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APELAÇÃO CRIMINAL.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TESE  ACUSATÓRIA  ACOLHIDA  PELO  JÚRI.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
PRETENSÃO  DE  NOVO  JÚRI.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  ABSOLVIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  DECISÃO
PROFERIDA  COM  SUPEDÂNEO  NAS  PROVAS  DOS
AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 
REDUÇÃO  DA  PENA  FIXADA.  EXASPERAÇÃO.
ANÁLISE  ESCORREITA  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. DESPROVIMENTO.

– Embora a decisão popular seja passível de reexame, via o
duplo grau de jurisdição, inviável reconhecer a cassação da
decisão proferida pelo Tribunal do Júri que opta por uma das
teses apresentadas ao Conselho de Sentença. 

– Conforme se extrai da r. sentença, o Tribunal Popular acatou a
tese ministerial,  negando,  por  maioria  dos  votos,  a  tese
defensiva. A  bem da verdade, o Júri optou pela proposta da
acusação de que o réu concorreu para a prática do crime, o qual
causou a morte da vítima.

–   Dada a existência de relevantes critérios para a exasperação
da pena-base e por entender que  pena-base não é sinônimo de
pena mínima, bem como não é direito subjetivo do réu ter sua
pena-base sempre aplicada no mínimo legal, abalizado em firme
e coerente corrente doutrinária e jurisprudencial, entendo correta
a pena-base fixada em primeira instância, face as circunstâncias
judiciais desfavoráveis analisadas.



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 ao apelo,
nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se  de  denúncia  oferecida  pelo Ministério Público em
desfavor de Cleverson Carlos da Silva, dando-o como incurso nas sanções do art. 121,
§ 2º,  incisos  II  e  IV c/c  art.  29,  todos do  Código Penal  e  art.  1º  da  lei  de  crimes
hediondos.

Narra a peça acusatória que, no dia 14 de junho de 2011, por
volta  de  meio  dia,  o  acusado  Luiz  Fernando  da  Silva  Cavalcante,  conhecido  por
“Cabeça”, acompanhado de Joelton Fernandes Brasil Gonçalves e por Cleverson Carlos
da Silva, conhecido por “Pai”, ceifaram a vida da vítima Alex Sandro do Nascimento
Andrade,  conhecido por “Branco”,  desferindo contra ele vários disparos de arma de
fogo, que foram a causa efetiva da morte, conforme laudo pericial de fl. 44/48.

No  dia  do  fato,  a  vítima  estaria  em  sua  residência,  mais
precisamente entre o terraço e a sala, com uma criança de 6 meses no colo, momento em
que foi surpreendida por 3 elementos encapuzados, que chegaram efetuando múltiplos
disparos contra sua pessoa.

Após  a  pronúncia  (fls.  355/358),  transcorridos os trâmites
processuais e decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de
Bayeux-PB, foi proferida a sentença de fls. 384/387, pelo magistrado Antônio Maroja
Limeira Filho, condenando o réu/apelante à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime de homicídio
qualificado - art. 121, §2º, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 1º, I da lei
8.072/1990 (lei dos crimes hediondos).

Irresignado, o réu interpôs apelação, alegando que a decisão dos
jurados contraria à prova dos autos, por não haver como vingar as teses de que o réu
teria participado do crime, fundando-se a sentença em depoimentos vagos e imprecisos
da esposa da vítima que afirma ter sido o acusado um dos 3 homens que executaram
seu marido.

Ao final, requer a parte apelante a anulação do julgamento
por contrariar a prova dos autos e, por consequência, que seja o réu submetido a
novo júri popular ou, caso contrário, o redimensionamento da pena-base que alega
ter sido aplicada acima do mínimo legal.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  397/398,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do  ilustre
Procurador de Justiça José Roseno Neto, opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
403/408).



É o relatório.

VOTO: 

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade do mesmo.

1. DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR

Primordialmente,  tenho  que  não assiste  razão  ao  apelante
quando  sustenta  manifesta  contrariedade  à  prova  dos  autos  na  decisão  do  Júri,  em
relação à prática do crime imputado ao apelante, porquanto a  materialidade e autoria
delitivas restarem sobejamente consubstanciadas durante a instrução processual.

É cediço que o Júri, diante da soberania de seus veredictos,
tem plena liberdade de decisão entre as versões que a defesa apresenta, todavia não
se admite que a decisão não encontre apoio no acervo probatório produzido ao
longo da persecução penal.

