
de Alagoa Grande
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: José Nildo Domingos da Silva
DEFENSOR: Wilmar Carlos de Paiva Leite 
2º APELANTE: José Vital Silva
DEFENSOR:  Francisca  de  Fátima  Pereira  A.  Diniz  e  Roberto  Sávio  de
Carvalho Soares
APELADO: Ministério Público estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI. HOMICÍDIO.
DOIS  RÉUS  CONDENADOS.  DOIS  APELOS.
MESMAS  INSURGÊNCIAS:  ALEGAÇÃO  DE
JULGAMENTO  CONTRÁRIO  À  PROVA DOS
AUTOS E INJUSTIÇA NO TOCANTE À PENA.
OPÇÃO  DOS  JURADOS  POR  UMA  DAS
VERSÕES  APRESENTADAS.  VALIDADE  DA
DECISÃO  DO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
SOBERANIA.  PENA.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVADAS INDEVIDAMENTE.
DIMINUIÇÃO DA PENA BASE. REDUÇÃO DA
REPRIMENDA  FINAL.  PROVIMENTO  EM
PARTE DOS RECURSOS.

1.  Homicídio  qualificado  praticado  contra  pessoa
diversa da que se queria atingir. Apelantes que se
dirigiram ao local em que estava o desafeto de um
deles, em uma motocicleta, onde, por equívoco, um
dos réus, o que estava na garupa da moto, efetuou
disparos contra pessoa com as mesmas vestimentas.

2. Alegação de decisão manifestamente contrária à
prova  dos  autos.  Não  configuração.  Em havendo
amparo nos autos para a tese acusatória, não pode
afirmar a defesa que a decisão do Júri é contrária à
prova  dos  autos,  por  não  ter  acolhido  sua  tese
defensiva. Soberania.

3. Erro ou injustiça no tocante à aplicação de pena.
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Circunstâncias judiciais indevidamente negativadas
na  1ª  fase  de  fixação da  pena.  Redução da  pena
base. Consequente diminuição da reprimenda final.

4. Provimento em parte do recurso.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

A C O R D A  a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça  do Estado da Paraíba,  em  dar provimento ao recurso para  reduzir  as
penas impostas aos apelantes.

RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  Alagoa  Grande,  o  representante  do
Ministério Público denunciou  José Vital Silva (“Titá”), Jose Nildo Domingos
da Silva (“Cabaré”) e José Wilker Araújo de Lima (“Pisca”) como incursos
nas sanções do art.121, §2º,  inciso IV, CP c/c artigos 20, §2º e 29 do mesmo
diploma legal,  c/c art.  1º,  I,  da Lei de Crimes hediondos,  por terem cometido
homicídio contra a vítima Robervânio da Silva (“Nego Ninha”)

Narra a inicial que, na tarde de 24 de novembro de 2013, os
três  denunciados estavam bebendo em um bar  no  Morro  do  Cruzeiro  quando
“Titá” (1º denunciado) foi avisado que seu desafeto “Cudela” estaria bebendo e
jogando baralho em outro local.

“Titá”  tomou  por  empréstimo  a  moto  de  “Pisca”  (3º
denunciado) para que “Cabaré” (2º denunciado) fosse verificar a informação, o
que  foi  feito  e,  ao  voltar,  “Cabaré”  confirmou  que  “Cudela”  estava  no  local
indicado e instigou “Titá” a ir  lá,  informando, inclusive,  os trajes usados pela
vítima.

Em  seguida,  “Titá”  pediu  a  “Cabaré”  para  leva-lo,  na
motocicleta  de  “Pisca”  aonde  se  encontrava  a  vítima e,  lá  chegando,  efetuou
vários disparos de arma de fogo contra a vítima “Nego Ninha”, pensando se tratar
de seu desafeto “Cudela”.

Após executar a vítima “Nego Ninha”, os denunciados “Titá”
e  “Cabaré”  retornaram  para  o  Morro  do  Cruzeiro,  onde  souberam,  minutos
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depois, que mataram a pessoa errada.

Após regular instrução, foram ofertadas alegações finais no
volume  II:  fls.  218/223  (Ministério  Público),  248/250,  (José  Willke)  263/264
(José  Vital)  e  265/268  (José  Nildo),  tendo  o  MM.  Juiz  pronunciado os  três
denunciados como incursos nas sanções cominadas ao art. 121, §2º, inciso IV, CP,
c/c art. 1º da Lei 8.072/1990, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri,
fls. 279/281.

Interposição  de  recurso  em sentido  estrito  às  fls.  285 (por
José Wilke) e 286 (por José Nildo).

Às  fls.  300,  Vol.  II,  despacho  judicial  determinando  a
separação processual. De forma que o presente feito passou a tramitar apenas em
relação aos acusados presos José Vital da Silva e José Nildo Domingos da Silva.

O RESE de José Vital não foi recebido, por ser intempestivo.
O  de  José  Wilke  passou  a  tramitar  em  autos  separados,  dada  a  separação
processual havida.

Assim é que ambos os réus deste processo foram submetidos
a julgamento pelo tribunal popular, consoante ata de fls. 486/487, Vol III.

Nos termos da sentença de fls.  484/485, os mesmos foram
condenados.  A pena  foi  fixada  de  forma  individual  os  réus:  José  Vital  Silva
(“Titá”)  foi  condenado  a  uma  pena  definitiva  de  20  (vinte)  anos;  José  Nildo
Domingos da Silva (“Cabaré”), de 15 (quinze) anos de reclusão.

Na própria sessão de julgamento, foram interpostos os dois
recursos  apelatórios,  com  fulcro  no  art.  593,  III,  “c”  e  “d”,  cujas  razões  se
encontram às fls. 517/526 e 529/532.

No primeiro apelo, José Vital busca sua absolvição, sob a tese
de condenação contrária à prova dos autos, alegando que confessou porque fora
obrigado a professar a culpa, tanto que negou a autoria delitiva em juízo. Pugna,
ainda, pela redução da pena.

O  segundo  apelante,  José  Nildo  busca,  igualmente,  sua
absolvição tendo a condenação por manifestamente contrária à prova dos autos, e
aduzindo fragilidade de provas para uma condenação. Pretende, ainda, a exclusão
da qualificadora do inciso IV do art. 121, CP, com fixação da pena próxima da
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pena mínima.

Nas contrarrazões (fls. 535/541, vol. III), o apelado opinou pelo
desprovimento do recurso. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do douto por seu Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo
provimento parcial do recurso para diminuição das penas impostas aos apelantes, fls.
543/553, Vol. III.

É o relatório.

VOTO

Como  relatado,  trata-se  de  dois  recursos  apelatórios
interpostos pelos réus condenados pelo Tribunal Popular.

Por se tratarem de insurgências semelhantes, com o mesmo
fundamento  de  pedir,  passo  a  análise  dos  apelos  em  conjunto  para  melhor
prestação jurisdicional.

Juízo de Admissibilidade

Ambos  os  recursos  são  tempestivos,  já  que interpostos  em
plenário, consoante Ata de fls. 486/487v, Vol. III. E, sendo adequados e por não
dependerem de preparo, por tratar-se de ação penal pública (TJ/PB Súmula n°
24), conheço os apelos.

DO MÉRITO

Do Julgamento Contrário à Prova dos Autos

Em plenário,  a  tese  defensiva  apresentada  pela  defesa  dos
apelantes ao Conselho de Sentença foi a de negativa de autoria (fl. 487 da ata).
Mas os jurados optaram por não acolhe-la. E, em que pese o inconformismo dos
mesmos, não se percebe razão em sua súplica recursal haja vista estar a decisão
tomada pelo Conselho de Sentença embasada em provas constantes dos autos,
sopesadas as teses levantadas durante o julgamento.
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O inciso XXXVIII, alínea c do art. 5º da Constituição Federal
dispõe:

Art. 5º, inc. XXXVIII. É reconhecida a instituição
do  júri,  com  a  organização  que  lhe  der  a  lei,
assegurados:
(...)
c) a soberania dos veredictos

A alínea mencionada dispõe de um princípio relativo, vez que
a decisão do júri popular pode ser anulada quando for absolutamente contrária à
prova dos autos, sendo este o intento dos recorrentes.

Entretanto, no presente caso, à luz das provas colhidas, não se
vislumbra que a decisão tomada pelos jurados tenha se dado de forma discrepante
por haverem acolhido uma das teses extraídas do processo.

Obviamente, há duas versões nos autos,  a defensiva e a da
acusação. 

Esta sustenta que os apelantes praticaram o delito narrado na
peça exordial, tendo, inclusive, o réu José Nildo confessado na esfera judicial,
afirmando ter conduzido o apelante José Vital, autor dos disparos, na motocicleta
de José Wilke (réu com processo separado) para o local aonde ocorreu o delito.

Continua  a  acusação  que  o  apelante  José  Vital,  na  esfera
policial, confessara o delito, confirmando sobre ter confundindo as vestimentas da
vítima que queria atingir e a que veio a matar.

Já a defesa sustenta nega a autoria delitiva.

O primeiro apelante,  José Nildo,  sob a tese da negativa de
autoria, disse em plenário, ao ser interrogado, que apenas pediu a motocicleta de
José Wilker para ir à farmácia e, no caminho, deu uma carona a José Vital, tendo
este pedido para diminuir a velocidade e efetuado os disparos quando estavam
passando nas imediações da Travessa (local onde ocorreu o delito), Vol. III.

O segundo apelante, José Vital, aduz que as provas constantes
no processo são frágeis para uma condenação. Interrogado na sessão do júri, o
mesmo,  de  fato,  negou  as  imputações  que  lhes  são  atribuídas,  e  que  “não
aconteceram os fatos narrados na denúncia”, fl. 480, Vol. III.
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Como dito, a versão acusatória foi acolhida pelo Conselho de
Sentença. 

Nos  autos,  é  possível  colher-se  a  versão  de  que  os  dois
apelantes, depois de certo tempo em que estavam bebendo juntos, em companhia
ainda do réu para  quem o processo foi  separado,  se  dirigiram ao local  aonde
estava “Cudela”, com quem tinha uma rixa o apelante José Vital, na moto de José
Wilker, conduzida pelo também apelante José Nildo.

Lá chegando, José Vital efetuou os disparos contra a pessoa
que pensou se tratar de seu desafeto, confundindo por estarem com vestimentas
semelhantes,  mas,  na  verdade,  era  uma terceira  pessoa,  que  veio a  morrer  de
forma violenta, consoante Laudo de fls. 37/67, Vol. I.

Assim, a versão acusatória encontra respaldo nos autos.

E,  em  sendo  acolhida  uma  das  teses,  com  consequente
rejeição  da outra,  não há que  se  falar  em decisão manifestamente  contrária  à
prova dos autos:

PENAL.  Crime  contra  a  pessoa.  Lesão  corporal
qualificada pela deformidade permanente. Tribunal
do júri. Desclassificação. Decisão manifestamente
contrária  à  prova  dos  autos.  Inexistência.  Lastro
probatório  suficiente.  Soberania  dos  veredictos.
Erro ou injustiça na dosimetria. Pena privativa de
liberdade reduzida. Sanção pecuniária não prevista
no  tipo.  Apelação  parcialmente  provida,  apenas
para  reduzir  a  pena e  excluir  a  condenação pela
reprimenda  de  multa.  Não  é  manifestamente
contrária  à  prova  dos  autos  a  decisão  do
Conselho de Sentença que, diante do conjunto
probatório, acolhe uma das teses submetidas ao
seu  crivo,  desclassificando  a  conduta
inicialmente  imputada  pela  figura  da  lesão
corporal  gravíssima.  Proceder  de  forma
diversa,  cassando  a  decisão  popular,  seria
invadir a esfera de competência do tribunal do
júri, vulnerando a soberania de seus veredictos,
o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico
vigente.  […].  Apelação  parcialmente  provida,
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apenas para reduzir a pena privativa de liberdade e
excluir  a  condenação  pela  multa  cumulativa.
(TJPB;  APL 0003021-61.2006.815.0751;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio
Ramalho  Júnior;  DJPB  04/09/2015;  Pág.  19).
Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação
criminal. Crime contra a vida. Homicídio tentado.
Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária
à prova dos autos. Inexistência. Teses da acusação
e defesa. Acolhimento da primeira. Soberania dos
veredictos. Pena. Redimensionamento. Pena-base.
Critério  matemático.  Inexistência.  Apelação
desprovida.  Não  é  manifestamente  contrária  à
prova  dos  autos  a  decisão  do  Conselho  de
Sentença  que,  diante  do  conjunto  probatório,
acolhe uma das teses submetidas ao seu crivo.
[…].  Apelo  desprovido.  (TJPB;  APL  0001172-
45.2008.815.0311;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Marcos William de Oliveira;
DJPB 03/08/2015; Pág. 20). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA
DEFESA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DO
JULGAMENTO  POR  INOBSERVÂNCIA  DO
ART.  490  DO  CPP.  INEXISTÊNCIA  DE
CONTRADIÇÃO  NAS  RESPOSTAS  DOS
QUESITOS.  AUSÊNCIA  DE  HIPÓTESE  DE
INCIDÊNCIA  DA  NORMA  INVOCADA.
SUPOSTA INVERSÃO ENTRE OS QUESITOS
DA ABSOLVIÇÃO E DA LEGÍTIMA DEFESA.
INOCORRÊNCIA  DE  VÍCIO.
PRESCINDIBILIDADE  DE  QUESITAÇÃO
ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. NATUREZA
MERAMENTE  SUPLEMENTAR.  AUSÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO  EM  PLENÁRIO.
PRECLUSÃO  DA  MATÉRIA.  REJEIÇÃO  DA
PRELIMINAR.  PLEITO  DE  SUBMISSÃO  A
NOVO  JULGAMENTO  POPULAR.
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INEXISTÊNCIA  DE  MANIFESTA
CONTRARIEDADE  À  PROVA  DOS  AUTOS.
DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO
DA VÍTIMA VALORADO  NEGATIVAMENTE.
IMPROPRIEDADE.  OFENDIDO  QUE  SE
DIRIGE À CASA DO ACUSADO COM ÂNIMO
EXALTADO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.  […]  Decisão  manifestamente
contrária à prova dos autos é aquela em que os
jurados  adotam  uma  tese  absolutamente
divorciada  do  conjunto  fático-probatório
apurado  na  instrução  criminal  e  não  quando
tão-somente acolhem uma das teses possíveis de
se extrair do conjunto probatório. Proferida a
decisão, pelo Conselho de Sentença, de acordo
com  o  acervo  probatório  contido  nos  autos,
adotando uma das teses levantadas pelas partes,
não  há  que  se  falar  em nulidade,  devendo-se
acatar o veredicto, sob pena de infringência à
soberania  do  júri  (artigo  5º,  inciso  XXXVIII,
alínea “c”, CF). Contribui para a prática delitiva o
ofendido que se dirige para a casa do acusado, com
ânimo exaltado,  dando início à discussão de que
resultou luta corporal entre ambos e consequente
morte daquele. Por isso, deve tal circunstância ser
valorada em favor do réu na fixação da pena-base.
(TJPB;  APL 0000299-91.2012.815.0121;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  João  Batista
Barbosa;  DJPB  28/07/2015;  Pág.  18).  Grifos
nossos.

De  forma  que,  em havendo  amparo  nos  autos  para  a  tese
acusatória, não pode a Defesa de ambos os apelantes afirmar que a decisão do Júri,
que acolhe o homicídio qualificado,  é  contrária à prova dos autos,  por  não ter
acolhido sua tese defensiva.  Optando o Júri  por uma das versões apresentadas,
achando-a mais aceitável, não pode a decisão ser tida como afrontosa à prova dos
autos.

Ora, as dúvidas foram ventiladas em plenário,  apreciadas e
sopesadas  pelos  jurados,  que  decidiram  pela  condenação.  Quanto  a  isto,  o
Tribunal de Justiça deve agir com extrema prudência com relação aos recursos
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contra  decisão  do  Conselho  de  Sentença,  porquanto  não  é  hipótese  de  mera
reforma da decisão e, sim, de cassação da decisão do júri.

Repito, ao preferirem os jurados a narrativa condenatória, não
contrariaram de  forma manifesta  às  provas,  logo,  não  comporta  o  julgamento
anulação.

Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena

Conforme relatado, pretendem, ainda, os apelantes a revisão
das penas a si impostas.

Pelo que se verifica nos autos, a pena foi fixada de maneira
individual para os apelantes. Passemos à análise:

Para o primeiro apelante, José Nildo, a pena base foi fixada
em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sendo consideradas como desfavoráveis as
circunstâncias do  crime  (“são  contrárias  ao  réu,  pois  instigou  e  conduzia  o
homicida, terceira pessoa, na garupa da motocicleta”) e as consequências (“foram
graves,  pois  contribuiu para o cometimento de um crime de homicídio doloso
qualificado”).

Destas,  deve  ser  afastada  a  negativação  conferida  às
consequências,  já  que  a  contribuição  do  apelante  para  o  delito  de  homicídio
qualificado é inerente ao tipo.

Na primeira fase, a elevação da pena, malgrado não decorra
de mera operação aritmética, deve guardar correspondência com a quantidade de
circunstâncias judiciais incididas pelo agente.

Considerando que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais e
que a diferença que resulta da subtração da pena máxima pela mínima cominada
em  abstrato,  para  o  homicídio  qualificado,  é  de  18  (dezoito)  anos,  cada
circunstância do artigo 59, CP, poderia elevar a pena base em até 02 (dois) anos e
03 (três) meses, o que corresponde a 1/8 (um oitavo) sobre dita diferença.

Permanecendo  uma  circunstância  judicial  devidamente
negativada, diminuo a pena base para 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses.

Em segunda fase, mantenho a diminuição de 1 (um) ano pela
menoridade relativa, perfazendo o total de 13 (treze) anos e 3 (três) meses.
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Dada a ausência de outras circunstâncias a considerar, torno a
pena definitiva em 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Em relação ao  segundo apelante, José Vital, na sentença, a
pena base foi fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, sendo consideradas como
desfavoráveis a  culpabilidade (“agiu com dolo intenso”),  os  antecedentes (“é
reincidente”), a  personalidade (“é desfavorável, com propensão ao crime”), as
circunstâncias do crime (“são contrárias ao réu, pois a vítima estava desarmada e
foi assassinada quase de emboscada”) e as consequências (“foram graves, pois se
cometeu um crime de homicídio doloso qualificado”).

Da mesma forma,  para este apelante,  a  pena base deve ser
reajustada. A culpabilidade de agir com dolo intenso e a consequência de cometer
o crime de homicídio qualificado são inerentes ao delito praticado. 

Quanto aos antecedentes, pelo que se verifica da certidão de
fls. 270/274, Vol. II, as duas condenações que constam em nome deste apelante
transitaram em julgado há mais de 5 (cinco) anos e não servem para majorar a
pena base ora analisada.

Assim,  restam  duas  circunstâncias  judiciais  negativas  para
este  apelante  e,  pelo  critério  acima  exposto,  diminuo  a  pena  base  para  16
(dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A reincidência reconhecida na sentença primeva, da mesma
forma, deve ser afastada, já que as condenações do apelante são inservíveis para
lhe prejudicar.

Assim,  em segunda  fase,  não  há  circunstâncias  agravantes
nem atenuantes. Sem causas de aumento ou diminuição.

Pena definitiva passa a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.

Mantenho o regime prisional fixado na sentença. Assim como
a determinação de lançamento do nome dos réus no rol dos culpados, remessa do
BI à SSP PB, suspensão dos direitos políticos.

Decorrido o prazo para  embargos de declaração,  expeça-se
guia provisória para imediato cumprimento provisório da pena. Oficie-se. Expeça-
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se mandado de prisão.

Ante o exposto,  dou provimento em parte aos apelos para,
mantendo a condenação, diminuir a pena de ambos os apelantes.

É como voto.

Presidi  ao julgamento,  como Presidente  da  Câmara Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio), vogal.

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 22
de maio de 2018.

João Pessoa, 23 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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