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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
SUBMISSÃO  A  CRIVO  POPULAR.  TESE  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO
CORPORAL.  REJEIÇÃO.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO  DEFENSIVO.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  A  PROVA
DOS  AUTOS.  VEREDICTO  QUE  ENCONTRA
APOIO  NO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
SOBERANIA  DO  SINÉDRIO  POPULAR.
SUPLICA  PELA  EXCLUSÃO  DA
QUALIFICADORA  DO  MOTIVO  FÚTIL
IMPOSSIBILIDADE.  PENA  BASE.
EXACERBAÇÃO.  REDUÇÃO  DA  TENTATIVA
NO  PATAMAR  MÁXIMO.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO.

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
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versões  apresentadas,  amparado  pelo  acervo
probatório,  não  há  que  se  falar  em  decisão
manifestadamente  contrária  à  prova  dos  autos,
devendo a mesma ser  mantida,  em respeito  ao
Princípio da Soberania Popular do Júri.

Optando o Conselho de Sentença por acolher
a  acusação  ministerial,  e  rejeitar  a  tese  da
defesa  de  desclassificação  do  crime  de
tentativa  de  homicídio  qualificado para  o  de
lesão  corporal,  não  há  que  se  falar  em
decisão contrária às provas dos autos.

Não há que se falar, em exclusão da qualificadora,
quando a decisão o Júri decide com convicção e
com base na prova produzida durante a instrução
e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Restando  demonstrado  que  o  juiz-presidente,
fundamentou  a  reprimenda,  atendendo  aos
vetores do art. 59 do Código Penal, não há o que
modificar  na  pena  fixada  na  sentença
condenatória.

Ao estabelecer a redução da pena em função da
tentativa,  deve  o  julgador  fundamentar  o
percentual a ser aplicado no iter criminis, eis que
estando o réu próximo da consumação do delito,
incabível  a  redução  da  tentativa  no  seu  grau
máximo.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes 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,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

Desembargador João Benedito da Silva
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.143)  manejada  por  José

Eduardo Camilo da Silva contra sentença (fls.138/138v), proferida pelo Juízo

da 1ª Vara Mista da comarca de Queimadas que, acolhendo o veredicto dos

jurados, o condenou a uma pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de

reclusão, pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II,

ambos do CP, a ser cumprida em regime, inicialmente fechado.

O apelante em suas razões recursais (fls.150/153),  aduz que a

decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária a prova dos

autos, inclusive alegando que não pode se sustentar a qualificadora do motivo

fútil. 

Subsidiariamente,  pugna pela redução da pena base,  uma vez

que fora exacerbada, e ainda, que a causa de diminuição de pena relativa à

tentativa deveria ter sido aplicada no percentual de 2/3 (dois terços).

Nas contrarrazões (fls.154/155), o Ministério Público requer a ma-

nutenção do decisum.

A douta Procuradoria de Justiça, por seu Procurador Alvaro Gade-

lha Campos, exarou parecer opinando pelo provimento parcial do recurso, para

reduzir a pena de tentativa no patamar máximo, uma vez que o magistrado não

teria motivado a fixação no patamar mínimo (fls.251/266).

É o relatório.

VOTO 

Desembargador João Benedito da Silva
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O  representante  do  Ministério  Público  Estadual,  denunciou

José Eduardo Camilo da Silva, conhecido por “Duduzinho”, nas sanções do

art. 121, § 2º, incisos II c/c art. 14, inc. II ambos do Código Penal.

Consta da exordial que no dia 04 de julho de 2015, por volta das

16h00min, no Conjunto Mariz, Queimadas/PB, o denunciado atentou contra a

vida de João Batista Soares Ferreira, tentando matá-lo ao desferir-lhe vários

golpes de faca.

Relata  ainda  a  denúncia  que  o  policial  militar  João  Bosco  de

Araújo encontrava-se de serviço na Força Tática, na referida cidade, quando foi

acionado via CIOP, para se dirigir ao Conjunto Mariz, onde teria ocorrido uma

agressão a faca. Ao chegar no local a guarnição, logo viu um dos contendores

fugindo, enquanto o outro se encontrava caído ao solo, esvaindo-se em sangue

e que a agressão fora feita com faca. O SAMU foi solicitado para socorrer a

vítima e a guarnição empreendeu diligências no sentido de capturar o outro

contendor.  Após  alguns  minutos  de  perseguição,  o  agressor  foi  localizado

próximo à sua residência.

Consta também, que a vítima foi encaminhada para o Hospital de

Trauna, em Campina Grande, apresentando ferimentos no abdômen, pescoço

e  cabeça.  Em  suas  declarações  a  vítima  afirmou  que  no  dia  dos  fatos

“Duduzinho”,  estava brigando com “Lili”, ocasião em que tentou apaziguar a

briga, mas “Duduzinho” passou a xingá-la. O denunciado foi embora e depois,

teria voltado com uma faca de cozinha, momento em que passou a agredi-la,

pelas costas,  esfaqueando-a nas costelas,  no pescoço e na cabeça,  sendo

socorrida para o hospital onde passou uma noite. 

Concluída a instrução criminal, o acusado José Eduardo Camilo

Desembargador João Benedito da Silva
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da Silva, foi pronunciado (fls.86/91). Submetido ao Crivo Popular, foi julgada

procedente a pretensão punitiva Estatal para condená-lo a uma pena de  09

(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime previsto no artigo

121, § 2º,  inc. II,  c/c o art.  14, inc.  II,  ambos do CP,  a ser cumprida em

regime, inicialmente fechado.

Inconformado,  o  recorrente  manejou  o  presente  apelo.

sustentando que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos

autos, pois não teria agido com aninus necandi, requerendo, ainda, a exclusão

da qualificadora relativa ao motivo fútil e a redução da pena

1. Da decisão manifestamente contraria a prova dos autos.

Pretende o Apelante, por meio do presente recurso, a anulação

do julgamento do Tribunal do Júri, alegando que a decisão é  manifestamente

contrária à prova dos autos, eis que de acordo com a sua versão, ele praticou o

crime pelo qual fora condenado, sem aninus necandi, mas apenas, lesionar a

vítima.

No entanto, sem razão.

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

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0001530-90.2015.815.0981

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

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

oposta das provas ali produzidas, o que não observado em relação à hipótese

vertente.

Isso porque, existem no processo duas versões, quais sejam: a do

Órgão Ministerial, consistente na tese de que o acusado cometeu o crime de

tentativa  de  homicídio  qualificado,  e  a  da  defesa,  sustentando  a  tese  de

desclassificação para lesão corporal, sendo esta última rejeitada pelos juízes

de fato.

Na  verdade,  existe  nos  autos  versões  antagônicas  para  o

desenrolar dos fatos que provocam dúvida quanto à narrativa desenhada nos

autos. A opção dos jurados por uma delas, portanto, não se mostra arbitrária,

conforme as provas colhidas no caderno processual, vejamos:

A vítima João Batista Soares Ferreira, em Juízo (fl.60), disse:

(…)  Que  se  encontravam  bebendo  o  depoente,  o
acusado e outros, quando em dado momento o réu e
Lili  começaram  a  brigar  tendo  o  depoente  tentado
separar a briga, não se recordando de ter batido na
cara do réu; Que não viu quando o denunciado saiu
para pegar a faca e nem quando ele retornava com a
faca;  que  recebeu  três  golpes,  sendo  um no  rosto,
outro nas costelas e outro na cabeça; que foi levado
ao hospital de traumas onde após o atendimento ficou
em observação; que não deixou de exercer as suas
ocupações habituais (...)”.

A testemunha  João  Bosco  de  Araújo,  em seus  depoimentos,

asseverou:

NA POLICIA (fls.05):

(…)  QUE  HOJE  SE  ENCONTRAVA de  serviço  na
FORÇA TÁTICA na cidade de Queimadas quando, por
volta das 17h, foi acionado via CIOP para se dirigir ao

Desembargador João Benedito da Silva
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Conjunto Mariz, onde teria ocorrido uma ocorrência à
faca;  QUE a  guarnição  se  encaminhou  até  o  local,
tendo  chegado  a  ver  um  dos  contendores  fugindo,
enquanto  o  outro  se  encontrava  caído  ao  solo,
esvaindo-se  em  sangue;  QUE  se  constatou  se  o
indivíduo ensanguentado a pessoa de João Batista e a
guarnição  empreendeu  diligências  no  sentido  de  se
capturar o outro contendor; QUE após alguns minutos
de perseguição o AGRESSOR foi localizado próximo a
sua residência, também no Conjunto Mariz;  QUE tal
indivíduo  foi  identificado  como  DUDIZINHO;  QUE a
vítima foi  encaminhada ao hospital  de Traumas,  em
Campina Grande, ESFAQUEADA NO ABDÔMEN, NO
PESCOÇO E NA CABEÇA; 

EM JUÍZO ( fl. 58):

(…) Que ao chegar no local foi um indivíduo caído ao
chão e o outro em fuga; que a guarnição perseguiu a
pessoa que estava em fuga até alcançá-lo; que o réu
ao  ser  abordado  confirmou  que  tinha  golpeado  a
vítima em decorrência de uma discussão que ocorrera
entre ambos, tendo a vítima dado um tapa na cara do
réu e por esse fato tinha ido em casa pegado a faca e
golpeado  a  vítima;  (…)  que  o  acusado  já  era
conhecido da força policial, uma vez que sempre era
chamado em decorrência das ocorrências praticadas
pelo  réu,  o  qual  sempre escapava da ação policial;
(…) que a vítima não estava armada (...)”.

 
Entretanto,  quando em  Plenário (mídia  -  fl.134),  relatou  que o

acusado confessou que tinha furado a vítima, em razão de uma discussão com

a mesma. Que o acusado confessou que foi em casa pegar uma faca e voltado

para matar a vítima. Que a vítima foi lesionada nas costas, pescoço e abdômen

sendo levada para o Hospital de Traumas.

Por sua vez, o Apelante em seus interrogatórios, disse:

NA POLÍCIA (fl. 06):

“(…) QUE nesse instante sacou a faca que conduzia e
passou a furar  JOÃO BATISTA; QUE LEMBRA TER
FURADO JOÃO BATISTA UMAS DUAS VEZES,  JÁ
QUE  ESTAVA  MUITO  FURIOSO  COM  ELE;  QUE

Desembargador João Benedito da Silva
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DEPOIS  DE  TER  ESFAQUEADO  JOÃO  BATISTA
FUGIU;(...)” 

EM JUÍZO (fl.62):

“(…) que é verdadeira a acusação que lhe é feita;
que  se  encontrava  em  uma  festa  na  casa  de
Nilton, irmão da vítima, bebendo quando em um
dado momento,  houve  uma pequena  discussão
na qual a vítima lhe deu um murro que lhe cortou
o  supercílio;  que  para  se  defender  pegou  uma
faca de tira-gosto e golpeou a vítima; que não se
recorda quantos golpes deu; que não é verdade
que tenha ido em casa pegar uma faca para furar
a  vítima,  tendo  pegado  a  faca  que  estava  na
mesa  onde  estavam;  que  não  se  recorda  que
tenha brigado com Lili; que não sabe dizer se a
vítima  ficou  sem  trabalhar  em  razão  dos
ferimentos;  que  não  havia  nenhuma desavença
entre réu e vítima; (…) que em nenhum momento
teve  a  intenção  de  matar  a  vítima,  com  quem
sempre  teve  um  bom  relacionamento,  tendo  o
fato ocorrido em razão de bebida;(...)”.

Quando  em  plenário (mídia  –  fl.134), asseverou  que  estava

passando em frente a casa do irmão da vítima, de nome Nilton, tendo a vítima

o chamado para beber. Que estava bebendo e a vítima dirigiu a palavra ao

Interrogado e não entendendo o que a  vítima tinha falado do nada,  foi-lhe

perguntar o que tinha falado, oportunidade em que do nada a vítima o atingiu

com um murro passando a xingar  a  sua mãe,  momento em que perdeu a

cabeça pegou uma faca de tira-gosto e não sabe quantos golpes deu na vítima.

Aos jurados foram postas duas versões: uma condenatória, com

base nos depoimentos testemunhais, e outra, na desclassificação para o crime

de lesão corporal.

No caso,  tendo em vista  a narrativa apresentada nos autos,  o

Conselho de Sentença, ao acolher a tese levantada pela acusação, não pode

Desembargador João Benedito da Silva
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ser considerada manifestamente contrária as provas, visto que a tese acolhida

pelos  jurados  têm  respaldo  no  contexto  probatório,  não  estando,

completamente, dissociada da prova constante dos autos.

Neste sentido, segue o entendimento doutrinário:

“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." (Mirabete,
Júlio  Fabbrini,  Código  de  Processo  Penal
Interpretado,  11ª  ed.  -  São  Paulo:  Atlas,  2003,
páginas 1487-1488)

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)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL –
DIREITO  PROCESSUAL  PENAL  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  –  TRIBUNAL  DO  JÚRI  -
CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
APELAÇÃO  DA  DEFESA  PROVIDA  PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM  -  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS  (ART.  593,  III,  "d",  DO  CPP)  -  PROVA
COLHIDA  EXCLUSIVAMENTE  NA  FASE  DO
INQUÉRITO  POLICIAL  (ART.155,  DO  CPP)  -
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  -IMPOSSIBILIDADE
DE INVERSÃO DO JULGADO -NECESSIDADE DE
AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 7/STJ -
AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO. 1.
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto
probatório é de ser preservado o juízo feito pelo
Conselho  de  Sentença,  soberano  na  análise  da

Desembargador João Benedito da Silva
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prova. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
fáticoprobatório, entendeu que os jurados se valeram
dos depoimentos dos envolvidos no crime colhidos na
fase policial, não confirmados em Plenário e tampouco
corroborados por outras provas produzidas sob o crivo
do  contraditório,  fazendo  incidir  o  óbice  da  Súmula
7/STJ a desconstituição de tal entendimento. 3. Agravo
regimental  não  provido.  (STJ,  AgRg  no  REsp
1366656/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 19/08/2014, Dje 26/08/2014)

“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.

2. Da exclusão da qualificadora   prevista no art. 121, § 2º, II do

Código Penal.

No  mesmo  sentido,  não  há  como  afastar  a  qualificadora  do

motivo fútil reconhecida expressamente pelo corpo de jurados, isso porque só

é  permitida  quando  essa  for  manifestamente  improcedente,  sob  pena  de

Desembargador João Benedito da Silva
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afronta  ao  princípio  constitucional  da  soberania  dos  veredictos,  conforme

entendimento Jurisprudencial. Verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO.  APELAÇÃO.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS.  PROVIMENTO  DO  TRIBUNAL.
DECOTE  DA  QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  À  SOBERANIA
DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART.
593, § 3º, DO CPP. OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte
Superior já firmou o entendimento no sentido
de que não se pode admitir a desconstituição
parcial  da  sentença  proferida  pelo  Tribunal
Popular  quanto  às  qualificadoras  ou  às
privilegiadoras,  sob  pena  de  ofensa  ao
princípio da soberania dos veredictos (art. 5º,
XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao
disposto  no  art.  593,  §  3º,  do  Código  de
Processo Penal,  que determina a submissão
do réu a novo julgamento quando a decisão
dos  jurados  for  manifestamente  contrária  à
prova  dos  autos.  2.  Agravo  regimental  não
provido.  (STJ,  AgRg no REsp 1378097/SP, Rel.
Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 02/10/2014, Dje 13/10/2014)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV,
DO  CÓDIGO  PENAL  BRASILEIRO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À
PROVA  DOS  AUTOS.  INOCORRÊNCIA.
ESCOLHA PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA
DE  UMA  DAS  TESES  APRESENTADAS.
VEREDICTO  APOIADO  NO  CONJUNTO
PROBATÓRIO. ERRO, INJUSTIÇA E AFRONTA
À LEI  NO CONCERNENTE  À  APLICAÇÃO  DA
PENA.  EXCLUSÃO  DAS  QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. Presença de elementos que
dão suporte à tese acusatória. Desprovimento do
apelo. A decisão do tribunal do júri somente pode
ser  cassada  em  sede  recursal,  quando  se
apresentar  arbitrária,  chocante  e  absolutamente
divorciada  do  conjunto  probatório  apurado  na

Desembargador João Benedito da Silva
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instrução  criminal  e  não  quando,  tão-somente,
acolhe  uma  das  teses  possíveis  dos  autos.
Havendo  indícios  nos  autos  da  presença  das
qualificadoras constantes do art. 121, § 2º, incisos
II e IV, do CP, e tendo os jurados reconhecido a
presença destas, impossível  a sua exclusão em
sede  recursal.”  (TJPB;  APL  0000884-
42.2008.815.0491;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio; DJPB
02/09/2014; Pág. 13).

No caso, diante as provas colhidas nos autos, havendo indícios

nos autos da presença da qualificadora constante do art. 121, § 2º, inciso II, do

CP,  e  tendo  os  jurados  reconhecido  a  presença  desta,  impossível  a  sua

exclusão em sede recursal.

3. Dosimetria da pena.

 3.1. Da pena base.

Alega  ainda  o  Apelante  que  a  pena  base  foi  exacerbada,

pugnando  a  sua  aplicação  no  mínimo  legal,  pugnando  pela  redução  da

reprimenda no mínimo legal. 

No entanto, sem razão.

Pois bem. Como visto, o apelante foi condenado nas sanções do

art. 121, § 2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Art. 121.     Matar alguém: 
…
§ 2º Se o homicídio é cometido: 
...
IV  -  à  traição,  de  emboscada,  ou  mediante
dissimulação  ou  outro  recurso  que  dificulte  ou
torne impossível a defesa do ofendido; 

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0001530-90.2015.815.0981

...
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

Art. 14   - Diz-se o crime: 
...
II  - tentado, quando, iniciada a execução, não se
consuma por circunstâncias alheias à vontade do
agente.
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário,
pune-se a tentativa com a pena correspondente
ao crime consumado,  diminuída de um a dois
terços. 

Inicialmente, vale ressaltar que a fixação da pena é questão que

se insere na trajetória de convencimento do magistrado, no exercício de seu

poder discricionário  de  decidir,  tendo o cuidado,  se  a  quantidade que julga

suficiente  na  hipótese,  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  foram

observados os vetores insculpidos nos arts.  59 e 68 do Código Penal e os

limites estabelecidos pela norma penal. 

Pois bem. Para melhor aferir a irregularidade apontada pelo ora

apelante com relação a reprimenda aplicada, transcrevo a parte da sentença

no ponto atacado (fls.138/138v). Vejamos: 

“(...) Atento à culpabilidade, que ressoa normal para
o tipo; aos antecedentes que devem ser observados
de forma favorável ao acusado, eis que tecnicamente
primário;  a  conduta  social  e  a  personalidade  do
agente que  apresentam  desvio,  eis  que  sempre
envolvido em atividade ilícitas, mesmo quando ainda
adolescente  e  dado  a  bebedeiras;  aos motivos  do
delito que foram reprováveis, eis que o acusado, por
motivo fútil  e embriagado buscava vingança privada;
as circunstâncias do fato que demonstra ter agido o
denunciado  com extrema frieza,  as  consequências
do crime que foram de razoável relevo pois causou
abalo  e  sequelas  na  vítima,  e,  ainda  o
comportamento  da  vítima que,  de  certa  forma
demonstrou ter ocorrido para o delito, fixo a pena em
15 (quinze) anos de reclusão.
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Identifico em favor do apenado atenuante genérica da
menoridade relativa à época dos fatos e da confissão
espontânea perante esta autoridade, motivo pelo qual
amenizo em um ano de sua reprimenda, e diante da
falta  de  circunstâncias  agravantes,  torno  a  pena
concretamente  aplicada  em  14  (quatorze)  anos  de
reclusão.
Pela  forma  tentada,  aplicando  os  ditames  do
paragrafo único do art. 14 do Código Penal, aplico a
causa de diminuição de 1/3, reduzindo a reprimenda
para  09(nove)  anos  e  04(quatro)  meses  de
reclusão.(...)”

Observa-se do excerto transcrito que com relação a pena base, o

magistrado diante das circunstâncias valoradas negativamente,  fixou a pena

base um pouco acima do mínimo legal,  ou  seja,  em  15 (quinze)  anos de

reclusão.

Seguindo  entendimento  adotado  pelos  Tribunais  basta  a

existência  de  uma  circunstância  desfavorável  ao  réu,  para  ser  possível  a

fixação  da  pena  base  acima  do  mínimo  legal,  devendo  apenas  guardar,

proporcionalidade  entre  a  pena base aplicada e  a  pena abstrata  do  delito,

vejamos:

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
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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)

No caso em apreço, verifica-se que a fixação da pena-base um

pouco acima do mínimo legal,  apresenta-se,  em quantidade suficiente  para

reprovação e prevenção do delito praticado pelo ora apelante, mostrando-se

concretamente fundamentada, devendo de ser mantida a sanção cominada, se

mostrando improcedente o pleito de redução da pena.

3.  2.  Da  redução da  tentativa   (CP,  art.  14,  II),  no  patamar

máximo de 2/3 (dois terços).

Com relação a  redução da causa de diminuição da tentativa, no

patamar  máximo,  ou  seja,  em  2/3  (dois  terços),  haja  vista  a  ausência  de

fundamentação quando da aplicação do percentual, tenho que sem razão.

Observa-se  que  na  terceira  fase,  considerando  a  causa  de

diminuição prevista no § único do art. 14, ii do CP, o Juiz reduziu a pena em 1/3

(um terço), no patamar mínimo.

Todavia,  no  caso em tela,  resta  amplamente  demonstrado que

todo o iter criminis foi percorrido pelo acusado, já que o réu se valeu de todos

os meios que tinha para ceifar a vida da vítima, eis que de posse de uma faca

deu  três golpes na vítima sendo um no rosto, outro nas costelas e outro na

cabeça.
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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).

Nesse sentido o entendimento:

“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). - grifei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO
JÚRI.  HOMICÍDIO   TENTADO   DUPLAMENTE
QUALIFICADO.   DECISÃO  DOS  JURADOS
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À   PROVA
DOS AUTOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.  ERRO  OU
INJUSTIÇA  NA  APLICAÇÃO   DA  PENA.
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INEXISTÊNCIA.  UTILIZAÇÃO  DE  UMA  DAS
QUALIFICADORAS  PARA  EXASPERAR  A
PENA-BASE.  POSSIBILIDADE.  PERCENTUAL
DE   REDUÇÃO   PELA  TENTATIVA.  MAIOR
PROXIMIDADE  COM  O  RESULTADO  TÍPICO.
SENTENÇA MANTIDA. 1.  A decisão  entendida
como  manifestamente  contrária  à  prova   dos
autos  é  aquela  em  que  os  jurados  desprezam
completamente o conjunto probatório, julgando de
forma  francamente  dissociada  da  realidade
probatória, o que não ocorre quando acatam uma
das versões apresentadas em plenário. 2. Correta
a elevação da pena-base acima do mínimo legal,
diante da premeditação da empreitada criminosa,
o  que  revela  reprovabilidade  especial  ao  tipo
penal  do  homicídio.  3.  Presentes  duas
qualificadoras,  permite-se  a  utilização  de  uma
delas  como  circunstância  judicial  desfavorável
para  exasperar  a  pena-base,  permanecendo  a
outra para qualificar o delito.  4.  O critério para
aferição da fração redutora do crime tentado,
prevista  no  artigo  14,  inciso  II,  do  Código
Penal, é o inter criminis percorrido pelo réu. Se
o  percurso  da  conduta   aproximou-se   do
resultado pretendido,  no  caso  a  morte  da
vítima, acertada a redução da pena pela fração
mínima. 5. Recurso da acusação  não  conhecido.
Recurso   do  réu   desprovido.   (TJDF;   Rec
2013.01.1.159028-0; Ac. 823.797; Terceira Turma
Criminal;   Rel.  Des.  Jesuíno  Rissato;  DJDFTE
08/10/2014; Pág. 361)”

Assim  sendo,  a  valoração  do  grau  de  redução  pela  tentativa,

conforme a  jurisprudência majoritária,  guarda correlação com o  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. 

Deste  modo,  tenho  que  embora  não  tenha  o  magistrado

justificado a fração de redução pela tentativa, aplicou o percentual mínimo, ou

seja, 1/3 (um terço), eis que percorrido todo o iter criminis pelo agente e ainda,
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a realização desses atos executórios, se aproximou em maior grau em atingir o

bem jurídico tutelado pela norma penal.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao recurso, mantendo a

decisão conforme lançada originariamente.

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

Embargos de Declaração , sem manifestação.

 
É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa (Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des. João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álavaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 22 (vinte

e dois) dias do mês de março de 2018.

                   Dr. João Batista Barbosa
                R E L A T O R – Juiz Convocado
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