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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000188-96.2016.815.0241 – 1ª Vara da Comarca
de Monteiro/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Renato Gomes da Silva
ADVOGADO: Marcus Vinicius Magalhães de Almeida (OAB/PE 42.812)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  ACUSADO  SUBMETIDO  A
JÚRI  POPULAR.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA
PENA  E  DE  MUDANÇA  NO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO. MATÉRIAS RELACIONADAS
ÀS  PENAS.  DOSIMETRIA  ANULADA,  DE
OFÍCIO.  ANÁLISE  PREJUDICADA,  NESTES
PONTOS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 

1  O desrespeito  ao critério  trifásico de fixação da
pena  é  causa  de  nulidade  absoluta,  devendo  o
Tribunal reconhecê-lo, até mesmo, de ofício. 

2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal e a fixação da reprimenda obedecendo
os critérios  insertos no art.  68 do mesmo diploma
penal é imposição legal, de modo que, se assim não
procedeu  o  julgador  primevo,  cabe  ao  Tribunal
anular a sentença quanto à fixação da pena, para que
outra  seja  proferida,  sob  o  crivo  do  princípio  da
individualização e fixação das penas, bem como, sob
o pálio da fundamentação das decisões judiciais (art.
5º, inc. XLVI, e art. 93, inc. IX, respectivamente, da
CF).

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal  do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade em dar provimento parcial ao recurso para, de
ofício, anular a sentença no tocante à fixação da pena.
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RELATÓRIO

Perante a  1ª Vara da Comarca de Monteiro/PB,  Renato Gomes
da Silva e outros 5 corréus, devidamente qualificados,  foram denunciados como
incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, (duas vezes), art. 288,
parágrafo único, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, acusados
de, no dia 19 de fevereiro de 2016, tentarem contra as vidas de Aislane Karla Torres
dos Santos e Juranilson Fernandes do Nascimento (fls. 2-6).

Após  a  instrução  criminal,  e  por  haver  indícios  de  autoria  e
materialidade delitiva, os réus foram pronunciados como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, (duas vezes), art. 288, parágrafo único, todos do
Código Penal e art.  244-B da Lei nº 8.069/90 e submetidos, em consequência, a
julgamento pelo Júri Popular (fls. 226-227v).

Submetidos  a  Júri,  o  apelante  Renato  Gomes  da  Silva foi
condenado como sendo o autor do crime de tentativa de homicídio contra a vítima
Aislane Karla Torres dos Santos (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal),
tendo sido absolvido quanto aos demais crimes. Os corréus foram absolvidos de todas
as imputações que lhes foram atribuídas. 

Na ocasião da sentença, a magistrada aplicou a pena da seguinte
maneira: após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 9 (nove) anos
de reclusão, justificando que a pena para o crime de homicídio qualificado tentado
varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos e “tendo como base a fração pela tentativa em
1/2.” Na  segunda  fase,  reconheceu  as  atenuantes  do  art.  65,  I  e  II,  alínea  ‘d’,
reduzindo a pena em 1 (um) ano, tornando-a definitiva em 8 (oito) anos de reclusão,
em regime inicialmente fechado (fls. 351-354).

Inconformado com a decisão vindicada,  o acusado apelou (fl.
357),  com base no art.  593,  III,  c,  do Código de Processo Penal,  pretendendo a
reforma da sentença, no sentido de redução da pena, por entendê-la exacerbada (fls.
371-378).

Ofertadas as contrarrazões (fls. 382-387), seguiram os autos, já
nesta instância, ao Procurador de Justiça, José Roseno Neto que, em parecer, opinou
pelo provimento parcial do recurso, “somente para que seja refeita a dosimetria da
pena-base nos termos acima expostos.” (fls. 399-402).

É o Relatório.
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VOTO

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  irresignação  do
apelante sustenta que a magistrada sentenciante aplicou uma pena exacerbada, pelo
que pede sua redução.

Nesse  norte,  fazendo-se  uma  leitura  da  sentença  recorrida,
percebe-se  que  sentença  condenatória  se  apoiou  no  julgamento  feito  pelo  Júri
Popular, entretanto, quando da fixação da pena, data venia, laborou em equívoco a
nobre sentenciante.

Explico.

No que tange à dosimetria da pena, temos que há claro e inexplicável
equívoco da magistrada a quo na aplicação da reprimenda.

Não  pode  o  magistrado,  por  qualquer  sentimento  menor,  como
comodidade, repetição e quaisquer outros, deixar de cumprir a lei.

Conforme se  verifica  da  sentença,  o  acusado foi  condenado  nas
penas do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal,  de tal sorte que a Juíza não
poderia aplicar a pena da maneira que o fez. 

Procedeu a análise das circunstâncias judiciais de maneira correta,
entretanto, quando da fixação da pena base, justificou o seguinte:

“À luz do exposto,  atendendo que para o crime de
tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, caput e
parágrafo 2º, inciso IV do CP) a pena varia entre 12
(doze) a 30 (doze) sic anos de reclusão, fixo a pena-
base, em 09 (nove) anos de reclusão, tendo como base
a  fração  pela  tentativa  em  1/2.  Considerando  as
atenuantes genéricas insertas no art. 65, incisos I e III,
alínea ‘d’ do CP, reduzo a pena imposta em 01 (um)
ano, perfazendo 8 (oito) anos de reclusão. À guisa de
agravantes, causas de diminuição e ou de aumento de
pena, mantenho e torno definitiva em 8 (oito) anos de
reclusão.”

A individualização das penas, critério obrigatório preconizado no
art. 68 do Código Penal, não foi observada pela douta juíza, impondo-se reconhecer
a nulidade da decisão.
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Digo isto porque, após fixação da pena base dentro dos limites
estabelecidos no artigo infringido,  deve-se analisar  se há agravantes/atenuantes a
serem  consideradas.  Após,  na  terceira  fase,  a  existência,  ou  não,  de  causas  de
aumento/diminuição. Ao final, quando o caso o exigir, o tipo de concurso praticado.

Vemos que o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, do
Código  Penal)  prevê  uma  pena  que  varia  de  12  (doze)  a  30  (trinta)  anos.  A
magistrada fixou a pena base em 9 (nove) anos e justificou esse  quantum  “tendo
como  base  a  fração  pela  tentativa  em  1/2”.  Depois,  reconheceu  as  atenuantes  da
menoridade e da confissão espontânea e reduziu a pena um 1 (um) ano.

Com efeito, a nobre sentenciante não obedeceu ao critério trifásico
de fixação da pena, o que fez com que o Procurador de Justiça pontuasse no seu parecer
de fls. 399-402. Vejamos:

“Observa-se, também, que a causa de diminuição da
tentativa  só  deve  ser  aplicada  na  terceira  fase,
evidenciando-se, assim, a necessidade de alteração na
fixação da pena.
Assim,  diante  do acima exposto,  entendemos que a
dosimetria deve ser reavaliada, pois entendemos que
houve  equívoco  quando  da  análise  de  algumas
circunstâncias judiciais e erro quanto ao momento de
aplicação da causa de diminuição da tentativa.”

A respeito do tema, colaciono:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA
PENA.  RECONHECIMENTO  DO  DELITO  NA
FORMA  TENTADA.  CAUSA  DE  REDUÇÃO
NÃO  OBSERVADA  NA  DOSIMETRIA  DA
PENA.  ANULAÇÃO  PARCIAL  DA DECISÃO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO.  A sentença  deve  ser
parcialmente  anulada  se  a  pena  fixada  não  foi
devidamente individualizada. Em detida análise da
sentença condenatória,  constata-se a ocorrência de
erros  materiais  e  jurídicos,  além de  vilipêndio  ao
Princípio  da Individualização das  Penas,  uma vez
que não houve a aplicação correta da continuidade
delitiva reconhecida na fundamentação da decisão.”
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(Apelação Criminal nº 3669440-20.2013.8.13.0024
(1),  4ª  Câmara  Criminal  do  TJMG,  Rel.  Doorgal
Andrada. j. 10.05.2017, Publ. 17.05.2017). 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO
JULGAMENTO POR ERRO NA QUESITAÇÃO.
REJEIÇÃO. MÉRITO PAUTADO NA ASSERTIVA
DE  QUE  O  JULGAMENTO  SE  DEU  EM
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
SUBMISSÃO  A  NOVO  JÚRI.  NÃO
ACOLHIMENTO.  PRINCÍPIO DA SOBERANIA
DOS  VEREDICTOS.  PEDIDO  ALTERNATIVO
DE  REDUÇÃO  DA  PENA.  ERRO  IN
PROCEDENDO.  DOIS  CRIMES.  UMA ÚNICA
ANÁLISE.  AUSÊNCIA  DE
INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS  REPRIMENDAS.
SENTENÇA  ANULADA  NA  PARTE  DA
DOSIMETRIA  DA  PENA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. - ... 6. O desrespeito ao
critério  de  individualização  da  pena  é  causa  de
nulidade absoluta, devendo o Tribunal reconhecê-lo,
até mesmo, de ofício. Cuidando-se de mais de um
crime,  impõe-se  a  análise  individual  das
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para cada
um deles, nos termos do art. 68 do Diploma Penal.
Se assim não procedeu o julgador primevo, cabe ao
Tribunal anular a sentença quanto à fixação da pena,
para  que  outra  seja  proferida,  sob  o  crivo  do
princípio da individualização das penas, bem como,
sob o pálio da fundamentação das decisões judiciais
(art.  5º,  inc.  XLVI,  e  art.  93,  inc.  IX,
respectivamente,  da  CF).” -  (TJPB  -  ACr
073.2006.000626-6/003  -  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio
Ramalho Júnior - RELATOR PARA O ACÓRDÃO:
Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  -  DJPB
23.05.2013, p. 9).

Destarte,  não tendo sido observadas as regras legais  impostas ao
julgador para o desenvolvimento da dosimetria penal, resta evidenciada a ilegalidade,
neste  ponto,  sendo mister  decretar a nulidade parcial  da sentença no tocante às
dosimetrias da pena imposta ao réu Renato Gomes da Silva determinando o retorno
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dos autos ao 1º grau para que o Juízo  a quo aplique a pena obedecendo o critério da
individualização, respeitando, todavia, a non reformatio in pejus, em harmonia, em parte,
com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator, os Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio
Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador 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, aos
17 (dezessete) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 23 de abril de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                                                  - Relator -

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00000188-96.2016.815.0241 6



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00000188-96.2016.815.0241 7



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00000188-96.2016.815.0241 8



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00000188-96.2016.815.0241 9