A soberania  do  júri,  repito,  não  pode  ser  confundida  com o
poder  de  decidir  aleatoriamente  ou  de  forma  leviana.  Deve  a  decisão  resguardar
linearidade lógica com as provas e a verdade real. Tanto que, conforme reza o art. 593,
inciso III, “d” do CPP, caberá apelação das decisões do Tribunal do Júri quando a
decisão  dos  jurados  for completamente  contrária  à  prova contida  nos  autos  e,
ainda, em seu parágrafo 3º, que será dado provimento àquela, sujeitando o réu a
novo julgamento. Veja-se:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: 
I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz
singular; 
II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz
singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;
III – das decisões do Tribunal do Júri, quando: 
(...)
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim é o entendimento de nossas Cortes Superiores, consoante os
seguintes arestos: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.  DECISÃO  CONTRÁRIA ÁS  PROVAS  DOS  AUTOS.
NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES
DOS  AUTOS.  POSSIBIILIDADE.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
SOBERANIA  DOS  VEREDITOS.  REVERSÃO  DO  JULGADO  PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  REEXAME.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação
lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos
jurados  manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos)  pressupõe,  em
homenagem à soberania dos veredictos,  decisão dissociada das provas
amealhadas  no  curso  do  processo.  Optando  os  jurados  por uma  das
versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do
quanto  assentado  pelo  Conselho  de  Sentença  (HC  232.885/ES,  Rel.



Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA TURMA,  julgado  em
19/05/2015, DJe 28/05/2015).
2. A reversão das premissas assentadas pelo acórdão demandaria a incursão
aprofundada  no  conteúdo  fático-probatório  dos  autos,  o  que  se  mostra
incabível na via recursal, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 523897 / PR. Ministro NEFI CORDEIRO, DJE
19/12/2016).Grifei

No caso em tela, o apelante  aduz que os jurados decidiram
manifestamente em contrário à prova dos autos, posto que, a seu ver, a tese acusatória
não encontraria apoio no conjunto probatório. Por isso, requer a anulação do veredicto,
a fim de que possa ser submetido a novo julgamento.

Importante ressaltar, in casu, que a materialidade e  a  autoria
delitivas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença e, em que pese os argumentos
expendidos nas razões recursais, de que não havia elementos probatórios para justificar
a condenação do réu, entendo que  o r. decisum não é merecedor de qualquer censura,
sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos. 

Posto que, embora a decisão popular seja passível de reexame,
via o duplo grau de jurisdição, inviável reconhecer a cassação da decisão proferida pelo
Tribunal do Júri que opta por uma das teses apresentadas ao Conselho de Sentença. 

Conforme se extrai da r. sentença, o Tribunal Popular acatou a
tese ministerial, negando, por maioria dos votos, a tese defensiva. A bem da verdade, o
Júri optou pela proposta da acusação de que o réu concorreu para a prática do crime, o
qual causou a morte da vítima.

Lembro, por oportuno, que “(...). 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. (...)”.. (STF - EDcl na AO
1.047/RR - Relator: Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - DJe de
05.03.2009 –  trecho da ementa), sublinhei.  Pois  bem,  na  hipótese  dos  autos,
constata-se que a decisão do Conselho de Sentença se dissocia integralmente da
prova dos autos. Vejamos:

A testemunha  Pedro  Paulo  da  Silva, policial  militar  (mídia
defl. 348), relata, corroborando o seu depoimento perante a autoridade policial, que:

“Nesse dia estava de folga e recebeu um telefonema informando que próximo
ao matador houve um homicídio; que quando chegou ao local as autoridades
já se encontravam lá, bem como a esposa da vítima; que em conversa com a
Talita,  esposa  da  vítima,  foi  informado sobre  quem seriam os autores  do
crime, pois a mesma os conhece, mas o ”Branco” (como era conhecida a
vítima) não os conhecia. Que antes dos assassinos chegarem, uma menina,
conhecida por Princesa, foi lá jogar conversa fora com o intuito de saber se
branco estava em casa e assim que a menina saiu os assassinos chegaram



efetuando  disparos  contra  o  mesmo.  A esposa  nominou  os  acusados:  O
“Cabeça”, o “Brasil” (filho do sargento) e o “Pai”. Mataram o Branco, porque
achavam que ele era informante da PM, já que lá é uma área de tráfico”.

