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A decisão popular somente pode ser cassada por
contrariedade à prova quando o posicionamento
dos  jurados  se  mostrar  arbitrário,  distorcido  e
manifestamente  dissociado  do  conjunto
probatório, o que, indiscutivelmente, não é o caso
dos autos,  já que o Conselho de Sentença tem
seguro apoio na prova reunida.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das
versões  apresentadas,  amparado  pelo  acervo
probatório,  não  há  que  se  falar  em  decisão
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,
devendo a mesma ser  mantida,  em respeito  ao



Princípio da Soberania Popular do Júri.

A  aplicação  da  pena  acima  do  mínimo  legal,
desde  que  devidamente  observadas  as
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não
fere  os  princípios  da  proporcionalidade  e  da
razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes 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.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Amarildo Gomes

Neto (fl. 495) contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de

Piancó (fls. 484/498), que o condenou a uma pena de 16 (dezesseis) anos de

reclusão,  pela  prática  delituosa esculpida  no  art.  121,  2º,  inc.  II  e  IV,  do

Código Penal, e art. 1º, inc. I da Lei 8.072/90.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  509-/520),  o

apelante requer a realização de novo julgamento, alegando estarem ausentes,

em sua conduta, as qualificadoras do dispositivo legal pelo qual fora incurso.

Em  caráter  subsidiário,  o  apelante  pugna  pela  redução  do

quantum de pena imposta, por considerá-la exacerbada.

Em suas contrarrazões, o membro do Ministério Público  a quo

pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 529/534).

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  opinou,  às  536/543,  pelo

provimento  parcial  do presente apelo,  no sentido de manter  a  condenação,

entretanto, reduzindo o tempo da pena imposta.

É o relatório.



VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, com exercício na

Comarca de Pombal ofereceu denúncia em face de  Amarildo Gomes  Neto,

dando-o como incurso nas sanções do art. 121, 2º, inc. II  e IV, do Código

Penal, e art. 1º, inc. I da Lei 8.072/90.

Consta na exordial que, segundo o procedimento inquisitorial, no

dia  30  de  dezembro  do  ano  de  2012,  o  acusado  matou  a  vítima  Manoel

Messias da Silva, desferindo-lhe um disparo de arma de fogo

Narra a inicial  acusatória  que vítima e acusado eram vizinhos,

morando em casas conjugadas. Continua a exordial que, no fatídico dia, o réu,

como de  costume,  estava  bebendo  em sua  casa  e  ouvindo   som em alto

volume, o que teria incomodado a vítima.

Ainda,  segundo  a  peça  de  acusação,  a  vítima  pediu  que  o

acusado  baixasse  o  volume  do  som,  não  sendo  atendido  por  este.  Ato

contínuo,  a  vítima  ligou  para  seu  irmão  para  que  este  viesse  em  casa

conversar com o acusado a respeito do barulho que o estava incomodando.

Momento  depois,  a  vítima  foi  com  sua  mãe  falar,  mais  uma  vez,  com  o

increpado,  para  pedir-lhe  que  baixasse  o  volume  do  som,  novamente  não

sendo  tal  pedido  atendido.  Pela  terceira  vez,  a  vítima,  novamente

acompanhado  de  sua  genitora,  voltou  a  pedir  que  o  vizinho  diminuísse  o

´volume do aparelho de som,  instante em que o acusado, sem que a vítima

esperasse e pudesse reagir, desferiu-lhe um tiro no peito esquerdo, levando-a

a óbito. Após efetuar o disparo, o réu fugiu dali em uma moto, levando consigo

a arma de fogo.

Após o trâmite regular do feito processual, o Juízo da 1ª Vara da

comarca de Piancó proferiu decisão de pronúncia em desfavor do acusado (fls.

347/350v.).  Submetido ao crivo  Popular,  foi  julgada procedente a pretensão

punitiva Estatal para condenar o acusado à sanção de 16 (dezesseis) anos de

reclusão,  pela  prática  delituosa esculpida  no  art.  121,  2º,  inc.  II  e  IV,  do



Código Penal, e art. 1º, inc. I da Lei 8.072/90.

Irresignado, vem pleitear pela realização de novo julgamento, por

sustentar que as qualificadoras pelas quais fora incurso devem ser afastadas.

Subsidiariamente, requer a redução no quantum da pena imposta.

Pois bem. Passemos analisar, isoladamente, cada um de ambos

os pleitos formulados pelo apelante.

1.  DO  PEDIDO  DE  AFASTAMENTO  DAS  QUALIFICADORAS  –

REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que,  para  que  o  apelante  seja

submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a

decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver

prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se

houver  o  acolhimento  de uma das teses apresentadas,  não se  configura  a

hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 

Em se tratando de julgamento perante o Tribunal Popular, para se

anular  o  veredicto  dos  jurados,  é  preciso,  nos  casos  de  decisão

manifestamente contrária à prova dos autos, que o conjunto probatório então

existente do caderno processual, estabeleça, com segurança plena, a direção

oposta  ao  veredicto  do  Conselho  de  Sentença,  o  que  não  observado  em

relação à hipótese vertente.

Por outro lado, é entendimento pacífico de que somente cabível

recurso de apelação criminal contra decisão do Conselho de Sentença, quando

essa se mostrar manifestamente divorciada das provas do caderno processual,

ou seja, sem respaldo algum com as evidências e o acervo probante colhido no

processo, preservando-se, por conseguinte, o princípio constitucional da sobe-

rania dos veredictos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:



PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
ART.  121,  §  2º,  INCISOS I  E  IV DO CÓDIGO
PENAL. ALEGAÇÃO DE TER SIDO A DECISÃO
DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  I  -  Não  se  qualifica  como
manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão dos Jurados que se filia  a  uma das
versões para o crime, em detrimento de outra,
ambas apresentadas em Plenário, desde que a
tese privilegiada esteja amparada em provas
idôneas,  como  ocorreu  na  espécie
(Precedentes).(...)  III  -  Somente  a  decisão
aberrante,  manifestamente  contrária  à  prova
produzida,  é  que comporta  anulação.  Ordem
denegada.  (STJ. HC  146.519/RJ,  Rel.  Ministro
FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
11/05/2010, DJe 31/05/2010)

In casu, admite-se de que não existiram nos autos, na verdade, a

divergência da decisão proferida pelo Conselho de Sentença com o conjunto

das  provas  que  se  fizeram  produzidas  no  curso  da  instrução  processual,

mormente em existindo clara versão acerca do fato delituoso, com supedâneo

nos elementos constantes no processo. Senão vejamos:

No  presente  recurso,  o  apelante  insurge-se  contra  o

reconhecimento das qualificadoras elencadas nos incisos II e IV do art. 121 do

CP, as quais dispõem que:

Art. 121. Matar alguem:

[...]

Homicídio qualificado

[...]

§ 2º Se o homicídio é cometido:

[...]

II - por motivo fútil;



[...]

IV  -  à  traição,  de  emboscada,  ou  mediante
dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne
impossível a defesa do ofendido;

Pois bem. O réu aduz que a qualificadora do motivo fútil (Inciso II)

merece ser afastada, haja vista que ele a vítima discutiram antes do desfecho

fatal. 

Em relação à segunda qualificadora, prevista no Inciso IV, suscita

a defesa do apelante que esta só ocorre quando restar  comprovado que o

agente teve o propósito efetivo de surpreender a pessoa visada.

Tenho que tal pleito não merece prosperar.

É  que,  conforme  emerge  dos  autos,  não  existiu  discussão

acalorada entre vítima e acusado, como aduz o apelante. Bem como, resta

evidente que a conduta praticada pelo réu não proporcionou qualquer chance

de defesa por parte da vítima, conforme podemos vislumbrar das declarações

da testemunha Luzenira Maria da Silva (fls. 463/464), mãe da vítima, quando

depôs em juízo:

"(...) Que o filho da declarante tinha problema, era um
menino  especial,  que  não  gostava  de  zoada;  que
Amarildo era vizinho da vítima, sendo a calçada uma
só;  que  Amarildo  ligava  o  som  em  volume
excessivo, através de uma caixa de som igual essa
que consta em plenário; que o barulho incomodava a
vítima; que quando chegou da procura da casa com
seu filho o som da casa de Amarildo já estava ligado e
a caixa de som do lado de fora; que quando Amarildo
percebeu a presença da vítima, aumentou o volume
do som que em virtude do barulho do som os copos
batiam um no outro que com o barulho alto do som
Manoel Messias chegou a ligar pro irmão, Edmilson,
que estava na casa do  tio  para  falar  com Amarildo
para  baixar  o  som;  que  após  a  ligação  a  vítima
resolveu  pessoalmente  pedir  ao  acusado  para
baixar o som;  que ela (declarante) seguiu  seu filho
até  a  casa  de  Amarildo  e  percebeu  quando  o  filho
pediu  para  Amarildo  baixar  o  som,  pois  a  vítima



tomava remédio controlado e não estava aguentando
o barulho do som; que a vítima retornou para casa;
que  como  o  pedido  não  foi  atendido,  a  vítima
retornou à frente da casa de Amarildo e voltou a
pedir para que o denunciado baixasse o volume do
som; que Amarildo afirmou que estava na casa dele e
colocaria  o  volume do som na  altura  que quisesse;
que  a  vítima  ficou  aperreado  dentro  de  casa,
passando a mão na cabeça sem saber o que fazer;
que  pela  terceira  vez  a  vítima  pediu  para  o
denunciado  baixar  o  volume  do som,  que  neste
momento o denunciado já foi atirando; que foi um
tiro só, debaixo do peito

(...)

Que o filho da vítima morreu sem nenhuma defesa,
que nas três vezes em que a vítima foi na casa do
acusado, a vítima não provocou o acusado, pedia
apenas para que o acusado baixasse o volume do
som(...).

Se faz mister frisar que, de todas as testemunhas arroladas pela

defesa e pelo Ministério Público, apenas a senhora Luzenira Maria da Silva,

mãe da vítima, presenciou os fatos.

Diante  de  tais  declarações  por  parte  da  testemunha,  resta

configurado que a conduta praticada pelo ora acusado se deu por motivo fútil,

diante da mera insatisfação com a reclamação do som em volume excessivo,

de forma que merece maior grau de reprovabilidade. Destarte, sua ação não

possibilitou qualquer chance de defesa por parte da vítima, visto que à mesma

não foi dada qualquer chance de reagir ou de, ao menos, fugir da investida

contra sua vida.

Dessa forma, as qualificadoras dispostas nos Incisos II e IV, co

art. 121, do CP, restaram evidenciadas na conduta réu, não se demonstrando

manifestamente contrárias às provas dos autos.

Lado outro, é certo que, a princípio, as decisões proferidas pelo

Corpo de Jurados são revestidas de soberania. Dessarte, também é certo que

a versão que acolher deve estar amparada em provas concretas, não sendo



bastante  optar  pela  versão  que,  conquanto  isolada  nos  autos,  apenas  lhe

pareça mais convincente.

Se  o  Júri  opta  por  uma das  versões  que  se  pode  concluir  da

análise das provas, não pode o Tribunal ad quem cassar tal decisão, sob pena

de afronta ao Princípio Constitucional da Soberania do Tribunal Popular. 

Corroborando com o entendimento supramencionado, segue os

seguintes julgados:

“É  certo  que  existindo  duas  teses  contrárias  e
havendo plausibilidade na escolha de uma delas
pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual
cassar a decisão do Conselho de Sentença para
dizer que esta ou aquela é a melhor solução.” (STJ
-  HC  43.225/SP,  Rel.  Ministro   OG  FERNANDES,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  23/02/2010,  DJe
22/03/2010)

“Tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri,
a cassação, quanto ao mérito de seu decisório, só
poderá  encontrar  lugar  quando  discrepar
visceralmente do conjunto de provas” (RT-570/386)

Insisto  em  que  somente  a  flagrante  dissonância  entre  o

veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução autorizam

a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular. Não é o caso dos autos,

no qual, diante do quadro delineado, optaram os jurados pela prevalência da

tese acusatória em detrimento da versão defensiva, carente de suporte apto a

legitimá-la. 

Portanto,  estando  a  decisão  apoiada  nos  autos  não  é

possível cassá-la, tendo em vista a soberania assegurada pela Constituição da

República ao Tribunal do Júri  (artigo 5º,  XXXVIII,  “c”),  tendo o Conselho de

Sentença, a meu ver, sabido bem avaliar a prova dos autos e decidir conforme

sua consciência.

Dessa forma, descabido o pleito formulado pelo apelante,



pugnando pela realização de novo julgamento.

2.  DA  REDUÇÃO  NO  QUANTUM DA  PENA  IMPOSTA  –  PEDIDO

SUBSIDIÁRIO

Conforme visto, subsidiariamente, ante a manutenção do decisum

atacado, o apelante vem pugnar pela redução no quantum da pena imposta.

Pois bem. Para a fixação da pena-base, o Douto Magistrado  a

quo considerou as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP, fazendo-

a da seguinte forma (fl. 486):

"(...) A  culpabilidade do réu é incontestável, eis que
foi reconhecida pelo soberano conselho da sentença;
sendo  reprovável  a  sua  conduta,  pois  no  caso  em
epígrafe  o  réu  compreendia  o  caráter  ilícito  da
infração;  igualmente  poderia  ter  imprimido  conduta
diversa,  portanto,  é  desfavorável.  Antecedentes
imaculados, portanto, favorável. A conduta social  do
sentenciado  carece  de  reparos,  merecendo  a
reprimenda,  objetivado  sua  reeducação  e  seu
regresso ao convívio  interativo  na sociedade;  sendo
desfavorável.  Personalidade  sem  traços  aparentes
para a criminalidade. Os  motivos  do crime insurgem
seu desfavor, eis que o pronunciado cometeu o delito
por motivo fútil (insatisfação com a reclamação do som
em  volume  excessivo),  devidamente  reconhecida
pelo  conselho  de  sentença;  circunstância
desfavorável. A vítima concorreu em parte para  a
conduta  do  acusado,  não  esperando  a  ação
policial,;  sendo favorável.  As  circunstâncias do
crime  são  prejudiciais  e  desfavoráveis  ao  réu;
verifica-se,  ainda,  que,  após  o  fato,  o  acusado
evadiu-se  do  local,  causando  embaraço  para  a
aplicação  da  lei.  As  consequências,  por  seu
turno,  também  são  desfavoráveis  ao  réu,  uma
vida foi eliminada(...)"

Conforme  o  excerto  acima  transcrito,  dentre  as  circunstâncias

judiciais  analisadas  pelo  Juízo  sentenciante,  05  (cinco)  delas  foram

vislumbradas como desfavoráveis ao acusado; foram elas: a culpabilidade, a



conduta  social,  os  motivos,  as  circunstâncias  e  as  consequências  do

crime.

Necessário se faz dispensar cautela durante a análise minuciosa

de tais circunstâncias judiciais, com o fito de evitar que o Julgador decaia em

excesso durante a dosimetria da pena.

In casu,  a fundamentação utilizada pelo Juízo de 1º Grau para

aferir  a  culpabilidade,  não se  demonstrou a  mais  adequada ante  o  nosso

ordenamento jurídico e o melhor entendimento jurisprudencial e doutrinário. É

que,  conforme  o  transcrito  acima,  o  Magistrado  sentenciante  valorou

negativamente tal circunstância judicial, por considerar que o réu “compreendia

o caráter ilícito da infração”. 

Se faz mister frisar que, de acordo com conceito analítico, crime é

o fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, ausente qualquer um desses requisitos,

inexiste a figura delitiva. 

Dentre os elementos supracitados, o fato culpável, por sua vez,

só  existe  diante  da  imputabilidade  do  agente,  da  potencial  consciência  da

ilicitude  e  da  exigibilidade  de  conduta  diversa.  Assim,  se  o  agente  não

compreende o caráter ilícito de sua infração, torna-se ausente a culpabilidade

e, consequentemente, inexiste a figura do crime.

Dessa  forma,  por  ser  a  potencial  consciência  da  ilicitude  uma

elementar da culpabilidade e, portanto, do crime, não pode o julgador utilizá-la

para  valorar  negativamente  a  culpabilidade,  pois  está  encontra-se

intimamente ligada à censurabilidade da conduta praticada pelo réu, e não a

elementos intrínsecos do próprio tipo penal.

No tocante à conduta social do acusado, não consta nos autos

elementos que possam valorá-la negativamente. Assim, tal circunstância não

pode sopesar de maneira prejudicial ao acusado.



Ademais,  as  consequências do  crime,  vislumbradas  pelo

Magistrado singular,  qual  seja,  a perda de uma vida,  é  elementar típica do

crime de homicídio, não podendo, portanto, agravar a pena do condenado.

Não  obstante,  os  motivos do  crime  foram  valorados

acertadamente pelo Juízo monocrático, não havendo que falar em bis in idem,

como aduz a defesa. É que, na ocorrência de duas ou mais qualificadoras, uma

delas serve para qualificar o crime, sendo que a outra ou demais qualificadoras

devem ser consideradas como circunstâncias previstas no art.  59 do Código

Penal. 

In casu,  o Magistrado  a quo  reconheceu como qualificadora do

crime de homicídio a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido,

tendo fundamentado o motivo fútil apenas na primeira fase da dosimetria da

pena. Assim, não ocorreu Bis in Idem.

Acerca do tema, nossos Tribunais têm se posicionado da seguinte

forma:

PELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
RECURSO  QUE  DIFICULTOU  A  DEFESA  DA
VÍTIMA.  PENA-BASE.  DIMINUIÇÃO.  NÃO
CABIMENTO.  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO.
RECONHECIMENTO.  POSSIBILIDADE.  CAUSA  DE
AUMENTO.  AFASTAMENTO.  BIS  IN  IDEM.
INOCORRÊNCIA. I. Não incorrendo o sentenciante em
nenhum erro ou exacerbamento, inviável a redução da
quantidade  de  pena-base  imposta,  fixada  de  em
consonância  com  a  análise  realizada,  dentro  dos
limites legais previstos. II. Mesmo em se tratando de
confissão  qualificada,  deve  ser  reconhecida  a
atenuante prestada, eis que apreciada e valorada pelo
tribunal popular, contribuindo para sua condenação. III.
Em  sendo  o  delito  duplamente  qualificado,  a
primeira deve ser usada para qualificar o crime e a
segunda como agravante.  lV.  Apelo  conhecido  e
parcialmente  provido. (TJGO;  ACr  0335771-
06.2000.8.09.0174;  Senador  Canedo;  Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnio; DJGO
04/05/2015; Pág. 341).
(Destaquei).



Portanto, diante das considerações feitas, entendo que apenas 02

(duas)  dentre  as  circunstâncias  judiciais  se  demonstraram,  de  fato,

desfavoráveis ao réu (circunstâncias do crime e  motivos), o que ensejaria

um reexame na dosimetria da pena aplicada.

Entretanto, considerando que a pena em abstrato para o delito em

tela  é  de  12 a  30 anos;  e  que a  pena-base fixada pelo  Douto  Magistrado

sentenciante foi no montante de 16 (dezesseis) anos de reclusão, sendo este

quantum mantido  em  definitivo,  vislumbro  que  a  reprimenda  encontra-se

adequada e proporcional à conduta reprovável praticada pelo ora acusado, não

cabendo, assim, falar em excesso ou exasperação.

É que,  conforme entendimento assentado,  quando sobrevierem

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não será fixada no

mínimo cominado em lei.

Nesse norte, o notável doutrinador Cezar Roberto Bitencourt nos

ensina que, para a fixação da pena-base, deve o magistrado considerar as

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, fazendo com que o quantum

de pena se afaste do mínimo legal quando algumas dessas circunstâncias se

demonstrarem desfavoráveis ao réu.

“Para  se  encontrar  a  pena-base  devem-se  analisar
todos  os  moduladores  relacionados  ao  art.  59  do
Código Penal […]

O  Código  não  estabelece  quais  devem  ser
considerados  favoráveis  ou  desfavoráveis  ao  réu,
atribuindo  tal  função  à  natureza  dos  fatos  e  das
circunstâncias,  e  conferindo  ao  juiz  dever  de
investigá-los  durante  a  dilação  probatória  e,
posteriormente, individualizá-los  e  valorá-los,  na
sentença […]

Se todas as operadoras do art. 59 forem favoráveis ao
réu,  a  pena-base deve ficar  no mínimo previsto.  Se
algumas circunstâncias forem desfavoráveis, deve
afastar-se  do  mínimo[...]”  (BITENCOURT,  Cezar
Roberto. Tratado de direito penal, v. 1: Parte geral. 19



ed. São Paulo: Saraiva, 2013, págs. 778/779).
(Grifei)

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS  PENAS.  INOCORRÊNCIA.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PENA-BASE
ACIMA  DO  MÍNIMOLEGAL.  POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.
APLICAÇÃO  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONFISSÃO  QUALIFICADA.
ABRANDAMENTO  DO  REGIME  PRISIONAL.
VEDAÇÃO. IMPROVIMENTO TOTAL DO APELO. 1.
Não  há que  se falar  em nulidade  da  sentença  pela
ofensa  ao  princípio  da  individualização  das  penas
quando  reconhecida  a  continuidade  delituosa,  e
aplicada a pena de um dos crimes, aumentando-se em
um  sexto  a  dois  terços,  nos  termos  do  art.  71  do
Código  Penal.  2.  É  inviável  a  absolvição  quando
amplamente comprovadas a autoria e materialidade do
delito,  sobretudo  com  a  confissão  do  apelante
corroborada  pelos  demais  elementos  probatórios.  3.
Na hipótese a pena-base fixada acima do mínimo
legal,  encontra-se  devidamente  justificada  pela
existência  de  circunstâncias  judicias
desfavoráveis,  e  na  reprovação  e  prevenção  do
delito, na forma do art. 59 do Código Penal. 4. A
confissão qualificada não enseja o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65,
III,  alínea “d”  do Código Penal.  5.  Escorreito o édito
condenatório que fixou o regime inicial no semiaberto
para o réu condenado a pena superior a quatro anos e
inferior a oito, nos termos do art. 33, §2º, “b” do cp.
(TJAC; APL 0014319-83.2011.8.01.0001; Ac. 19.905;
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Pedro  Ranzi;  DJAC
19/11/2015; Pág. 28)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  TORPEZA.  ANULAÇÃO  DO
JULGAMENTO.  DECISÃO  DOS  JURADOS
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  ABSOLVIÇÃO.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE
COMPROVADA.  PARTICIPAÇÃO  DEMONSTRADA.
AUTORIA  RECONHECIDA.  DESCLASSIFICAÇÃO



PARA  LESÕES  CORPORAIS.  IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. REDUÇÃO DA
PENA-BASE  AO  MÍNIMO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  MAJORAÇÃO  DO  QUANTUM
REDUTOR NO GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM ADEQUADO. IMPROVIMENTO TOTAL. 1.
Sendo  demonstrada  a  participação  do  apelante  no
crime, por meio de provas cabais, não há que se falar
em absolvição. 2. Restando a decisão do Conselho de
Sentença  em  harmonia  com  as  demais  provas
carreadas  aos autos,  não  há que  se falar  em novo
julgamento.  3.  A  existência  de  circunstâncias
judiciais  justifica  a  fixação  da  pena-base  pouco
acima do mínimo legal. 4. O fato de a vítima não vir a
óbito não autoriza, automaticamente, a redução, pelo
crime de tentativa de homicídio, no grau máximo de
dois terços. (TJAC; APL 0001600-95.2013.8.01.0002;
Ac. 19.896; Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Ranzi;
DJAC 19/11/2015; Pág. 25).

 Assim sendo, NEGO PROVIMENTO AO APELO, de modo que  a

sentença vergastada deve ser mantida em todo o seu teor.

  Comunique-se e expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

     Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da  Silva,  relator,  decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara  Criminal.

Participaram ainda do julgamento o Exmo. Sr.  Des. Luis Silvio Ramalho Junior

e o Exmo.  Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão o   Exmo.

Sr. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, aos 31(trinta e um) dias do mês de maio do ano de 2016.

Des. João Benedito da Silva
Relator


