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DA  PENA,  PELA  TENTATIVA,  EM  GRAU
MÁXIMO.  INTER  CRIMINIS PRATICAMENTE
TODO  PERCORRIDO.  RECURSO
DESPROVIDO.
 
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 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).
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Reanalisadas  as  circunstâncias  judiciais,
imperiosa a readequação da pena-base.

A  causa  de  diminuição  de  pena  prevista  pela
tentativa deve atender o  inter criminis percorrido,
ou  seja,  quanto  maior  a  aproximação  da
consumação delitiva, menor é o abrandamento da
pena pela incidência dessa causa de diminuição

Preenchidos os requisitos previstos no art. 33, §
2º,  a,  do  CP,  demonstra-se  adequado o regime
fechado  para  o  início  do  cumprimento  da
reprimenda corpórea.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR PROVIMENTO  AO  APELO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL. 

RELATÓRIO

Josinaldo  de  França foi  condenado  pelo  Tribunal  do  Júri  da

Comarca de Gurinhém-PB, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV,

c/c art. 14, inc. II ambos do Código Penal, à pena total de 14 (quatorze) anos

de reclusão, em regime inicial fechado (sentença de fls. 245/247).

Contra essa sentença o acusado ofereceu recurso de apelação,

alegando que a decisão dos Jurados foi contrária à prova dos autos, insistindo

na tese da legítima defesa própria (Razões de fls.277/279).

Contrarrazões às fls. 281/287, pelo improvimento do recurso. 

A douta Procuradoria de Justiça, por seu procurador  Francisco

Sagres  Macedo  Vieira,  exarou  parecer  de  fls.  295/306,  opinando  pelo

Desembargador João Benedito da Silva
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desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Como visto, o representante do Ministério Público da comarca de

Gurinhém-PB ofereceu denúncia contra o recorrente,  dando-o como incurso

nas penas do art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código

Penal,  por  atribuir-lhe  autoria  do  crime  de  homicídio  doloso  qualificado  na

forma tentada, de que foi vítima o popular Paulo Batista de Melo.

Narra a denúncia que, em 01 de outubro de 2011, por volta das

13h30min,  o  réu  esfaqueou a  vítima  Paulo Batista de Melo,  causando-lhe

lesões  graves,  que  embora  não  tenha  resultado  em  sua  morte,  o  deixou

incapacitado para exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias, além

de sofrer perigo de vida.

Prossegue a representante do Parquet relatando que:

“[…]  O  crime  não  se  consumou  por  circunstâncias
alheias à vontade do réu, vez que no momento em que ia
dar outro golpe, ele foi contido por Geraldo Jacinto da
Silva, amigo da vítima. 
Infere-se dos autos que a agressão ocorreu em virtude,
da  vítima  meses  antes,  estar  em uma festa  com sua
esposa  e  ter  esbarrado  sem  querer  na  esposa  do
denunciado. (…) Após alguns dias a vítima foi até o bar e
após perceber a presença do denunciado resolveu sair
do  local.  Quando  estava  se  retirando,  a  vítima  foi
surpreendida pelo réu que, pelas suas costas, deferiu um
golpe de faca que atravessou seu peito,  atingindo seu
pulmão.[...]” (fls. 02/03)

 
A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo de Exame

Traumatológico de fls. 09.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0000348-55.2012.815.0761

Quanto a autoria, o réu, ao ser ouvido em Juízo, embora não a

negue, insistiu na tese da legítima defesa, afirmando que discutiu com a vítima,

ocasião em que esta ofendeu-lhe verbalmente, razão pela qual o esfaqueou

(fls. 83/84).

Ainda em juízo afirmou que:

“[…] que antes do dia que esfaqueou a vítima, ambos
haviam  discutido  porque  a  vítima  tinha  num  forró
metido a mão na bunda da esposa do interrogado; que
na hora a vítima ficou debochando do interrogado o
chamando  de  otário;  que  após  discutiram  mas  não
houve briga corporal; que no dia do fato chegou no bar
onde  encontrava-se  a  vítima  a  qual  quando  viu  o
interrogado foi logo debochando o chamando de otário
e  que  este  não  tinha  coragem  de  nada;  que  não
chegaram a se agarrar mas tão somente discutir; que
não sabe onde deu a facada; que na hora cegou [...]”
(fls. 83/84)

No  entanto,  tal  versão  dos  fatos  não  se  coaduna  com  os

depoimentos  da vítima e das testemunhas presenciais  prestados perante  o

Juízo. Vejamos.

Paulo Batista de Melo, vítima do crime ocorrido, narrou em juízo

que:

“[…]  Que  inexistia  rixa  entre  acusado  e  vítima  sendo
ambos amigos até o dia em que o depoente sem querer
esbarrou na esposa do acusado a qual pediu desculpas;
que  acha  que  o  crime  só  se  deu  após  meses  aós  o
esbarrão na esposa do acusado; que estava na festa com
a sua atual companheira; que só entrou no bar para falar
com seu irmão e logo depois as pessoas gritaram para o
depoente sair do bar mas não deu tempo pois o acusado
desferiu um golpe de faca nas suas costas; que só não
levou  uma segunda  facada  porque  Geraldo  segurou  o
acusado; que após cair pelo golé da primeira facada se
levantou e foi socorrido para o hospital; que após o fato
se  mudou  de  onde  morava  com  sua  família;  que  o
acusado sempre foi conhecido por arrumar confusão; que

Desembargador João Benedito da Silva
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nunca soube que o acusado tivesse costume de andar
armado; que não chegou no dia do fato a sequer dirigir a
palavra ao acusado; [...]” (fls. 74/75)

Pedro  Augusto  da  Silva,  proprietário  do  bar  onde  ocorreu  o

crime, narrou ao Juiz que:

“[…] Que tava na hora do fato; que Paulo não chegou
a  fazer  nada  contra  Josinaldo;  que  na  saída  do
alpendre do bar Jó sacou a faca e furou Paulo nas
costas; que não sabe se a faca atingiu o pulmão de
Paulo; que na hora que Jó tentou dar uma segunda
facada  foi  impedido  por  Geraldo;  que  não  sabe  o
motivo porque Jó fez isso com Paulo; que na hora não
houve  uma  conversa  ou  discussão  entre  vítima  e
acusado […]  que antes da facada vítima e acusado
não chegaram a se engalfinhar; que ouviu dizer que já
houve desentendimento entre Paulo e Jó num forró;
que conhece a esposa de Jó; que não ouviu dizer que
este tenha lhe  dado uma dedada;  que também não
ouviu dizer que a esposa do acusado passou depois
desse fato a ser conhecida como a mulher da dedada
[...]” (fls. 80)

Outra testemunha de visu, Marcone Arruda da Silva, relatou em

Juízo que:

“[…] Que no dia do fato estava no bar com a vítima;
que  após  estarem  no  Bar  Josinaldo  chegou;  que
quando tava todo mundo saindo Paulo não chegou a
dizer nem fazer nada contra Jó; que vítima e acusado
na hora da saída começaram a discutir por iniciativa
de Jó mas o depoente não chegou a escutar o teor da
discussão;  que quando Paulo já tava saindo Jó deu
uma facada nas suas costas; que não viu o acusado
tentar dar uma segunda facada na vítima; que ouviu
por  terceiros  que  Paulo  só  não  levou  a  segunda
facada porque Geraldo impediu, mas não viu. […]” (fls.
79)

No  mesmo  teor  os  depoimentos  dos  declarantes  que

presenciaram  o  fato  José  Maria  Salvino  da  Silva (fls.  78)  e  Severino

Cavalcante de Melo (fls. 76).

Desembargador João Benedito da Silva
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Data  venia,  e  como  demonstrado  pela  prova  produzida  pela

acusação, a pretensão da defesa não merece prosperar, não sendo a decisão

contrária à prova dos autos, como se afirma. 

Depreende-se do caderno probatório que há duas versões para o

fato, sendo que o Corpo de Jurados foi convencido pela prova produzida pela

acusação.

Pelo exame de todo o contexto probatório, não há como acatar as

alegações da defesa, vez que o Conselho de Sentença acolheu a tese que lhe

pareceu a mais correta, com supedâneo em elementos probatórios existentes

nos autos, devendo por esta razão, ser mantida por seus próprios e jurídicos

fundamentos. 

Ainda que alegue o recorrente que agiu em legítima defesa, não

trouxe  aos  autos  a  comprovação  da  excludente,  que  requer  também  a

demonstração de seus requisitos,  sendo um deles a moderação nos meios

empregados para se defender. E, tais requisitos não restaram demonstrados na

versão do réu, tendo o Conselho de Sentença soberania para se convencer

pela versão que considerou mais crível.

Há  de  se  destacar  que  o  instituto  da  legítima  defesa,  causa

excludente de ilicitude, descrita no art. 25 do Código Penal, exige, para sua

caracterização,  que o agente utilize moderadamente dos meios necessários

para  repelir  “injusta  agressão,  atual  ou  iminente”.  Na  espécie,  contudo,

conforme se verifica pelos relatos das testemunhas e até mesmo do próprio

acusado, a vítima em nenhum momento agrediu-lhe ou esboçou reação nesse

sentido.  Dessarte,  como  visto  alhures,  a  acusado  desferiu  a  facada  pelas

costas do ofendido, de modo que não restou demonstrada a tese de legítima

defesa.

Desembargador João Benedito da Silva
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Desse  modo,  se  o  Júri  opta  por  uma  das  versões  que

razoavelmente 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. 

Neste sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRIBUNAL  DO  JÚRI  -
DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
DECISÃO  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS  –
INOCORRÊNCIA  -  ÂNIMO  DE  MATAR
COMPROVADO-  DESCLASSIFICAÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE -  VEREDICTO QUE ENCONTRA
RESPALDO  NO  ACERVO  PROBATÓRIO-
JULGAMENTO MANTIDO.
1. Inviável cassar julgamento realizado perante o eg.
Tribunal do Júri, quando o Conselho de Sentença opta
por uma das possíveis soluções do caso, cuidando-se
de veredicto que encontra amparo na prova coletada.
2.  Devidamente  atestado  o  ânimo  de  matar,
evidenciado pela intensidade, quantidade e sede das
lesões provocadas no ofendido, não há falar em dolo
inerente a lesões corporais.
3.  Recurso  a  que  se  nega  provimento.  (TJMG  -
Apelação Criminal1.0145.15.041033-3/001, Relator(a):
Des.(a)  Beatriz  Pinheiro  Caires,  2ª  CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 23/02/2017, publicação da
súmula em 09/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CASSAÇÃO  DA  DECISÃO  DO  CONSELHO  DE
SENTENÇA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  28  DO
TJMG.  DECISÃO  LASTREADA  NA  PROVA
PRODUZIDA  DURANTE  A  PERSECUÇÃO  PENAL.
ADOÇÃO  DE  UMA DAS  VERSÕES  EXISTENTES.
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS  POPULARES.
NEGADO  PROVIMENTO  AOS  RECURSOS.  1.
Segundo  a  Súmula  28  deste  Egrégio  Tribunal  de
Justiça,  somente  deve-se  entender  a  decisão  como
manifestamente contrária à prova dos autos quando "a
decisão  dos  jurados  for  escandalosa,  arbitrária  e
totalmente divorciada do contexto  probatório".  2.  Na
hipótese em julgamento, não há como acolher a tese
de que a decisão proferida pelos Senhores Jurados foi

Desembargador João Benedito da Silva
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manifestamente  contrária  à  prova  dos autos,  pois  o
veredicto popular mostrou-se consentâneo às provas
produzidas ao longo da instrução processual, estando
de acordo com o acervo probatório coligido ao feito. 3.
Negado provimento aos recursos. (TJMG - Apelação
Criminal  1.0079.13.016086-8/001,  Relator(a):  Des.(a)
Marcílio  Eustáquio  Santos,  7ª  CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em
08/03/2017) 

 

Corroborando com o entendimento aqui exposto, trago à baila os

ensinamentos do saudoso jurista Júlio Fabbrini Mirabete, in verbis:

[…] Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os
elementos  de  convicção  colhidos  na  instrução  que
autorizam a cassação do julgamento.  Unicamente,  a
decisão dos jurados que nenhum apoio  encontra  na
prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao
Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis
dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a
melhor  decisão.  […]  (in, Código  de  Processo  Penal
Interpretado, 11ª edição, 2003, p. 1488)

No mesmo norte, é o pensamento de FERNANDO CAPEZ,  “[...]

contrária à prova dos autos é a decisão que não encontra amparo em nenhum

elemento de convicção colhido sobre o crivo do contraditório.” (in, Curso de

processo penal, Ed. Saraiva, 1997, p. 365).

Ressalte-se ainda que a recente alteração do Código de Processo

Penal (Lei 11.689/2008) veio reforçar a soberania dos veredictos dos Jurados,

garantida constitucionalmente pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de

1988.

O fato é que pode o Conselho de Sentença escolher a tese que

entender mais verossímil, desde que de acordo com as provas produzidas na

instrução, como o fez, sem que possa incorrer tal  veredicto em hipótese de

cassação, pelo que mantenho a decisão do Júri, a qual se mostra em perfeita

harmonia com a lei expressa, ante o que até então foi demonstrado nos autos. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Da Pena

Não  obstante,  se  faz  mister  frisar  que  o  recurso  de  apelação

possui efeito amplamente devolutivo, permitindo ao Tribunal ad quem examinar

todo  o  conjunto  probatório  do  feito  processual,  bem  como,  o  alcance  do

decisum questionado, haja vista que tal efeito consiste em devolver ao tribunal

a cognição ampla de toda a matéria contida nos autos, permitindo, assim, sua a

reapreciação. 

Desse  modo,  ainda  que  determinados  pontos  do decisum  não

tenham sido questionados pela parte recorrente, caberá ao Órgão Julgador de

2ª Instância fazer modificações, de ofício, quando verificada a necessidade da

reforma.

Na espécie, verifica-se que a sentença carece de alguns reparos.

Senão, vejamos.

Observa-se  da  decisão  vergastada  que,  durante  a  1ª  fase  da

dosimetria da pena, o douto juiz singular analisou as circunstâncias judiciais

dispostas no art. 59 do CP, valorando-as do seguinte modo:

“Atendendo  a  que  a  culpabilidade do  réu  no  evento
delituoso foi de grande reprovabilidade; No tocante  aos
antecedentes,  o  réu  é  primário  e  possui  bons
antecedentes;  Sobre  sua  personalidade,  a  infração
penal a que responde foi um fato episódico na vida do
réu, sendo justo presumir-se que não voltará a delinquir.
No tocante a sua conduta social, nada consta nos autos
devendo ser julgado em favor do acusado. A respeito dos
motivos do crime, nada há que possa se considerar em
seu desfavor. As circunstâncias do crime são contrárias
ao  réu,  que  tentou  matar  a  vítima  de  surpresa,  e  por
motivo fútil, todavia não serão sopesadas aqui nesta fase,
para não causar bis in idem. As consequências do crime
foram graves,  pois  se cometeu um crime de homicídio
doloso na forma tentada cujas lesões deixaram a vítima

Desembargador João Benedito da Silva
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impossibilitada de suas ocupações habituais por mais de
60  dias.  O  comportamento  da  vítima em  nada
contribuiu o evento trágico.”

Diante das análises acima transcritas, o magistrado monocrático

aplicou as pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

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,  aplicando uma reprimenda corpórea

desproporcional e exacerbada ao agente, em face da conduta delituosa por ele

praticada.

In  casu,  no  tocante  à  análise  da  culpabilidade  do  agente,  o

magistrado,  apesar  de  asseverar  que  foi  de  grande  reprovabilidade,  não

apontou elementos subsidiaram tal análise.

Assim, considerando que, em verdade, o acusado só possui uma

circunstância  judicial  em  seu  desfavor,  tenho  que  a  pena-base  deve  ser

redimensionada para um quantum proporcional, visto que foi aplicada de forma

exacerbada. 

Como  supramencionado,  o  apelante  possui  uma  circunstância

judicial negativa, sendo esta a da consequência do crime, razão pela qual

não  redimensiono  a  pena-base  no  mínimo  legal.  Fixo-a,  portanto,  em  15

(quinze) anos de reclusão.

Na  segunda  fase  da  dosimetria  não  existem  agravantes  ou

atenuantes para reconhecer, permanecendo a pena-base em 15 (quinze) anos

nesta fase.

Na terceira fase da dosimetria foi aplicada a causa de diminuição

Desembargador João Benedito da Silva
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de 1/3 (um terço) do art. 14, II, do Código Penal.

Pois bem, visto que a causa de diminuição de pena prevista pela

tentativa  deve  atender  o  inter  criminis percorrido,  ou  seja,  quanto  maior  a

aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela

incidência  dessa  causa  de  diminuição,  entendo  que  o  magistrado  primevo

aplicou corretamente a redução, ainda que no mínimo, posto que o acusado

atingiu a vítima pelas costas e a faca transpassou pelo seu peito, quase lhe

atingindo  o  pulmão,  assim,  chegando  muito  próximo  de  uma  possível

consumação.

 Esse também é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

TJCE-0062735)  PENAL E  PROCESSO  PENAL.  APELANTE
CONDENADO  PELA PRÁTICA DE  INFRAÇÃO  TIPIFICADA
NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II (UMA VEZ);
ART. 121, § 2º, INCISO I, C/C ART. 14, II (DUAS VEZES); E
ART. 129, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
DEFENSIVO. ART. 593, INCISO III,  ALÍNEAS "C" E "D", DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  1.  CRIME  DE  LESÃO
CORPORAL LEVE.  RECONHECIMENTO,  EX  OFFICIO,  DA
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  ESTATAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA, NOS TERMOS
DOS ARTS. 107, IV, PRIMEIRA FIGURA, E 109, VI, C/C ART.
110,  §  1º,  TODOS  DO  CÓDIGO  PENAL  BRASILEIRO.  2.
DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO.  2.1.  PRETENSÃO DE
EXCLUSÃO  DA  QUALIFICADORA  DA  TORPEZA.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO
IDÔNEO  A  SUBSIDIAR  O  DECISUM  DO  CONSELHO  DE
SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
2.2.  PEDIDO  DE  APLICAÇÃO  DA  REDUTORA
CONCERNENTE  À  TENTATIVA EM  SEU  GRAU  MÁXIMO.
IMPOSSIBILIDADE.  APROXIMAÇÃO  OBJETIVA  DA
CONSUMAÇÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E  DENEGADO.
RECONHECIMENTO,  DE  OFÍCIO,  DA  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA,  COM  A  CONSEQUENTE
DECRETAÇÃO  DA  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  DO
AGENTE  APENAS  QUANTO  AO  DELITO  DE  LESÃO
CORPORAL. 1. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal,
a  prescrição,  depois  de  publicada  a  sentença  condenatória,
com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena
aplicada, alcançando a pretensão punitiva do Estado, em face
da impossibilidade de proceder-se à reformatio in pejus no caso
de recurso exclusivo da Defesa. 2. Hipótese em que o apelante
restou condenado ao cumprimento de pena de 06 (seis) meses
de detenção, por força da prática de conduta tipificada no art.
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129,  caput,  do  Código  Penal.  Interposto  recurso  apelatório
exclusivamente pela Defesa, decorridos mais de três anos da
data  da  publicação  da  sentença  e  aplicado  o  prazo
prescricional previsto no artigo 109, inciso VI, c/c o art. 110, §
1º,  ambos  do  Código  Penal  Brasileiro,  resta  extinta  a
punibilidade do agente, em face da prescrição superveniente.
3. Inexistindo prova manifesta de que o veredicto popular foi
equivocado  no  tocante  ao  reconhecimento  da  qualificadora
prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, não se justifica o
acolhimento do pleito  por  novo Júri,  sob pena de ofensa ao
princípio da soberania dos veredictos, ex vi do art.  5º, inciso
XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal de 1988.  4. Duas
das  vítimas  foram  atingidas  pelos  disparos  de  arma  de
fogo  efetuados  pelo  acusado  e  as  lesões  produzidas
situaram-se, respectivamente, em regiões vitais do corpo
(mama esquerda e cabeça). Deste modo, o iter criminis foi
percorrido  em  quase  sua  totalidade,  aproximando-se
objetivamente  da  consumação,  sendo,  pois,  correta  e
proporcional a aplicação da causa de diminuição prevista
no art. 14, II, do Código Penal, em seu grau mínimo, ou seja
um terço.  Precedentes. 5.  Recurso conhecido e  denegado.
Reconhecimento,  de  ofício,  da  prescrição  da  pretensão
punitiva,  com  a  consequente  decretação  da  extinção  da
punibilidade  do  agente  apenas  quanto  ao  delito  de  lesão
corporal. (Apelação nº 0004001-09.2009.8.06.0151, 2ª Câmara
Criminal  do  TJCE,  Rel.  Francisca  Adelineide  Viana.  j.
19.04.2017).

TJES-0030967)  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CONDENAÇÃO  NO
ARTIGO 155, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II,
AMBOS  DO  CÓDIGO  PENAL.  RECURSO  DA  DEFESA.
DOSIMETRIA.  1.  REDUÇÃO  DA PENA-BASE  DE  OFÍCIO.
EXISTÊNCIA DE  DUAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  EM
DESFAVOR  DO  APELANTE  SEM  FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA  PARA  TANTO.  CONDUTA  SOCIAL  E
PERSONALIDADE  DO  AGENTE  MOTIVADAS  EM
CONDENAÇÃO  ANTERIOR  QUE  FOI  UTILIZADA  NA
SEGUNDA  FASE  DA  DOSIMETRIA  PARA  FINS  DE
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO DO BIS
IN  IDEM  NO  ORDENAMENTO  JURÍDICO  BRASILEIRO.  2.
APLICAÇÃO DO PATAMAR REDUTOR MÁXIMO DA CAUSA
DE  DIMINUIÇÃO  DE  PENA  PREVISTA  NO  ARTIGO  14,
INCISO  II,  DO  CÓDIGO  PENAL  (TENTATIVA).
IMPOSSIBILIDADE.  APELANTE  PERCORREU  GRANDE
PARTE  DO  ITER  CRIMINIS  DO  CRIME  DE  FURTO.
POSSIBILIDADE  TÃO  SOMENTE  DA  REDUÇÃO  DO
PATAMAR  PARA  1/3  (UM  TERÇO).  3.  RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.  1.  In  casu,  na
dosimetria da pena, verifica-se que as circunstâncias judiciais
da  conduta  social  e  da  personalidade  do  agente  foram
consideradas  em  desfavor  do  réu  em  razão  de  este  já  ter
respondido  a  outra  ação  penal  pela  prática  de  roubo
qualificado, contudo, depreende-se que a condenação anterior
transitada em julgado em desfavor do recorrente fora utilizada
pela  magistrada  de  primeiro  grau  na  segunda  fase  da

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0000348-55.2012.815.0761

dosimetria,  para  fins  de  reconhecimento  da  agravante  da
reincidência,  não  podendo  ser  utilizada  também  para
exasperação da pena-base, sob pena de ocorrência de bis in
idem, vedado em nosso Ordenamento Jurídico  pátrio.  Deste
modo,  não  é  idônea  a  fundamentação  apresentada  na
sentença impugnada quanto à conduta social e à personalidade
do agente, devendo, todavia, ser a pena-base mantida acima
do  mínimo  legal  diante  da  desfavorabilidade,  devidamente
fundamentada, das circunstâncias judiciais da culpabilidade do
agente  e  dos  motivos  do  delito.  2. Quanto  à  causa  de
diminuição da tentativa,  há liberdade do magistrado, por
meio de uma discricionariedade regrada, quanto à escolha
do quantum da diminuição, que varia de 1 (um) a 2/3 (dois
terços).  Para  escolher o  patamar,  o  critério  decisivo é a
maior ou menor proximidade com a consumação delitiva,
isto é, a distância percorrida do iter criminis. No caso em
tela,  o  apelante  não chegou tão próximo à  consumação
delitiva,  eis  que  os  policiais  militares  o  prenderam  em
flagrante  quando  ainda  estava  no  interior  do
estabelecimento  comercial,  não  tendo  sequer  subtraído
ainda a res furtiva, contudo, o patamar a ser aplicado para
esta causa de diminuição de pena não pode ser o máximo
previsto legalmente, eis que o recorrente percorreu grande
parte do iter criminis do crime de furto, sendo adequado,
portanto, o patamar de 1/3 (um terço). 3. Recurso conhecido
e  parcialmente  provido.  (Processo  nº  0011124-
23.2015.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal do TJES, Rel. Sérgio
Luiz Teixeira Gama. j. 26.10.2016, DJ 10.11.2016).

TJMG-0650101)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  PELO  RECURSO  QUE  DIFICULTOU  OU
TORNOU  IMPOSSÍVEL  A  DEFESA  DO  OFENDIDO  E
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA ASSEGURAR A
EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM
DE OUTRO CRIME - ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, E ART.
121, 2º, V, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS
DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - CASSAÇÃO
DA  DECISÃO  DO  CONSELHO  DE  SENTENÇA,  POR
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA À  PROVA DOS  AUTOS  -
RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DA FIGURA
PRIVILEGIADA DO HOMICÍDIO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO  CONSISTENTE  NA  TENTATIVA  EM  GRAU
MÁXIMO  -  ISENÇÃO  DAS  CUSTAS.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. A deliberação do Conselho de Sentença afastando
a  excludente  de  ilicitude  da  legítima  defesa  e  da  figura
privilegiada do homicídio, não pode ser alterada pelo Tribunal
ad quem, já que amparada em uma das versões dos autos, sob
pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da
República. Como se sabe, a cassação de veredicto popular ao
argumento  de  ser  manifestamente  contrário  às  provas  dos
autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa,
arbitrária  e  totalmente  divorciada  do  contesto  probatório".
Inteligência  da  Súmula  28  deste  e.  Tribunal  de  Justiça.
Comprovado o excesso empregado na conduta do réu, eis que
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a vítima foi atingida vários tiros na cabeça, impossível aplicar a
excludente  de  ilicitude  consistente  na  legítima  defesa.  Não
restou  comprovado  nos  autos  que  as  supostas  ameaças
perpetradas  contra  a  ex-namorada  da  vítima,  e  atual  do
apelante, levassem a este a perda do autocontrole, pelo menos
a ponto de justificar a reação de desferir diversos tiros de arma
de  fogo  contra  as  vítimas  naquela  situação.  Portanto,  os
requisitos  indispensáveis  para  a  caracterização  da  figura
privilegiada não estão presentes.  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,  como  pretendido  pela  defesa,  ao  contrário,
cabível  na  hipótese  a  incidência  da  redução  mínima
prevista no art. 14, II, parágrafo único, do CP, qual seja, de
1/3 (um terço). Em se tratando de crime hediondo, o regime
inicial  de cumprimento da pena deve ser sempre o fechado,
conforme estabelece o § 1º, do art.  2º da Lei 8.072/90. Não
obstante,  o  quantum  de  pena  aplicado  inviabiliza  o  seu
abrandamento.  (Apelação  Criminal  nº  0009751-
55.2014.8.13.0172  (1),  1ª  Câmara  Criminal  do  TJMG,  Rel.
Edison Feital Leite. j. 17.05.2016, maioria, Publ. 25.05.2016). 

Razão pela qual justifica a aplicação da redutora no mínimo legal

de 1/3 (um terço).

Desse  modo,  considerando  que,  em  razão  da  reforma

anteriormente explanada, a pena-base encontra-se fixada em 15 (quinze) anos

de reclusão,  e  não há atenuantes e agravantes a considerar,  diminuo-a na

razão de 1/3 (um terço), em virtude da tentativa, tornando-a, definitiva, em 10

(dez) anos de reclusão. 

Estando preenchido os requisitos previstos no art. 33, § 2º, a, do

CP, mantenho o regime de cumprimento inicial fechado.

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO, contudo,

de  ofício,  reduzo  a  pena  para  10  (dez)  anos  de  reclusão,  devendo  ser

mantida o restante da sentença em todos os seus termos.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.
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É como voto.

            Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. 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  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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