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DEFENSOR PÚBLICO: Milton Aurélio Dias dos Santos

APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIMES CONTRA A
VIDA.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  ABORTO  PROVOCADO  POR
TERCEIRO.  ACUSADO  SUBMETIDO  A  JÚRI
POPULAR.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.  SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI
EXPRESSA  OU  À  DECISÃO  DOS  JURADOS.
ERRO  OU  INJUSTIÇA  NO  TOCANTE  À
APLICAÇÃO  DA  PENA. CONCURSO  FORMAL
IMPRÓPRIO.  ACOLHIMENTO.  MODIFICAÇÃO,
TAMBÉM,  DO  QUANTUM  DA  TENTATIVA.
DIMINUIÇÃO  EM  1/3  (UM  TERÇO),  NOS
TERMOS DO ART. 14, II, PARÁGRAFO ÚNICO
DO  CÓDIGO  PENAL.  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO  NO  CRIME  DE  ABORTO
PROVOCADO  POR  TERCEIRO  QUE  NÃO
EXISTIU. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. NOVA
DOSIMETRIA. PROVIMENTO DO APELO.

1.  É  necessário  o  reconhecimento  do
concurso formal  impróprio  quando o agente
pratica  uma  única  conduta  com  desígnios
autônomos, resultando dois ou mais crimes, o
que faz incidir na hipótese, a parte final do
art.  71  do  Código  Penal,  com  a  soma  das
penas fixadas.

2.  Tem-se  o  concurso  formal  impróprio
quando o agente, embora pratique uma única
ação,   consuma dois  crimes  resultantes  de
desígnios autônomos.

3. Estando o réu próximo da consumação do
delito e sendo maior  o  iter  criminis por ele
percorrido,  incabível  a  redução  da  tentativa
no seu grau máximo. Ao contrário.  Cabível,
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no  presente  caso,  a  incidência  da  redução
mínima  prevista  no  art.  14,  II,  parágrafo
único,  do Código Penal,  qual  seja,  1/3  (um
terço).

4.  Não  há  que  se  falar  em  atenuante  da
confissão no delito de aborto provocado por
terceiro,  quando  o  réu,  em todo  momento,
nega   conhecimento  acerca  da  gravidez  da
vítima.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo.

.RELATÓRIO

Perante  o  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Esperança/PB,
Gabriel dos Santos Araújo, vulgo “Quenim ou Bolivar” e Rudiere Bernardino Félix,
vulgo “Quênio”,  foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121,
§2º, II e IV c/c art. 14, II e art. 125, todos do Código Penal, ambos na forma
do art. 69 do Código Penal por haver, no dia 3 de fevereiro de 2013, por volta
das  23h,  na  Praça  da  Cultura,  Comarca  de  Esperança/PB,  agindo  livre  e
consciente, com  animus necandi, sem nenhum motivo plausível,  desferido
vários disparos de arma de fogo contra a vítima, Raquel de Lima Rodrigues,
que se encontrava com 16 (dezesseis) semanas de gestação, causando-lhe as
lesões descritas no Laudo de Exame de Ofensa Física de fls. 49-50, além de
provocar a morte do feto, não conseguindo assassiná-la por circunstâncias
alheias a sua vontade (fls. 1-4).

Narra a peça acusatória que, no mencionado dia e hora, a
vítima se encontrava na Praça da Cultura, quando, de forma inesperada, foi
surpreendida pelos disparos de arma do fogo, desferidos pelos acusados.

Recebida a denúncia em 27 de março de 2013 (fl. 66).

Os  denunciados  Gabriel  dos  Santos  Araújo  e  Rudiere
Bernardino Félix, foram pronunciados nas sanções do art. 121, §2º, II e IV,
c/c art. 14 , II e art. 125, todos do Código Penal c/c art. 69 do mesmo diploma
legal (fls. 125-128).

Em  6.9.2013,  Gabriel  dos  Santos  Araújo  e  Rudiere
Bernardino  Félix, foram  submetidos  a  julgamento  perante  o  Sinédrio
Popular, ocasião em que Gabriel dos Santos Araújo restou condenado pela
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prática  do  crime  de  homicídio  qualificado  privilegiado,  em  sua  forma
tentada, e aborto provocado por terceiro. 

Outrossim, quanto ao acusado Rudiere Bernardino Félix, o
Conselho de Sentença acolheu a tese da defesa de negativa de autoria,
decidindo pela absolvição do réu. 

A pena foi aplicada da seguinte maneira (fls. 190-195):

1) Quanto à tentativa de homicídio qualificado privilegiado (art. 121, §§1º e
2º, IV c/c art. 14, II, do CP): Após análise das circunstâncias judiciais, o
magistrado  fixou  a  pena  base  em  16  (dezesseis)  anos  de  reclusão.  Na
segunda fase, aplicou a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 6 (seis)
meses, pelo que a fixou em 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Considerando, ainda, a existência da atenuante prevista no art. 65, I do CP
(acusado menor de 21 anos), reduziu a reprimenda em mais 6 (seis) meses,
fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão. Por se tratar de crime tentado,
aplicou a redução em 2/3 (dois terços), restando a pena em 5 (cinco) anos de
reclusão. Considerando ainda, o reconhecimento especial de diminuição de
pena previsto no art. 121, § 1º, do CP, reduziu a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a qual tornou
definitiva, à míngua de outras circunstâncias a considerar.

2)Quanto  ao  aborto  (art.  125  do  CP):  Após  análise  das  circunstâncias
judiciais, o magistrado fixou a pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses
de reclusão. Na segunda fase, aplicou a atenuante da confissão, reduzindo a
pena em 4 (quatro) meses, pelo que a fixou em 4 (quatro) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão. Considerando, aind,a a existência da atenuante prevista
no art. 65, I do CP (acusado menor de 21 anos), reduziu a reprimenda em
mais  4  (quatro)  meses,  totalizando  a  pena  final  de  4  (quatro)  anos  de
reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, a qual tornou definitiva, à
míngua de outras circunstâncias a considerar.

3) Considerando o concurso formal de infrações, aplicou a pena mais grave (4
anos e 2 meses de reclusão) aumentada de 1/6, pelo que a tornou definitiva
em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Irresignado, recorreu o Ministério Público (fls. 198-199),
com base no art.  593, III,  “c”  e “d”, do CPP, alegando, em suas razões
recursais  (fls.  200-206),  que  a  pena  foi  aplicada  de  forma  equivocada,
pleiteando pela retificação do  quantum fixado, para aplicar  a redução da
tentativa no mínimo legal e, ainda, corrigir a sanção final imposta com a
aplicação da regra do concurso formal impróprio (CP 70, 2ª parte), pois, no
caso  em  tela,  resta  provado  que  houve  desígnios  autônomos, devendo,
assim, ser aplicado o sistema de cúmulo material.
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Contrarrazões  (fls.  209-210),  pelo  não  provimento  do
recurso, para manter a sentença em todos os termos.

Instada  a  se  manifestar,  o  Procurador  de  Justiça,  em
Parecer, opinou pelo provimento do apelo para que seja reformada a pena
aplicada (fls. 216-221).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O apelo é tempestivo e adequado, além de não depender
de preparo, por tratar-se de ação penal pública, ainda mais, interposta pelo
Ministério Público (TJ/PB Súmula n° 24). Portanto, presentes os pressupostos
extrínsecos s intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Do mérito recursal (inexistência de preliminares):

2.1.  Do  pleito  pela  incidência  do  concurso  formal
impróprio (CP 70, 2ª parte):

Conforme  relatado,  o  eminente  Representante  do
Ministério Público da Comarca de Esperança/PB, insurge-se contra parte da
aplicação da pena referente à incidência do concurso formal próprio, pois
entende que, ao caso, deve incidir o concurso formal impróprio (CP 70, in
fine),  visto  que  o  réu  pretendeu,  mediante  uma só  conduta,  mas,  com
desígnios autônomos, ceifar a vida da vítima e do feto, uma vez que tinha
total ciência de que a mesma estava grávida, devendo, assim, ser aplicado o
sistema do cúmulo material.

Eis,  em  suma,  os  termos  do  pleito  recursal  quanto  à
aplicação  do  concurso  formal  impróprio,  os  quais  merecem  prosperar,
consoante as razões adiante expendidas:

De início, vejamos o teor do dispositivo legal em estudo
(art. 70, caput, do Código Penal):

“Art.  70 -  Quando o agente,  mediante uma só
ação ou  omissão,  pratica  dois  ou  mais  crimes,
idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das
penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas,
mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto
até  metade.  As  penas  aplicam-se,  entretanto,
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa
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e os crimes concorrentes resultam de desígnios
autônomos,  consoante  o  disposto  no  artigo
anterior.”

O  objeto  do  apelo  ministerial  envolve  o  instituto  do
concurso formal de crimes, se próprio (perfeito) ou impróprio (imperfeito).

É necessário reexaminar os meandros fático-probatórios
discorridos  nos  autos,  para,  daí,  extrair  qual  o  “elemento  subjetivo”
existente  quando  da  conduta  praticada  pelo  recorrido  contra  as  duas
vítimas (unidade de desígnios ou desígnios autônomos), por ser necessário
ao devido enquadramento da capitulação punitiva (1ª ou 2ª parte do art.
70 do CP).

Sobre o tema, eis a lição do mestre Rogério Greco (in
Código penal comentado. 5. ed., Niterói: Impetus, 2011, pág. 178):

“Concurso formal próprio (perfeito) e impróprio
(imperfeito).
A distinção varia de acordo com a existência do
elemento subjetivo do agente ao iniciar a sua
conduta. [...].”

Igualmente, essa é a posição do Egrégio STJ, in verbis:

“A distinção entre o concurso formal próprio e o
impróprio  relaciona-se  com  o  elemento
subjetivo do agente,  ou seja,  a  existência  ou
não de desígnios autônomos. Precedente.” (STJ
-  AgRg-REsp  1.299.942/DF  –  Rel.  Min.
Sebastião Reis Júnior  -  DJe 21/06/2013, pág.
1498)

Assim,  compulsando  os  autos,  observa-se  que,  no  dia
3.2.2013, por volta das 23h, o réu Gabriel dos Santos Araújo, vulgo “Quenim ou
Bolivar”,  ex-companheiro  da  vítima,  juntamente  com  seu  comparsa,
desferiram, pelo  menos,  seis  tiros contra Raquel  de Lima Rodrigues,  que
estava grávida com, aproximadamente, 16 (dezesseis) semanas de gestação,
não  conseguindo  consumar  o  homicídio  por  circunstâncias  alheias  a  sua
vontade,  conseguindo,  todavia,  em  virtude  dos  tiros,  atingir  o  útero  da
ofendida, ocasião em que decapitou o feto, conforme Laudo Tanatoscópico de
fls. 29-32.

Acerca  desse  fato,  a  vítima  Raquel  de Lima Rodrigues,
assim, declara:
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“(...) QUE desde o início do seu relacionamento
tiveram  relações  sexuais  e  a  declarante
engravidou, o que logo comunicou a seu então
namorado,  o  qual  chegou  inclusive  a
acompanhá-la em uma ultrassonografia; QUE no
dia 16 de dezembro de 2012 a declarante disse
para GABRIEL que queria acabar o namoro, pois
já  vinham discutindo  devido  as  desconfianças
por parte dele e da mãe dele de que o filho que
a  declarante  esperava  não  era  de  GABRIEL,
inclusive a mãe de GABRIEL vivia lhe dizendo
que quando a criança nascesse iria querer um
exame de DNA, dizendo que a declarante era
uma “perdida” e uma “quenga”. (fls. 48-51).

O réu confessou a prática delitiva, contudo, negou que
sabia que a vítima estivesse grávida.

Ora,  conforme  se  depreende  do  conjunto  probatório,
resta claro que o réu tinha ciência da gravidez da vítima, tendo, inclusive,
a acompanhado para a realização de uma ultrassonografia.

Pois bem!

Feitas  essas  considerações  de  ordem  fática  e,  agora,
atendo-se  ao  prefalado  “elemento  subjetivo  do  agente  ao  iniciar  a  sua
conduta”, vejo que, ao caso, incide o concurso formal “impróprio” (CP 70, 2ª
parte), por restar configurado que  os crimes concorrentes resultaram de
desígnios autônomos.

Como visto,  o réu cogitou, planejou e executou a prática
dolosa de dois crimes, pois, ao desferir diversos disparos de arma de fogo
contra a vítima, e tendo ciência do seu estado de gravidez, restou claro o
dolo  direto  no  homicídio  qualificado  na  forma  tentada  e,  ainda,  o  dolo
eventual  quanto ao aborto,  uma vez que assumiu  o risco  de produzir  o
resultado e de causar a morte do feto em decorrência dos disparos. 

O concurso formal  imperfeito  existe  quando a  conduta
única, dolosa, foi consequência de “desígnios autônomos”, isto é, o agente
quis mais de um resultado. Então, há o concurso formal impróprio, repito,
quando a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de
desígnios autônomos.

A expressão "desígnios autônomos" refere-se a qualquer
forma de dolo,  seja ele direto  ou eventual.  Vale  dizer,  o  dolo  eventual
também representa  o  endereçamento  da  vontade  do  agente,  pois  ele,
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embora  vislumbrando  a  possibilidade  de  ocorrência  de  um  segundo
resultado, não o desejando diretamente, mas admitindo-o, aceita-o.

Assim,  há  concurso  formal  imperfeito,  segundo  Capez,
quando  “aparentemente,  há  uma  só  ação,  mas  o  agente  intimamente
deseja os outros resultados ou aceita os riscos de produzi-los” (CAPEZ,
Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral. v.1.5 ed. São Paulo:Saraiva,
2003, p. 459).

E isso porque, o desígnio autônomo ou a pluralidade de
desígnios indica a intenção do sujeito (dolo direto) ou a assunção do risco
pelo sujeito (dolo eventual) de, com uma única conduta, produzir dois ou
mais resultados criminosos (dois ou mais delitos). 

No caso dos autos, os delitos concorrentes, tentativa de
homicídio da mãe e morte do feto que estava em seu ventre, oriundos de
uma só conduta, resultaram de desígnios autônomos, pois o réu, por meio
de uma só ação, procedeu, sim, com desígnios diversos, pois, em relação à
vítima  que  realmente  queria  atingir,  a  conduta  foi  cometida  com dolo
direto; já em relação ao feto, evidenciou-se que a conduta lesiva orientou-
se pelo dolo eventual em que o réu assumiu risco de produzir o resultado.

Desta  forma,  os  delitos  foram  praticados  no  mesmo
contexto fático, mas, produzidos resultados diversos e presentes desígnios
autônomos, o que, nos termos do art. 70, in fine, do CP, impõe a aplicação
cumulativa das penas.

É o que preleciona Guilherme de Souza Nucci (in Código
penal comentado. 11. ed. rev., atual e ampl., São Paulo: RT, 2012, págs. 486
e 487):

“[...]  na  segunda  parte,  está  previsto  o
concurso  formal  imperfeito:  as  penas  devem
ser  aplicadas  cumulativamente  se  a  conduta
única  é  dolosa  e  os  delitos  concorrentes
resultam de desígnios autônomos.  A intenção
do legislador,  nessa hipótese,  é  retirar  o
benefício  daquele  que,  tendo  por  fim
deliberado  e  direto  atingir  dois  ou  mais
bens  jurídicos,  cometer  os  crimes  com
uma só ação ou omissão.

[...] quando o agente atua com dolo no que
se  refere  aos  delitos  concorrentes,  deve
ser  punido com base no concurso formal
imperfeito,  ou  seja,  a  soma  das  penas.”
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(realcei)

Agora,  vejamos  a  jurisprudência  de  nossos  tribunais,
inclusive do E. STJ:

“Aplica-se, no caso em apreço, o art. 70, in fine,
do  Código  Penal,  na  medida  que  a  conduta
delituosa do Réu objetivou lesionar mais de uma
vítima.”  (STJ  -  HC  177.026/MT  -  Relª  Minª.
Laurita  Vaz  -  Julg.  27/03/2012  -  DJe
03/04/2012).

“HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO  E  ABORTO  PROVOCADOPOR
TERCEIRO.  CONCURSO  FORMAL  IMPRÓPRIO
VERSUS  CONCURSO  FORMALPRÓPRIO.
DESÍGNIOS  AUTÔNOMOS.  EXPRESSÃO  QUE
ABRANGE  TANTO  O  DOLODIRETO  QUANTO  O
EVENTUAL.  DELAÇÃO  PREMIADA.
PRETENDIDORECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
COLABORAÇÃO  EFETIVA.CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.  1.  O  concurso
formal perfeito caracteriza-se quando o agente
pratica duas ou mais infrações penais mediante
uma  única  ação  ou  omissão;  já  o  concurso
formal  imperfeito  evidencia-se  quando  a
conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os
delitos  concorrentes  resultam  de  desígnios
autônomos.  Ou seja,  a  distinção  fundamental
entre os dois tipos de concurso formal varia de
acordo com o elemento subjetivo que animou o
agente ao iniciar a sua conduta. 2. A expressão
"desígnios  autônomos"  refere-se  a  qualquer
forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Vale
dizer,  o  dolo  eventual  também  representa  o
endereçamento  da  vontade  do  agente,  pois
ele,embora  vislumbrando  a  possibilidade  de
ocorrência  de  um  segundo  resultado,  não  o
desejando  diretamente,  mas  admitindo-o,
aceita-o.  3.  No  caso  dos  autos,  os  delitos
concorrentes - falecimento da mãe e da criança
que estava em seu ventre -, oriundos de uma
só  conduta  -facadas  na  nuca  da  mãe  -,
resultaram  de  desígnios  autônomos.  Em
consequência  dessa  caracterização,  vale  dizer,
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do  reconhecimento  da  independência  das
intenções  do  paciente,  as  penas  devem  ser
aplicadas  cumulativamente,  conforme  a  regra
do  concurso  material,exatamente  como
realizado  pelo  Tribunal  de  origem.  4.
Constatando-se  que  não  houve  efetiva
colaboração  do  paciente  coma  investigação
policial  e  o  processo  criminal,  tampouco
fornecimento  de  informações  eficazes  para  a
descoberta  da  trama  delituosa,  não  há  como
reconhecer o benefício da delação premiada. 5.
Ordem  denegada.”  (STJ  -  HC:  191490  RJ
2010/0218528-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO
REIS  JÚNIOR,  Data  de  Julgamento:
27/09/2012,  T6  -  SEXTA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 09/10/2012).

“Resta  caracterizado  o  concurso  formal
imperfeito  ou  impróprio,  previsto  no  art.  70,
parte  final,  do  Código  Penal  punitivo,  quando
resta demonstrado no caderno processual que o
agente, mediante uma só ação ou omissão, é
dolosa e os crimes concorrentes resultante de
desígnios  autônomos.”  (TJPB  -  ACr
001.2008.014991-5/001 - Rel. Juiz Conv. José
Guedes Cavalcanti Neto - DJ 19/10/2010, pág.
11).

“Caracteriza-se a ocorrência do concurso formal
impróprio,  quando os  agentes,  mediante  uma
única  ação,  lesam  patrimônios  distintos  de
diferentes  vítimas.”  (TJPE  -  ACr  0144716-3  -
Relª  Desª  Alderita  Ramos  de  Oliveira  -  Julg.
26/10/2009 - DJEPE 09/11/2009).

Diante  disso,  tenho que restou configurado o concurso
formal impróprio, devendo ocorrer o cúmulo material da pena previsto no
art. 70, 2ª parte, do CP.

2.2.  Do  pleito  pela  redução  da  tentativa  no  grau
mínimo (art. 14, II, CP):

Quanto  à  dosimetria  aplicada,  o  órgão  ministerial
sustenta  que  o  iter  criminis foi  totalmente  percorrido  pelo  denunciado,
razão por que a redução decorrente da tentativa, na terceira fase, deve ser
aplicada no grau mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço).
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Conforme se depreende nos autos, o Juiz Presidente, na
terceira  fase  do  processo  de  dosimetria  da  pena,  reconheceu  a  forma
tentada pelos jurados, ocasião em que reduziu a pena-base em 2/3 (dois
terços).

Todavia, no caso em tela, resta amplamente demonstrado
que todo iter criminis foi percorrido pelo denunciado, já que o réu se valeu
de  todos  os  meios  que  tinha  para  ceifar  a  vida  da  vítima,  quando
descarregou a arma nela dando, pelo menos, seis tiros, não conseguindo
consumar o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, porém, em
virtude de um dos tiros haver atingido o útero da vítima, decapitou o feto,
conforme Laudo Tanatoscópico de fls. 29-32, o que justifica a fixação da
causa de diminuição em seu grau mínimo, conforme requer o Ministério
Público.

Acerca do tema, ensina Guilherme de Souza Nucci que "o
juiz  deve  levar  em consideração  apenas  e  tão  somente  o  iter  criminis
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante
ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição
quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito" (in Código
Penal Comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p.195).

A propósito, no mesmo norte, a compreensão do Superior
Tribunal de Justiça:

“HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO
TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA
CONFIGURADA.  NECESSIDADE  DE
REVOLVIMENTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.  TENTATIVA.
QUANTUM  DE  REDUÇÃO  DA  PENA.  ITER
CRIMINIS  PERCORRIDO.  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA  E  IDÔNEA.  EXECUÇÃO.  PENA
INFERIOR  A  4  ANOS  DE  RECLUSÃO.
REINCIDÊNCIA.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS
GRAVOSA  DEVIDAMENTE  JUSTIFICADA.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.1.  Verificado  que  houve  o
anúncio  de  assalto  em circunstâncias  capazes
de configurar a grave ameaça, suficiente, pois,
para tipificar o crime de roubo, não há como
prosperar  o  pleito  de  desclassificação  para  o
delito de furto, como pretendido.2. Consoante
reiteradamente  tem  decidido  este  Superior
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Tribunal,  para  entender-se  de  forma  diversa,
desclassificando a conduta do paciente para o
delito de furto, seria necessário o revolvimento
do  conjunto  fático-probatório  amealhado  aos
autos,  o  que  é  inviável  na  via  estreita  do
habeas corpus, de cognição sumária.
3.  Segundo  o  entendimento  deste  Superior
Tribunal, o quantum de diminuição da pena pela
tentativa  deve  considerar  o  iter  criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de
pena  deve  ser  menor  se  o  agente  chegou
próximo  à  consumação  do  delito.”  (HC  n.
174.261/SP,  rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,
Sexta Turma, j. 14.2.2012, destacou-se).
 

Assim, também, tem sido o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO  PENAL.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO
DUPLAMENTE  QUALIFICADO.  MOTIVO  TORPE.
SURPRESA.  ARTIGO  121,  §  2°,  I  E  IV,  C/C
ARTIGO  14,  II,  AMBOS  DO  CÓDIGO  PENAL.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  RECURSO
DEFENSIVO.  DOSIMETRIA.  ÚLTIMA  FASE.
TENTATIVA.  PERCENTUAL  DE  REDUÇÃO.
DIMINUIÇÃO NO GRAU MÍNIMO EM PRIMEIRO
GRAU.  REQUERIMENTO  DA  ADOÇÃO  DE  UMA
FRAÇÃO  MAIOR.  ITER  CRIMINIS.  AVALIAÇÃO.
VÍTIMA  ALVEJADA  POR  ARMA  DE  FOGO.
DISPAROS  PRELIMINARES.  TIROS
POSTERIORES  À  QUEIMA-ROUPA  NA  REGIÃO
DA  CABEÇA.  VIOLÊNCIA.  CESSAÇÃO
UNICAMENTE APÓS A CRENÇA NA OBTENÇÃO
DO  RESULTADO.  DIMINUIÇÃO  NO  GRAU
MÍNIMO. MANUTENÇÃO. A diminuição da pena
pela  tentativa  deve  considerar  o  iter  criminis
percorrido pelo agente para a consumação do
delito. Assim, ao percorrer todo o caminho para
a consumação do crime, a pena, em virtude da
atenuante do art. 14, inciso II, do Código Penal,
deve ser reduzida ao mínimo' (Superior Tribunal
de Justiça, Resp. n. 845.507/DF, Rel. Min. Felix
Fischer,  Quinta  Turma,  j.  12-12-2006).  […].”
(Apelação  Criminal  n.  2012.034067-1,  de
Tubarão,  rel.  Des.  Jorge  Schaefer  Martins,  j.
14.2.2013).
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“JÚRI. Homicídio qualificado tentado (CP, arts.
121,  §  2º,  IV,  c/c  14,  II).  Condenação  pelo
Conselho  de  Sentença.  Resignação da defesa.
Insurgência  do  ministério  público.  Pleito  de
majoração da pena. Terceira fase. Sentença que
reduz  a  reprimenda  em  metade  com
fundamento em laudo pericial dando conta de
que  a  vítima  não  correra  risco  de  morrer.
Irrelevância  para  a  gradação  do  redutor  pela
tentativa.  Iter  criminis totalmente  percorrido
que  autoriza  a  diminuição  da  pena  na  fração
mínima  legal  (1/3).  Procedência.  "Segundo  o
entendimento  deste  Superior  Tribunal,  o
quantum de diminuição da pena pela tentativa
deve considerar o  iter criminis  percorrido pelo
agente,  ou seja,  a redução de pena deve ser
menor  se  o  agente  chegou  próximo  à
consumação do delito" (STJ, HC n. 174.261/SP,
Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, j.
14.2.2012).  Regime  de  cumprimento  de  pena
inicialmente  semiaberto.  Pedido  de  alteração
para  o  fechado.  Réu  primário.  Pena  não
excedente  a  oito  anos.  Não  reconhecimento
pelo juízo de vetores negativos no art.  59 do
Código Penal. Possibilidade de fixação do regime
semiaberto. Exegese do art. 33, § 2º, b, e § 3º,
do CP. Sentença mantida no ponto. "O plenário
do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.
º  111.840/ES,  afastou  a  obrigatoriedade  do
regime inicial fechado para os condenados por
crimes  hediondos  e  equiparados,  devendo-se
observar,  para  a  fixação  do  regime  inicial  de
cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.
C. O art. 59, ambos do Código Penal" (STJ, HC
n.  206266/SP,  Rel.  Min.  Laurita  vaz,  j.
6.12.2012). "O condenado não reincidente, cuja
pena  seja  superior  a  4  (quatro)  anos  e  não
exceda  a  8  (oito),  poderá,  desde  o  princípio,
cumpri-la em regime semiaberto" CP, art. 33, §
2º,  b).  Recurso  parcialmente  provido.”  (TJSC;
ACr  2013.038729-4;  Capital;  Quarta  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Rodrigo  Collaço;  Julg.
15/08/2013; DJSC 27/08/2013; Pág. 341).

Assim  sendo,  a  valoração  do  grau  de  redução  pela
tentativa, conforme a jurisprudência majoritária, guarda correlação com o

Apelação Criminal n° 000730-38.2013.815.0171                                                                                    12



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

iter criminis percorrido pelo agente. É dizer: quanto mais o réu realiza atos
executórios e se aproxima da consumação do crime, proporcionalmente
menor deve ser a fração de redução. 

De fato, compulsando os autos, é possível perceber que o
réu realizou todos os atos executórios do crime, tendo lesionado a vítima
de forma bastante violenta, ao lhe desferir diversos disparos de arma de
fogo,  causando-lhe  graves  lesões  abdominais,  nos  intestinos  delgado  e
grosso, rins, glúteos, antebraço, perna, coxa esquerda e útero gravídico,
bem como, provocou o aborto do feto, conforme atesta o laudo de fls. 52-
53.

Outrossim, há outro fator a ser sopesado na mensuração
do quantum de pena a ser reduzida pela tentativa. É preciso ter em conta,
ainda, se o réu, com a realização desses atos executórios, em maior ou
menor grau, se aproximou de  atingir o bem jurídico tutelado pela norma
penal. 

Na espécie,  resta evidente,  conforme demonstrado nas
agressões descritas pelo Laudo Traumatológico (fls. 52-53), que as lesões
resultaram em “perigo de vida”, devido ao ferimento abdominal com lesão
polivisceral e hemorragia interna consecutivas, indicando violação do bem
jurídico protegido. 

Deste  modo,  tenho  que  a  fração  de  redução  pela
tentativa  deve ser mínima, vez que, percorrido todo o  iter criminis pelo
agente e ainda, a realização desses atos executórios, se aproximou em
maior grau em atingir o bem jurídico tutelado pela norma penal. 

2.3  Do  pleito  pela  exclusão  da  atenuante  da
confissão no crime de aborto provocado por terceiro:

Em  suas  razões,  a  Procuradoria  de  Justiça  insurge-se
quanto à aplicação da atenuante da confissão no delito de aborto provocado
por  terceiro,  uma  vez  que  o  acusado,  insistentemente,  negou  ter
conhecimento da gravidez da vítima.

Tal pleito  merece ser acolhido.

Conforme se depreende nos autos, em momento algum foi
admitido pelo acusado o conhecimento acerca da gravidez da vítima.  Ao
contrário, em todo o processo vê-se que o mesmo nega tal conhecimento.

Assim sendo, impossível aplicar tal benesse penal.

2.4 Do redimensionamento da pena:
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Assim,  feitas  estas  considerações, após  sanar  os
apontados equívocos da sentença de fls. 190-192, resta, agora, fazer o
reajustamento  da  pena  que  o  acusado  merece  suportar,  no  intuito  de
atender à intenção legal de reprovação e prevenção do crime, com a justa
entrega da prestação jurisdicional.

Nessa esteira, é sabido que a fixação da pena é questão
que se insere na órbita de convencimento do Juiz,  no exercício de seu
poder  discricionário  de  decidir,  resguardando-o,  então,  quanto  à
quantidade que julga suficiente na hipótese concreta.

Segundo  estabelece  o  art.  59  do  CP,  o  magistrado
sentenciante  deve  fixar  a  reprimenda  em  um  patamar  “necessário  e
suficiente para reprovação e prevenção do crime” e, seguindo o critério
trifásico estabelecido pelo art. 68, caput, do CP, analisar as circunstâncias
judiciais, das quais se deve extrair a pena base para o crime cometido,
sempre observando as basilares  a ele indicadas na lei  penal  (1ª fase),
depois  aplicar  as  atenuantes/agravantes  (2ª  fase)  e,  em  seguida,  as
causas  de  diminuição/aumento  (3ª  fase),  e,  ainda,  a  redução  na
modalidade  tentativa,  caso  cabíveis.  Então,  por  último,  na  hipótese  da
existência  de,  no  mínimo,  duas  infrações  penais,  tendo  em  vista  a
realização  da  dosimetria  individual  de  todos  eles,  deve-se  aplicar  o
concurso de crimes cabível (art. 69, 70 ou 71, do CP).

Colhe-se da doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo
legislador (mínimo e máximo, abstratamente
fixados para a pena), deve eleger o quantum
ideal, valendo-se do seu livre convencimento
(discricionariedade),  embora  com
fundamentada  exposição  do  seu  raciocínio
(juridicamente vinculada).” (in, Código penal
comentado.  9.  ed.  Rev.,  atual  e  ampl.  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 388).

Com efeito, ao exarar a sentença ora impugnada, a juíza
monocrática  não  se quedou silente  quanto à  análise  das  circunstâncias
judiciais. Ao revés, sopesou, convenientemente, todas as moduladoras do
art. 59 do Estatuto Repressivo, reconhecendo a maioria delas como sendo
desfavoráveis ao réu, pelo que fixou a pena base,  um pouco acima do
mínimo legal, tanto em relação à tentativa de homicídio, como em relação
ao aborto, conforme demonstrado na decisão de fls. 190-192.

Passo à nova reestruturação da reprimenda:
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2.4.1. Quanto ao crime de Tentativa de Homicídio:

Tomando por base a sanção do art.  121,  § 2º,  do CP,
mantenho a fixação da pena base realizada pela magistrada, qual seja, em
16 ( dezesseis) anos de reclusão, bem como, a análise da segunda fase da
dosimetria,  quanto  ao  reconhecimento  da  atenuante  da  confissão
espontânea, resultando a pena em 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão. Considerando, também, que o acusado era menor de 21 anos à
época do fato (conforme certidão de nascimento de fl. 16), mantenho a
atenuação da reprimenda em 6 (seis)  meses,  pelo que,  nesta segunda
fase, a pena corporal resta fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na  terceira  fase,  considerando  o  reconhecimento  da
causa especial de diminuição da pena prevista no art. 121, §1º, do CP,
diminuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), pelo que fixo em 12 (doze) anos
e 6 (seis) meses de reclusão.

Por fim, diante da tentativa, causa geral de diminuição de
pena, e das considerações acimas explicitadas, reduzo a reprimenda em
1/3 (um terço), tornando uma pena definitiva de 8 (oito) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão.

2.4.2  Quanto  ao  crime  de  Aborto  provocado  por
terceiro:

Tomando por base a sanção do art. 125 do CP, mantenho
a fixação da pena base realizada pela magistrada, qual seja, em 4 (quatro)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. Considerando que o acusado era menor
de 21 anos à época do fato (conforme certidão de nascimento de fl. 16),
atenuo a reprimenda em 4 (quatro) meses, pelo que a fixo, nesta segunda
fase, em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Não há que se
falar  em  confissão,  conforme  explicitado  acima,  razão  pela  qual  a
atenuante erradamente aplicada, foi, neste momento, excluída da fixação
da pena.

Desse  modo,  para  o  crime  de  aborto  provocado  por
terceiro, torno a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão.

2.4.3 Do concurso formal impróprio de crime (art.
70, segunda parte, do Código Penal):

Tendo em vista a incidência do concurso formal impróprio
(CP, 70, 2ª parte), somo as penas aplicadas, restando um pena definitiva de
12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime,
inicialmente, fechado.
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3. Conclusão

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  do
Procurador  de  Justiça,  dou  provimento ao  recurso  para  fixar  a  pena
definitiva em 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida
em regime, inicialmente, fechado.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Sr. Des. João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim, Relator, o Exmo. Sr.
Des.  Joás de Brito Pereira Filho, Revisor.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Dr. Manoel
Henrique Serejo da Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 12 (doze) dias do mês de Fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 13 de Fevereiro de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
-  Relator -
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