Por sua vez, Talita Paula Joaquim da Silva, esposa da vítima,
afirma que:

 “Estava dentro de casa lavando roupa e que a vítima estava fora com o seu
filho no colo quando ela  ouviu os  disparos;  que quando saiu  seu  marido
estava caído no chão baleado. Que identificou pelas tatuagens o “cabeça” e o
“pai”. Dizem que foi o pai que disparou. Perante a autoridade policial disse
que estava lavando roupa e ouviu os barulhos dos disparos e quando saiu viu
3 elementos encapuzados, um deles conhecido por “pai” que ainda estava
efetuando os  disparos  contra  seu  marido,  que  ele  estava  com a  arma em
punho e que seu marido estava com seu filho no colo e havia outros dois
elementos.  Quem estava de arma em punho era o Fernando (cabeça);  que
fechou a porta e só saiu quando ouviu diversas pessoas gritando, momento
em que viu seu companheiro caído no chão sangrando e seu filho estava com
o ouvido sangrando, de apenas 6 meses à época. Acionou o SAMU, mas seu
marido já havia falecido antes de ser levado ao hospital. Tem certeza que eles
participaram do crime;  que reconheceu cabeça pelas tatuagens no braço e
Joelton por já conhecer há bastante tempo. Que os elementos são do mundo
do crime e apesar de estarem encapuzados os reconheceu, pois pai  reside
próximo  a  sua  residência  e  Joelton  foi  seu  colega  de  classe  na  escola.
Afirmou  em  juízo  que  reconheceu  os  três.  Quando  ela  chegou  perto  do
marido alvejado ele perguntou pelo menino que estava em seu colo; que o
marido não tinha desavença com os elementos; que era trabalhador e todos
gostavam dele, não havendo motivo para o cometimento do crime”. 
 
Assim, percebe-se que o conjunto probatório foi devidamente

valorado pelo Tribunal Popular, que acatou a tese acusatória em detrimento da linha
argumentativa  apresentada  pela  defesa, que  apontava  o  sentenciado  como  um  dos
responsáveis pelo crime. 

Portanto,  não vislumbro justo motivo para  cassar o julgamento
impugnado, devendo-se manter incólume a sentença prolatada pelo Juiz-presidente do
Tribunal do Júri da Comarca de Bayeux.

2. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O recorrente alega,  subsidiariamente,  que,  ao dosar a pena,  o
magistrado exasperou-a por tê-la fixado muito além do mínimo legal.

Como é cediço, o Código Penal adotou o critério trifásico para a
fixação da pena, ou seja, o juiz, ao apreciar o caso concreto, quando for decidir a pena a
ser imposta ao réu, deverá passar por 03 (três) fases: a primeira, em que se incumbirá de
fixar a pena-base; a segunda, em que fará a apuração das circunstâncias atenuantes e
agravantes; e, por fim, a terceira e última fase, que se encarregará da aplicação das
causas de aumento e diminuição da pena para que, ao final, chegue ao total de pena que
deverá ser cumprida pelo réu. 

No  caso  dos  autos,  ao  fixar  a  pena  do  réu  condenado  pelos
membros do Conselho de Sentença pela prática do crime de homicídio qualificado, o
magistrado proferiu decisão fundamentada da seguinte forma:



“A culpabilidade merece maior reprovação, extrapolando aquela inerente ao
crime, pois a vítima foi morta com diversos disparos de arma de fogo, que lhe
atingiram várias partes do corpo, efetuados pelo réu e por outros indivíduos,
bem como o delito foi praticado ao meio-dia, quando a vítima estava com um
bebê no colo, expondo a perigo concreto outra pessoa.
Na biografia constante nos autos, consta apenas uma condenação criminal e
esta tem datas do fato (19/11/2014) e de trânsito em julgado (04/11/2016)
posteriores ao cometimento do delito em análise (fls. 373/376), razão porque
não podem ser entendidas como maus antecedentes, uma vez que antes de
fazer coisa julgada não há condenação definitiva e o réu continua protegido
pelo princípio constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII da CF –
ninguém será  considerado  culpado  até  o  trânsito  em julgado  de  sentença
penal condenatória).
A  conduta  social tem notícia  de  mácula,  demonstrando  índole  voltada  a
prática  delitiva,  consoante  se  depreende  dos  depoimentos  testemunhais
colhidos no sumário da culpa.
A  personalidade do  increpado  não  há  como ser  analisada  visto  que  não
existem  elementos  suficientes  para  tanto  e  por  absoluta  impossibilidade
técnica para proceder tal averiguação. Ademais, tal circunstância judicial, por
evidente consagração ao direito penal do autor, fere o pensamento penalístico
atual que se ampara constitucionalmente no direito penal do fato.
O  motivo não  foi  possível  identificar,  enquanto  as  circunstâncias foram
inerentes  ao  tipo,  não  devendo  ser  entendidas  como  desfavoráveis  ao
indigitado.
A lesão  ao  bem jurídico  tutelado  foi  a  única consequência do  delito  em
análise e, por não transcender ao resultado típico, não pode ser considerada
como desfavorável ao indigitado, para não incorrer em dupla valoração.
O comportamento da vítima  em nada contribuiu na perpetração do delito,
razão porque tal circunstância deve ser considerada neutra, não desfavorável
(…)
Isto posto considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, das
quais  a  culpabilidade  e  a  conduta  social  foram  extremamente
desfavoráveis  ao  acusado,  fixo  a  pena-base  em  18  (dezoito)  anos  de
reclusão.
Não  há  circunstâncias  atenuantes  ou  agravantes  (circunstâncias  legais
genéricas) para serem aplicadas ao caso, razão porque fixo a pena provisória
(segunda fase da dosimetria da pena) em 18 (dezoito) anos de reclusão.
Não havendo causas de diminuição ou aumento para aplicar, torno a pena
definitiva para o acusado Cleverson Carlos da Silva em 18 anos de reclusão
(..) fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Após dosar a pena o magistrado manteve a prisão preventiva
do acusado para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal , pois o réu
havia  sido  condenado  pela  prática  de  outro  homicídio  (processo  nº  23303-
72.2014.815.2002),  perante  o  juízo  do  2º  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  João
Pessoa/PB.

Por oportuno, como  a lei  prevê a sanção de 12 (doze) a 30
(trinta)  anos  de  reclusão (art.  121,  §  2º,  IV  do  CP)  para  o  delito  de  homicídio
qualificado, para se chegar a uma reprimenda justa, o sentenciante deve, partindo do
preceito  qualificado  da  infração  penal,  observar  o  intervalo  correspondido  entre  o
mínimo e o máximo e variar a gradação de acordo com as circunstâncias presentes.

Percebe-se,  portanto,  que  o  magistrado  singular  utilizou  a
qualificadora “mediante meio que dificultou a defesa da vítima” (pois estava com uma
criança de 6 meses em seu colo) como circunstância negativa, de modo a incrementar a
pena-base.



Ademais,  ante  a  robustez  do  acervo  probatório,  agiu
acertadamente o Juiz, exercendo sua discricionariedade, ao aplicar a pena-base acima do
mínimo  legal,  pois  considerou  os  aspectos  relacionados  à  gravidade  do  delito,
fundamentando,  com  base  em  dados  concretos,  cada  circunstância  desfavorável
elencadas no art. 59 do CP, quais sejam: culpabilidade e conduta social, eis que restou
demonstrado a índole voltada à prática delitiva do réu, bem como a reprovabilidade de
sua conduta.

Outrossim,  dada  a  existência  de  relevantes  critérios  para  a
exasperação  da  pena-base  e  por  entender  que  pena-base  não é  sinônimo de  pena
mínima,  bem  como  não  é  direito  subjetivo  do  réu  ter  sua  pena-base  sempre
aplicada  no  mínimo  legal, abalizado  em  firme  e  coerente  corrente  doutrinária  e
jurisprudencial,  entendo  correta  a  pena-base  fixada  em  primeira  instância,  face  as
circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas.

A propósito:

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  NÃO
CABIMENTO.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO  DA  PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL
FUNDAMENTADA.  QUANTUM  PROPORCIONAL. DUAS
QUALIFICADORAS,  SENDO  UMA  UTILIZADA  COMO
CIRCUNSTÂNCIA  AGRAVANTE  NA  SEGUNDA  FASE  DE
DOSIMETRIA.  FUNDAMENTO  IDÔNEO.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.
1.  O Superior  Tribunal  de  Justiça,  seguindo o entendimento  firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não admite a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso próprio previsto no ordenamento
jurídico.  Contudo,  nos  casos  de  flagrante  ilegalidade,  a  ordem poderá  ser
concedida de ofício.
2.  É válida  a  majoração da pena-base,  tendo em vista  a  presença de
elementos  que  extrapolam  consideravelmente  os  normais  à  espécie,
consistentes na culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
3. Apontaram as instâncias ordinárias que a morte se deu mediante verdadeira
execução,  sendo  desferidos  diversos  disparos  contra  o  ofendido,  cuja
residência foi arrombada pela manhã, demonstrando ousadia na presença de
seu  filho  e  de  seu  enteado,  ambos  em tenra  idade,  além da  companheira
grávida,  os  quais  foram privados da  figura  paterna  e do  provedor  de sua
subsistência, acarretando traumas psicológicos indeléveis.
4.  A fixação  da  pena-base  em  15  (quinze)  anos  e  6  (seis)  meses  de
reclusão,  para  o  homicídio  qualificado,  revela-se  proporcional  e
fundamentada, principalmente considerando as penas mínima e máxima
cominadas a esse crime.
5. Além disso, presentes 2 (duas) qualificadoras no delito de homicídio,  é
possível que o Magistrado utilize uma para qualificar o delito e a outra como
agravante, para majorar a reprimenda na segunda fase de dosimetria.
6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ  -  HC  292.108/RS,  Rel.  Ministro  WALTER  DE  ALMEIDA
GUILHERME  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),
QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015) - grifo nosso.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME
DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  DOSIMETRIA.  DOSIMETRIA  DA
PENA.  CULPABILIDADE  E  CONSEQUÊNCIAS  DO  DELITO.
VALORAÇÃO  DESFAVORÁVEL.  FUNDAMENTAÇÃO  VÁLIDA  E
CONCRETA.  QUANTUM.  DESPROPORCIONALIDADE  NÃO
EVIDENCIADA. REFLEXO NAS DEMAIS FASES DA APLICAÇÃO DA



PENA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  ADOÇÃO  DE  CRITÉRIO  DIVERSO  DO
FRACIONÁRIO. LEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal
de  Justiça  ser  inadequado  o  writ  em  substituição  a  recursos  especial  e
ordinário,  ou de  revisão  criminal,  admitindo-se,  de ofício,  a  concessão da
ordem  ante  a  constatação  de  ilegalidade  flagrante,  abuso  de  poder  ou
teratologia.
2.  Mostra-se  legítimo  o  aumento  da  pena-base,  pelas  circunstâncias
judiciais da culpabilidade e das consequências do delito, na medida em
que fundamentadas em elementos que extrapolam os inerentes ao tipo
penal  imputado,  demonstrando,  assim,  especial  reprovabilidade  da
conduta e justificando validamente o aumento da pena-base.
3.  Apenas  majorações  claramente  desproporcionais  ou  não  fundamentadas
permitem revisão de legalidade na via do habeas corpus.
4. O aumento adotado pelas instâncias ordinárias, equivalente a 6 (seis)
anos de reclusão, não se revela manifestamente desproporcional ou ilegal,
pela  justificação  casuística,  sobretudo  considerando-se  a  variação
legalmente cominada para o art. 121, § 2.º, I e IV, do Código Penal, de 12
(doze) a 30 (trinta) anos.
5.  O  cálculo  do  aumento  ou  redução  por  circunstância   legalmente
estabelecida em patamar variável, em qualquer das etapas da dosimetria da
pena, pode dar-se pela fixação de período certo de tempo (em anos, meses ou
dias), ou por critério de fração proporcional (em fração ou percentagem).
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ  -  HC  244.243/MT,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA
TURMA, julgado em 27/06/2014, DJe 05/08/2014) - grifo nosso.

Nesse contexto, como já antecipado, a sanção corporal infligida
ao recorrente é escorreita, considerando os critérios de necessidade e suficiência para a
prevenção  e  reprovação  do  crime,  bem  como  em  observância  ao  princípio  da
individualização da pena, tendo em vista ainda a gravidade do caso concreto.

Por  fim,  mostra-se  justo  e  proporcional  a  fixação  em  18
(dezoito) anos de reclusão da pena-base, pela incidência do inciso do I do art. 14 do
CP,  ao se verificar que a conduta do réu/apelante foi suficiente a alcançar o evento
morte. 

Desta  forma,  com  base  nas  razões  acima  esposadas,
mantenho a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão, bem como o regime
inicial fechado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos  Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio
(com  jurisdição  limitada),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, vogal).



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

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, 22 de maio de 2018.

Dr. Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado


