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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0002525-74.2013.8150011  –  Juízo  do  1º
Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estado da Paraíba
APELADO: Rafael Rodrigues de Lima
ADVOGADO: José de Oliveira Gangorra
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Tanildo de Azevedo Maciel 
ADVOGADO: Félix Araújo Filho

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI. HOMICÍDIO
TENTADO.  CONDENAÇÃO.  INSURGÊNCIA
MINISTERIAL  QUANTO  À  PENA  FIXADA.
MANUTENÇÃO  DA  PENA  BASE.
MODIFICAÇÃO  DO  QUANTUM DE
DIMINUIÇÃO  PELA  TENTATIVA.
DIMINUIÇÃO  DA  FRAÇÃO.  PROVIMENTO
DO RECURSO.

Circunstâncias judiciais  desfavoráveis  que devem
ser mantidas como fundamento para a fixação da
pena  base.  Fração  de  diminuição  pela  tentativa.
Critério do iter criminis percorrido. Apelado que se
aproximou,  em  muito,  da  consumação.  Fração
modificada. Provimento do recurso.

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, em dar provimento ao recurso para elevar a pena
para  11  anos  e  4  meses  de  reclusão,  em harmonia  com o parecer.  Expeça-se
mandado de prisão, após o decurso do prazo de Embargos de Declaração sem
manifestação.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campina
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Grande, o representante do Ministério Público ofertou denúncia contra  Joseval
Mendes da Silva e  Rafael Rodrigues de Lima, como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, todos do CP.

Narra a inicial acusatória que, em 13 de novembro de 2012,
por  volta  das  13:30  horas,  a  vítima  estava  na  Fazenda  Serrotão,  de  onde  é
administrador, quando viu dois homens armados com revólveres e, sem motivo
aparente, passaram a efetuar disparos em sua direção.

Consta  que  a  vítima  reconheceu  um  dos  atiradores  como
sendo Rafael, o segundo denunciado, que sempre anda com “Vavá”, o qual havia
furtado dinheiro da vítima, mas havia sido perdoado com o compromisso de que
pagaria o dinheiro.

Recebimento da denúncia em 16 de setembro de 2013 (fls.
128).

Processo separado em relação a Joseval Mendes da Silva às
fls. 231/232.

Após regular instrução, foram ofertadas alegações finais pelo
Ministério  Público  (fls.  246/250,  Vol.  II)  e  pela  defesa  do  denunciado  (fls.
252/254).

O  MM.  Juiz  pronunciou  Rafael  Rodrigues  de  Lima por
mácula aos artigos 121, §2º, II e IV, CP c/c art. 14, todos do CP, fls. 270/272, Vol.
II.

Inconformado, o réu interpôs Recurso em Sentido Estrito, fls.
275/279, o qual foi desprovido nos moldes do Acórdão que se encontra às fls.
308/310v.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca
de Campina Grande/PB, por maioria de votos, houve a condenação do apelante por
homicídio tentado, a uma pena final de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
consoante sentença às fls. 383/384, Vol. II.

Inconformado, o representante do Ministério Público apelou às
fls. 388, com fulcro no art. 593, III, “c”, CPP, cujas razões se encontram às fls.
389/392, com pretensão de que seja majorada a pena base e de que seja aplicada
fração menor de diminuição da pena em razão da tentativa.
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Nas contrarrazões (fls. 397/402, Vol II), o apelado opinou pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar,  a  douta Procuradoria de  Justiça,  em
Parecer, por seu Procurador Álvaro Gadelha Campos, opinou pelo provimento do
recurso, fls. 409/412, Vol. II.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo. A Sessão de Julgamento ocorreu em
29/06/2017  (uma  quinta-feira),  findando  o  prazo  em  04/07/2017  (terça-feira
seguinte). Em que pese não constar data de recebimento do recurso (fl. 388), o
mesmo está datado do dia 03 de julho e foi juntado aos autos em 04 de julho.

Logo, tempestivo, adequado e por não depender de preparo,
por tratar-se de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24), recebo o Apelo.

DO MÉRITO

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença
no que se refere à fixação da pena imposta ao apelado.

Pelo que se verifica da sentença, o magistrado fixou a pena
base  em  16  (dezesseis)  anos  de  reclusão,  analisando  da  seguinte  maneira  as
circunstâncias judiciais do art. 59, CP:

“A  culpabilidade  do  agente  resta  evidenciada,
vindo a  agir  de  forma a  menosprezar  a  vida da
vítima.  É o acusado primário.  Nada foi  apurado
contra sua conduta social  e  personalidade.  Nada
justificou  a  ação  criminosa.  As  circunstâncias
foram favoráveis à prática do crime. A vítima em
nada  contribuiu  para  o  crime.  As  circunstâncias
próprias do crime foram graves” (fl. 383v, Vol. II).
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Quanto  à  pena  base,  alega  o  recorrente  que  o  magistrado
reconheceu  quatro  circunstâncias  como  desfavoráveis  ao  réu  (culpabilidade,
motivos, consequência do crime e comportamento da vítima) para fixar a pena
base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, mas deixou de considerar, em desfavor
do réu, a personalidade do agente e as circunstâncias do crime, pois “conforme
restou  amplamente  comprovado  nos  autos,  apesar  de  primário,  o  acusado
apresenta personalidade fria, tendo sido capaz de forjar um assalto para matar a
vítima, sem, no entanto, preocupar-se com as consequências infelizes de seus atos
sobre os seus semelhantes, pois só não materializou seu intento porque não atingiu
Tanildo em lugar fatal”.

Dos  autos,  é  possível  constatar-se  que  a  pena  base  foi
corretamente  fixada  pelo  Magistrado  e,  por  isso,  deve  ser  mantida  em  16
(dezesseis) anos de reclusão.

Mantido  o  aumento  de  1  (um)  ano  em  segunda  fase  pela
qualificadora prevista no art. 61, II, b, do CP.

Entretanto, há modificação a ser feita na sentença de 1º grau
no que se refere ao quantum de diminuição da pena em razão da tentativa

Para tanto, deve-se ser observado o critério do  iter criminis
percorrido, quanto maior, menor deve ser a fração de diminuição.

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  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
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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.

Logo, considerando que o réu percorreu todo o iter criminis e
só não consumou o homicídio por não ter atingido a vítima em região letal e por
esta ter se fingido de morta, diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a 11
(onze) anos e 4 (quatro) meses, em regime fechado.

Mantenho a determinação de lançamento do nome do réu no
rol dos culpados, remessa do BI à SSP PB, suspensão dos direitos políticos.

Expeça-se  guia  provisória  para  imediato  cumprimento
provisório da pena. Oficie-se.

Ante o exposto,  dou provimento ao apelo para elevar a pena
para  11  anos  e  4  meses  de  reclusão,  em harmonia  com o parecer.  Expeça-se
mandado de prisão, após o decurso do prazo de Embargos de Declaração sem
manifestação.

É como voto.
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Presidi  ao julgamento,  como Presidente  da  Câmara Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  a  Excelentíssima  Senhora
Doutora Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 1º
de março de 2018.

João Pessoa, 05 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator


