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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0358698-62.2008.815.2002 – 1º Tribunal do Júri da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: Maurício de Souza
ADVOGADO: Fernando Antônio Lima de Medeiros (OAB/PB 15.915)

APELAÇÃO.  JÚRI.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
MOTIVO  FÚTIL.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTESTES.  PRONÚNCIA.  SINÉDRIO
POPULAR.  TESE  DEFENSIVA  AFASTADA.
CONDENAÇÃO.  INSURGÊNCIA  MINISTERIAL.
PENA APLICADA  AD  QUEM.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, EM SUA MAIORIA.
MAJORAÇÃO.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
PROVIMENTO PARCIAL.

Insurgindo-se o Ministério Público acerca da fixação
da pena imposta, sob o argumento de está a quem da
razoabilidade  possível  ante  a  prática  delitiva
consumada,  sobretudo,  se  analisados  a  luz  das
circunstâncias  judiciais  previstas  no  art.  59  do  CP,
deve-se  corrigir  a  dosimetria,  majorando-se  a  pena
em patamar que melhor condiz com forma de punir o
agente  que  percorreu  o  iter  criminis,  em  sua
totalidade,  somado  ao  motivo  fútil  que  levou  ao
crime.

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,
fixando a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão, mantendo-se os demais
termos da sentença, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O
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Perante o Primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PB, o
representante do Ministério Público ofertou denúncia em face de João Andrei Gomes de
Lacerda e Maurício de Souza,  por terem assassinado a vítima Lucioclaudio da Costa
Pedro, mediante disparos de arma de fogo, no dia 12/04/2008, por volta das 18h00, na
Rua  Marli  Vieira  da  Silva,  Bairro  do  Varadouro,  nesta  Capital  do  Estado,  mais
precisamente defronte ao terminal rodoviário.

Narra a peça acusatória que no dia e hora do fato, o indigitado
Lucioclaudio estava na referida localidade, por ter chegado de uma viagem da Cidade
do Recife/PE,  trazendo passageiros,  por  ser  taxista  e  realizar  transporte  alternativo,
sendo surpreendido com a chegada de Maurício de Souza, munido de arma de fogo,
efetuou  disparos  pelas  costas,  atingindo-o  na  região  paravertebral  direita  e  região
escapular direita, conforme descreve o laudo tanatoscópico de fls. 81/84 e certidão de
óbito de fls. 18.

Consta ainda da denúncia que o mentor intelectual do crime foi
João Andrei  Gomes de Lacerda,  planejando detalhadamente,  em razão de vingança.
Segundo verifica-se dos autos, os dois acusados e a vítima eram taxistas na Cidade do
Recife/PE, sendo o autor intelectual coordenador dos motoristas alternativos que faziam
o transporte de passageiros até a Cidade de João Pessoa/PB, estipulando uma taxa para
os  condutores  que  vinham de  João  Pessoa/PB  para  Recife/PE,  para  transitarem na
capital vizinha através de norma regularmente observada.

Usando  da  mesma  regra,  o  coordenador  dos  motoristas
alternativos de João Pessoa/PB, o Senhor Luis Sebastião Pedro, pai da vítima, estipulou
também a taxa, no valor de  “R$10,00 (dez reais) por carro e por semana” (fls. 16),
para  os  alternativos  que  vinham  de  Recife/PE,  gerando  descontentamentos,
especialmente nos acusados, que se desentenderam com a vítima por não intencionarem
pagar a taxa estipulada por seu genitor.

Por tal motivo, João Andrei “arquitetou a morte de Lucioclaudio
da Costa Pedro, executada covardemente por Maurício de Souza” (fls.  03).  Após a
empreitada,  Maurício está em lugar incerto e não sabido,  enquanto João Andrei  foi
preso e negou seu envolvimento.

Decreto  de  prisão  temporária  (fls.  44/45).  Posteriormente,
determinou-se a soltura de João Andrei  Gomes de Lacerda (fls.  67/68).  Alvará (fls.
186).

Laudo Tanatoscópico (fls. 81/84).
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A denúncia foi recebida em 02/03/2009 (fls. 188).

Defesa em favor de João Andrei Gomes de Lacerda (fls. 190/192).

Citação por edital para o acusado Maurício de Souza (fls. 211).

Resposta  apresentada  pela  Defensoria  Pública  em  favor  de
Maurício de Souza (fls. 214/216).

Termo de instrução e julgamento (fls. 453/459 – volume II), com
termo de declaração (fls.  478/479) e  outros  depoimentos  colhidos  as fls.  481/482 e
521/523 (volume II).

No  termo  de  audiência  de  fls.  539/542  (volume  III),  o  douto
magistrado Dr. Marcos William de Oliveira, chamou o feito a ordem e anulou a partir
das fls. 213, declarando inválidos os atos praticados em relação ao corréu Maurício de
Souza, citado por edital por se encontrar em lugar incerto e não sabido, suspendendo o
processo e o prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP, além de determinar a
separação dos autos nos termos do art. 80 do CPP, observando-se o disposto no art. 312
do mesmo diploma legal. Em seguida, proferiu a sentença de pronúncia, apenas com
relação a João Andrei.

Às  fls.  545  (volume  III),  o  ilustre  magistrado  determinou  o
desentranhamento das peças a partir das fls. 544, bem como o retorno dos autos para
conclusão  acerca  da  análise  do  cabimento  da  prisão  preventiva,  em relação ao  réu
Maurício de Souza. Certidão de desentranhamento (fls. 546 – volume III).

Prisão preventiva decretada (fls. 547/548 – volume III).

Defesa preliminar de Maurício de Souza (fls. 578/586 – volume
III).

Cópia da decisão monocrática, de lavra o Ilustre Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior, referente ao Habeas Corpus impetrado em favor do denunciado, não
conhecido (fls. 613/615 – volume III).

Termo de audiência de instrução e julgamento em mídia (CD –
fls. 623/625 – volume III).

Cópia da petição de Habeas Corpus (fls. 643/646) e informações
(fls. 647/648).
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Oitiva e interrogatório, em CD (fls. 681/682, 705/706 e 750).

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 684/686).

Cópia do Acórdão do Habeas Corpus (fls. 756/758 – volume IV).

Alegações finais pela defesa (fls. 759/767).

Na sentença 778/782 (volume IV), o douto magistrado rejeitou a
preliminar de nulidade da citação por edital e pronunciou o acusado, como incurso nas
sanções do art. 121, §2º,  I e IV do Código Penal,  a ser submetido ao crivo do Júri
Popular, mantendo a prisão preventiva. Intimação (fls. 784).

Não houve recurso da defesa (fls. 788).

Antecedentes criminais (fls. 802).

Submetido  ao  crivo  do  Júri  Popular  (fls.  884/890),  o  réu  foi
condenado  a  cumprir  uma  pena  de  14  (quatorze)  anos  de  reclusão,  em  regime
inicialmente fechado (sentença fls. 891/892). Negou o direito de apelar em liberdade.

Ata de julgamento (fls. 893/896). 

Tempestivamente (fls. 898), o Ministério Público recorreu a esta
Superior Instância para reformar a sentença, apenas para fixar a pena definitiva em 26
(vinte e seis) anos de reclusão, considerando o “somatório das circunstâncias judiciais
aplicadas à pena mínima cominada, no caso 12 (doze) anos de reclusão, deduzido em
um ano pela  confissão espontânea e,  majorado um ano pela  reincidência;  deveria
totalizar em uma apenação de 26 (vinte e seis) anos de reclusão” (fls. 900/906).

Nas contrarrazões a defesa requereu a manutenção da sentença
atacada (fls. 909/912).

Em  seu  parecer,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
provimento  parcial  do recurso,  “reformando-se  a  decisão para elevar  a  pena base
aplicada, sem contudo, aproximar-se do termo médio (vinte e um anos)” (fls. 929/932 –
volume IV).

É o que se tem a relatar.

V O T O:
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1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso foi  interposto no  mesmo  dia  da  Sessão  Plenária
ocorrida  no dia  19/09/2017 (fls.  898 –  volume IV), momento  em que todos  foram
intimados da sentença (fls. 891/892 – volume IV), lida durante o próprio Júri, como se
pode ver da Ata da Sessão do 1º  Tribunal do Júri da  Comarca da  Capital/PB (fls.
893/896). 

Logo,  considerando-o  tempestivo,  por  está  adequado e não
depender de preparo, por se  tratar de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24),
CONHEÇO do apelo.

2. DO RECURSO

Nas razões apelatórias,  pretende o Ministério Público reformar a
sentença  apenas  no  tocante  a  aplicação  da  pena,  mantendo-se  o  mérito  do  decreto
condenatório.

Aduz  o  recorrente  ter  a  magistrada  reconhecido  como
circunstâncias desfavoráveis ao réu cinco das previstas no art. 59 do CP, deixando de
considerar apenas duas, ou seja, a conduta social e as circunstâncias do crime.

Revela  o  Laudo  Tanatoscópico  de  fls.  81/82  que  a  vítima  foi
atingida por três  tiros  de arma de fogo,  onde no:  “(…) Dorso há dois  orifícios  de
entrada de projétil  de arma de fogo: um em região para-vertebral direita,  na área
média do dorso, e o outro logo abaixo do bordo escapular direito, um pouco acima do
orifício  do  projétil  de  arma  de  fogo  anterior.  Ambos  os  orifícios  têm  bordos  de
escoriação denotando trajeto de projétil  de arma de fogo praticamente retilíneo no
corpo. (…) No plano muscular do hemitórax esquerdo, encontramos projétil de arma
de  fogo  logo  abaixo  do  orifício  discreto  anteriormente  como  orifício  de  saída  de
projétil  de  arma,  próximo à  borda esternal  esquerda.  (…)  Há lesão  em ambos  os
ventrículos cardíacos, pela passagem de projétil de arma de fogo. O saco pericárdio
contém muitos coágulos. O pulmão direito tem lesão por projétil de arma de fogo em
lobo inferior. Há também lesão da cúpula diafragmática nesta área. Abdome: fígado
com lesão em logo direito, superiormente pela passagem do projétil de arma de fogo
(...)”.  Por fim, conclui-se que a causa morte foi  “hemorragia intra-torácica e intra
abdominal mais lesões complexas em coração e pulmões devido a ferimentos perfuro
contundentes por projéteis de arma de fogo”.

O Corpo de Jurados condenou corretamente o apelado pela prática
do crime de homicídio qualificado, sobretudo, em razão do crime ter sido cometido
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friamente, quando o réu não teve sequer condições de defesa, por ter sido atingido pelas
costas.

A douta magistrada ao lavrar sua decisão fixou a pena base em 14
(catorze) anos de reclusão, analisando da seguinte maneira as circunstâncias judiciais do
art. 59, Código Penal:

“Culpabilidade:  foi  acentuada,  merecendo  reprovação;
Antecedentes:  o  acusado  não  ostenta  antecedentes
criminais; Conduta Social: não existem nos autos elementos
suficientes para auferi-la; Personalidade: é voltada para o
crime;  Motivos  do  crime:  insignificante,  pequeno;  As
circunstâncias do crime: inerentes ao tipo, não podendo ser
computada como desfavorável ao agente; As consequências
do crime: graves,  uma vez  que a vida de um homem foi
ceifada; A conduta da vítima: em nada influenciou o âmago
criminoso do réu” (fls. 891/892 – Vol. IV).

Diante da falta de agravantes e atenuantes, causas de aumento ou
de diminuição da pena, tornou a pena base aplicada em definitivo, fixando o regime
inicial para cumprimento da pena no fechado.

Restou  amplamente  comprovado  nos  autos  que,  apesar  da
primariedade,  o  acusado  apresenta  personalidade  fria,  desferindo-lhe  três  tiros  que
culminaram na consumação de seu intento, com o resultado morte da vítima.

Nesse caso, reanaliso as circunstâncias judiciais descritas no art.
59 do CP, para nova verificação da pena base:

A culpabilidade  do  agente,  como reconhecida  na  sentença,  foi
acentuada por ter ceifado a vida da vítima, portanto, negativa.

Os antecedentes criminais não são maculados, em razão de sua
primariedade, restando positiva em favor do réu.

Da  mesma  forma,  no  que  se  refere  a  conduta  social,  não  há
evidências nos autos que registre algum fato desabonador a seu respeito, devendo ser
considerado neutro. 
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A personalidade  mostra-se  evidenciada  no  caderno  processual,
sendo de maior periculosidade, em razão do agente ter desferido três tiros pelas costas,
contra a vítima, o que denota ser voltada para o crime e, por consequência, negativa.

Os motivos do crime não se justificam e ultrapassam os limites da
razoabilidade, pois ceifar a vida da vítima por desentendimentos acerca de taxa cobrada
aos motoristas alternativos, vindos do vizinho Estado de Pernambuco, cujo valor perfaz
R$10,00 (dez reais), vê-se quanto irrisória é a vida humana.

As  circunstâncias  do  crime  são  inerentes  ao  tipo,  não  sendo
valorada como desfavorável ao apelado, devendo ser considerada neutra.

No entanto, as consequências foram graves, pois materializou o
homicídio atingido a vítima fatalmente, mediante o disparo de três tiros.

O comportamento da vítima é circunstância que pode beneficiar o
réu ou lhe ser indiferente, mas nunca prejudicá-lo. Logo, fica neutra, até porque, em
nada influenciou na prática delitiva, por se encontrar de costas para o agente.

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

Logo, diante das circunstâncias judiciais acima referidas, em 1ª
fase, estabeleço a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Assim,  considerando  inexistir  agravantes  ou  atenuantes,  bem
como causas de aumento ou diminuição da pena, mantenho a pena definitiva em 21
(vinte e um) anos de reclusão.

Neste sentido:

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  CULPABILIDADE
ACENTUADA.  MAIOR  GRAU  DE  CENSURA
EVIDENCIADO.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.
MODUS  OPERANDI.  QUANTUM  DE  REDUÇÃO
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PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS
PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES
QUE  DEMANDARIAM  REVOLVIMENTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.  […] 5.  O
Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva
quanto  à  punibilidade  da  tentativa, pois,  malgrado
semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a
pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de
lesão  ao  bem  jurídico  tutelado.  Nessa  perspectiva,  a
jurisprudência  desta  Corte  reconhece  o  critério  de
diminuição  do  crime  tentado  de  forma  inversamente
proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto  maior  o  iter  criminis percorrido  pelo  agente,
menor  será  a  fração  da  causa  de  diminuição. 6.
Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram ser
cabível a redução da pena pela tentativa em 1/2 devido ao
iter  criminis  percorrido,  ressaltando  a  multiplicidade  de
disparos  e  a  perseguição à  vítima,  a  qual  foi  atingida  no
braço,  haja vista a má pontaria  do réu,  maiores incursões
acerca  do  tema  demandariam  revolvimento  fático-
probatório, o que é inadmissível na via eleita. 7. Writ não
conhecido.  (HC  406.773/AC,  Rel.  Ministro  RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe
27/09/2017). Grifos nossos.

Dessa  forma,  considerando  que  o  réu  percorreu  todo  o  iter
criminis consumando  o  homicídio,  mantenho  a  condenação  nos  termos  postos  na
sentença, em regime fechado, alterando-se apenas a fixação da pena.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, remessa do BI à SSP
PB, suspensão dos direitos políticos.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo para
elevar a pena definitiva para 21 (vinte e um) anos de reclusão, em harmonia com o
parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Presidi  a  Sessão  de  julgamento,  com  voto  de  Relator,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos, como Revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.
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Presente aos trabalhos o representante do Ministério Público, o
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça
convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 05
de abril de 2018.

João Pessoa, 06 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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