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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001177-66.2011.815.0051 – 1ª Vara da Comarca de
São João do Rio do Peixe
RELATOR: Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos)
01 APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
02 APELANTE: Francisco Batista Ferreira
DEFENSORES: Damiana de Almeida Freitas  Oliveira  e  José Celestino Tavares  de
Souza
APELADOS: Os mesmos

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  SIMPLES.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DAS  PARTES.
RECURSO  DEFENSIVO.  ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO
NOS  ELEMENTOS  PROBANTES  COLACIONADOS.
MANUTENÇÃO  DA CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
APELO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  REINCIDÊNCIA  QUE
NÃO DEVE SER CONSIDERADA A TÍTULO DE MAUS
ANTECEDENTES.  CULPABILIDADE  E
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME,  ALEGADAMENTE,
DESFAVORÁVEIS  AO  RÉU.  DEMAIS
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  ART.  59  DO  CP  QUE  NÃO
DEVEM  SER  COMPUTADAS  EM  DESFAVOR  DO
ACUSADO.  AVALIAÇÃO  NEGATIVA QUE  DEVE  SER
FEITA APENAS  QUANTO  ÀS  CIRCUNSTÂNCIAS  DO
DELITO.  PLEITO  DE  RECONHECIMENTO  DAS
AGRAVANTES  DE  UTILIZAÇÃO  DE  RECURSO  QUE
DIFICULTOU  A  DEFESA  DO  OFENDIDO  E  DA
REINCIDÊNCIA.  RÉU  PRONUNCIADO  POR
HOMICÍDIO  SIMPLES.  IMPOSSIBILIDADE  DE
INCIDÊNCIA,  NA SEGUNDA FASE  DA DOSIMETRIA
PENAL,  DE  AGRAVANTE  PREVISTA  COMO
QUALIFICADORA  DO  DELITO  DE  HOMICÍDIO.
REINCIDÊNCIA  QUE  DEVE  SER  RECONHECIDA
COMO AGRAVANTE.  INCONFORMAÇÃO QUANTO À
FRAÇÃO  DE  2/3  ADOTADA PELO  JUIZ  A QUO,  EM
VIRTUDE  DA TENTATIVA.  NECESSIDADE  DE
CONSIDERAÇÃO  DO  ITER  CRIMINIS PERCORRIDO.
DELITO  QUE  SE  APROXIMOU  MUITO  DA



CONSUMAÇÃO.  INCIDÊNCIA  DA  FRAÇÃO  MÍNIMA
DE DIMINUIÇÃO (1/3).  DESPROVIMENTO DO APELO
DEFENSIVO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
MINISTERIAL.

-  Não há que se falar em  decisão manifestamente contrária à
prova dos  autos,  quando o  veredicto  dos  jurados  se  encontra
respaldado  pelos  elementos  probantes  constantes  do  caderno
processual.
 
- A reincidência deve ser avaliada na segunda fase de aplicação
da pena e não como maus antecedentes. 

-  Não  havendo  fundamentação  adequada  quanto  à  avaliação
negativa  do  Magistrado  de  primeiro  grau  em  relação  à
culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente, aos
motivos e às consequências do crime, há de se readequar a pena-
base fixada no juízo a quo. 

- Não merece acolhimento o pleito de se considerar negativa a
culpabilidade do réu, sob o fundamento de não ter este socorrido
a vítima e de não ter se importado com o destino daquela após
ser baleada, porquanto, tratando-se de crime de homicídio, tal
proceder é característico do tipo penal.

- Tratando-se a utilização de recurso que dificultou a defesa da
vítima  (art.  61,  II,  “c”,  do  CP)  de  agravante  que  também
qualifica o crime de homicídio e, tendo tal  qualificadora sido
afastada  por  ocasião  da  pronúncia,  não  há  como  aplicar-se
aquela  na segunda fase de  cominação da  pena por  homicídio
simples.

-  Aproximando-se  o  acusado,  em  muito,  da  consumação  do
delito, impõe-se a incidência da fração mínima de diminuição da
pena, qual seja, 1/3, considerado o iter criminis percorrido.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo
e dar provimento parcial ao recurso ministerial para elevar a pena para 6 anos de
reclusão, nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de São João do Rio do Peixe, o
representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra Francisco Batista Pereira
e Aurélio Alves Nonato, incursionando ambos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do
Código Penal e o primeiro, também, no art. 14 da Lei nº 10.826/03, por, no dia 15 de
julho de 2012, por volta das 21h30min, no sítio Mariano, do município de Bernardino
Batista,  terem atentado contra a vida de José Elizeu Leôncio,  efetuando disparos de



arma de fogo contra este.

Consta da exordial acusatória que a vítima encontrava-se no Bar
de Vanduir, quando chegou o primeiro denunciado na companhia de Aurélio; que, indo
a vítima para casa, a moto guiada pelo primeiro denunciado (Francisco Batista) parou,
tendo este descido e, portando uma arma de fogo calibre 32, começou a atirar na vítima,
efetuando cinco disparos, atingindo o braço, ombro e peito direitos da vítima, momento
em que o segundo denunciado pediu para o primeiro parar e que não matasse a vítima.

Proferida  sentença  de  pronúncia  apenas  em  face  do  réu
Francisco Batista Pereira – ante a extinção da punibilidade por morte do outro acusado
– como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal (fls. 141/143).

Transcorridos  os  trâmites  processuais,  o  Tribunal  do  Júri
condenou  o  réu  por  homicídio  simples  tentado,  tendo  o  Juiz  José  Irlando  Sobreira
Machado fixado uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado
(fls. 182/183), concedendo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Irresignado,  o  representante  do  Ministério  Público  interpôs
apelação, com base no art. 593, III, “c”, do CPP, alegando erro na dosimetria da pena. 

Sustenta que houve análise errônea das circunstâncias judiciais;
que a reincidência, reconhecida pelo juiz, deveria ter sido considerada na segunda fase
de  aplicação  da  pena  e  não  na  primeira  fase,  como  maus  antecedentes;  que  as
circunstâncias do crime e culpabilidade, previstas no art. 59 do CP, devem ser valoradas
negativamente, em face de ter sido o crime cometido no período noturno e em local
ermo e de não ter o réu socorrido a vítima, para se furtar do flagrante; que as outras
circunstâncias do art. 59 não devem ser valoradas negativamente, por não haver, nos
autos, dados sobre elas e por ter o juiz usado expressões vagas para exasperar a pena;
que a pena-base deve ser modificada para o patamar de 09 anos, considerando negativas
apenas as circunstâncias do crime e culpabilidade do agente. 

Ainda,  pugna  pelo  reconhecimento,  na  segunda  fase  da
dosimetria da pena, das agravantes da reincidência e do meio que dificultou a defesa da
vítima (pois o réu estava portando arma de fogo, em uma motocicleta e em companhia
de outra pessoa, enquanto a vítima estava desarmada, sozinha e a pé), o que ensejaria
um aumento de 01 ano e 06 meses para cada agravante, elevando a pena-base para 12
anos. 

Por  fim,  pede  o  recorrente  a  aplicação  da  causa  geral  de
diminuição pela tentativa, não na fração máxima de 2/3, como fez o Magistrado a quo,
mas sim na fração mínima de 1/3 – considerando o iter criminis percorrido e o fato de
terem sido efetuados vários disparos, inclusive atingindo o tórax e outros locais, e a não
prestação de socorro à vítima – culminando em uma pena final de 08 (oito) anos de
reclusão (fls. 188/196).

Contrarrazões  do  réu  apresentadas  às  fls.  198/200,  pugnando
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do  ilustre  Procurador
Francisco Sagres Macedo Vieira, às fls. 206/214, opinou pelo provimento do apelo do
Ministério Público, a fim de ser redimensionada a pena. 



Constatado pelo Des. Revisor o não processamento de apelo do
acusado (fl. 220), cuja interposição se deu na sessão de julgamento do Júri (fl. 169), foi
determinada a intimação da defesa para apresentação das razões recursais (fl. 222).

Em seu arrazoado, a defesa pugna pela submissão do acusado a
um  novo  julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri,  sob  a  alegação  de  que  a  decisão
condenatória foi contrária à prova dos autos. Sustenta que o fato não teve testemunha
presencial;  que  a  vítima  não  foi  ouvida  na  fase  instrutória;  que  não  há  prova  da
materialidade  delitiva,  pois  os  exames de  corpo de  delito  constantes  dos  autos  não
atestam qualquer  ferimento  na  vítima;  que  não há  provas  contra  o  réu,  mas  meras
ilações (fls. 228/230).

Em  contrarrazões,  o  Ministério  Público  opinou  pelo
desprovimento da apelação defensiva, argumentando haver prova a embasar a decisão
dos jurados; que os depoimentos testemunhais demonstram a prática do crime por parte
do denunciado; que o exame de corpo delito na vítima só foi realizado um ano após a
infração,  razão pela  qual  apontou que o ofendido estava curado das  ofensas  físicas
recebidas; que a vítima não foi ouvida, em juízo, em virtude de sua morte posterior ao
fato, mas que seu depoimento prestado, na fase policial, está amparado pelas demais
provas dos autos (fls. 232/236)

A Procuradora de Justiça, em parecer do ilustre procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, às fls. 241/249, opinou pelo desprovimento do
recurso da defesa. 

É o relatório.
VOTO: 

Da apelação defensiva

Compulsando os autos, tenho que não prospera a tese de decisão
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,  porquanto  a  condenação baseou-se  em
elementos probatórios naqueles existentes.

Narra o caderno processual que, no dia 15 de julho de 2011, no
sítio Mariano, do município de Bernardino Batista, o apelante, juntamente com outro,
atentou contra  a  vida  de José  Elizeu  Leôncio,  efetuando disparos  de  arma  de  fogo
contra este.

A  materialidade  delitiva  encontra-se  demonstrada  pelos
depoimentos testemunhais constantes do caderno processual, bem como pelo Exame de
Corpo de Delito de fl. 33, realizado na vítima mais de um ano após o fato, o qual atestou
que esta estava curada das ofensas físicas recebidas.

A vítima, perante a autoridade policial (fl. 11), declarou:

“Que no dia 15-07-2011, por volta das 14h:30 minutos bebeu cachaça no bar
de Zé de João Bila; que neste momento via o acusado Chiquinho de Nego de
Argemiro  acompanhado  de  Aurélio  Alves  Nonato;  Que  estes  ofereceram
bebida para o declarante e o declarante não aceitou; que o então Aurélio disse
para o declarante: vamos descer com a gente; que o declarante disse que não
iria descer agora; que Aurélio e Neguinho então continuaram no bar; que uns



cinco minutos depois o declarante saiu do bar em direção a sua casa; que
pegou o caminho que iria para o Sítio Bulandeira; que de repente uma moto
que vinha por trás  parou de uma vez;  que o declarante então reconheceu
Chiquinho de Nego e Aurélio na garupa; que Chiquinho de Nego desceu da
moto, puxou um revólver 32 que estava em sua cintura e apontando para o
declarante efetuou cinco disparos;  que Chiquinho de Nego não dizia nada
para o declarante; que o declarante dizia porque está atirando em mim, mas o
suspeito não dizia nada; que um tiro pegou de raspão no ombro direito do
declarante, outro pegou no peito direito do declarante, e um terceiro pegou no
braço direito”

As  declarações  da  vítima  foram  confirmadas  perante  o
Magistrado, conforme se vê dos depoimentos a seguir.

A testemunha José Nildo Batista Dantas, à fl. 124, disse:

“que recebeu uma ligação dando conta da existência de algum disparo de
arma de fogo no Sítio Mariano; que ao chegar no local encontrou a vítima
José Elizeu Leôncio, vulgo ‘Pelé’, caído no chão; que Pelé estava ferido e
disse ao depoente que quem havia disparado a arma para lhe agredir havia
sido o filho de Nego de Agimiro; que sabe dizer que o filho de Nego de
Agimiro é o réu; que Pelé não disse ao depoente as razões do disparo, nem o
depoente perguntou pelo fato de a vítima estar bastante ferida”

No  mesmo  sentido  é  o  testemunho  de  Jonaildo  Candido  da
Silva, à fl. 125, acrescentando que a vítima estava “bastante ferida com três disparos”.

Extrai-se,  pois,  com  base  nas  provas  acima  citadas,  que  a
decisão  dos  jurados  mostrou-se  consonante  com  os  elementos  de  convicção
colhidos,  impondo-se, por conseguinte,  sua manutenção, visto que,  em se tratando
de  Tribunal  do  Júri,  o  decisum só  comporta  rescisão  quando  se  divorcia,  por
completo, do conjunto probante contido no caderno processual,  isto é, quando o
Conselho de Sentença reconhece, indevidamente, uma tese jamais aceitável frente ao
universo probatório, o que não ocorreu no caso em disceptação.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito recursal defensivo.

Da apelação ministerial

O  apelante  quer,  de  início,  que  se  considerem  negativas  a
culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como que as outras circunstâncias do art.
59 do Código Penal não sejam tidas como desfavoráveis ao apelado, haja vista não
haver, nos autos, qualquer dado que dê ensejo à avaliação negativa destas, como fez o
Magistrado sentenciante.

O Juízo  a quo, quando do exame das circunstâncias judiciais,
assim decidiu:

“Culpabilidade  foi  considerável,  o  réu  agiu  de  forma  reprovável  pela
sociedade, tentando contra a vida de um ser humano; os antecedentes são
péssimos,  considerando  o  teor  da  certidão  de  fls.,  e  o  que  o  próprio  réu
afirmou quando do seu interrogatório em plenário, porém, tratando-se de um
reincidente;  sua  conduta  social  merece  reprovação,  pois  deveria  ter  se
comportado  de  forma  diferente,  ao  invés  de  praticar  um crime tão  sério,
contra a pessoa da vítima; sua personalidade, de acordo com o que contém os
autos, denota ser pessoa de índole violenta, voltada para a prática de delitos;
os  motivos  da  prática  criminosa  não  justificam  a  atitude  do  réu;  as



circunstâncias  do crime em nada contribuíram para sua atitude criminosa,
pois a vítima, segundo a prova coligida,  não mantinha qualquer inimizade
com o réu e não comprovou qualquer discussão entre ambos, no momento do
crime; as consequências apesar de não terem sido tão graves, denotam ter
causados graves transtornos à vítima; o comportamento da vítima em nada
contribuiu para o cometimento do crime. 
Com base nas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão e, por não reconhecer a incidência de agravantes
ou atenuantes, na espécie, torno definitiva a pena-base.”

De fato, no caso em epígrafe, a reincidência não poderia ter sido
considerada  junto  às  circunstâncias  judiciais,  como maus  antecedentes,  devendo  ser
computada na segunda fase de aplicação da reprimenda.

Em  relação  à  valoração  negativa,  pelo  Juízo  a  quo,  da
culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos e das consequências do
delito, entendo que também assiste razão ao apelante, quando aduz que não poderiam
ter sido ponderadas desfavoráveis ao réu. 

Com efeito, quanto à culpabilidade, a fundamentação dada pelo
julgador reflete caracteres próprios do tipo, não podendo servir para a exasperação da
pena-base.

Noutro turno, ainda no que tange à culpabilidade, os argumentos
tecidos pelo recorrente para se considerar negativa a culpabilidade também são próprios
do tipo, não podendo ser levados em conta.

De fato, não pode a culpabilidade ser avaliada em um grau mais
elevado, simplesmente, por não ter o acusado prestado socorro à vítima e por haver se
furtado ao flagrante sem se importar com o destino desta, uma vez que, sendo intenção
do réu matar a vítima, esse descaso com a vida do ofendido já é ínsita ao tipo. 

No pertinente à conduta social e à personalidade do denunciado,
infere-se  não  haver  elementos  nos  autos  que  pesem  contra  este,  ao  revés,  há
testemunhos,  no  feito,  dando  conta  de  ser  aquele  trabalhador  e  com  bom
comportamento, pelo que tais circunstâncias devem ser valoradas em seu benefício.

No que tange aos motivos do crime, entendo que a valoração
efetuada pelo Juiz sentenciante não se revela idônea para a exasperação da pena-base,
mormente porque não houve sequer indicação de quais seriam os motivos  da prática
criminosa.

Quanto às consequências, do mesmo modo, não podem ser tidas
como negativas ao réu, pois não há nos autos nenhuma notícia dos graves transtornos à
vítima, relatados pelo Magistrado de primeiro grau. 

Por sua vez, relativamente às circunstâncias do crime, requer o
recorrente sua valoração negativa, em face de ter sido a infração cometida no período
noturno e em local ermo, o que deve ser acolhido, uma vez que as circunstâncias em tela
favoreceram, de fato, a prática do crime.

Nesse prisma, à vista da reanálise das circunstâncias judiciais,
considerando que, apenas as circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis ao
acusado, cumpre-se readequar a pena-base, razão pela qual fixo esta no patamar de



7 anos e 6 meses de reclusão.

No tocante  à  segunda fase de aplicação da pena,  postula  o
Parquet o reconhecimento das agravantes da reincidência e do meio que dificultou a
defesa da vítima (pois o réu estava portando arma de fogo, em uma motocicleta e em
companhia de outra pessoa, enquanto a vítima estava desarmada, sozinha e a pé).

Em relação à agravante do recurso que dificultou a defesa da
vítima (art. 61, II, “c”, do CP), tratando-se de  agravante que também qualifica o
crime de homicídio e, tendo sido a respectiva qualificadora afastada por ocasião da
sentença  de  pronúncia,  não  há  como  aplicar-se  aquela  na  segunda  fase de
cominação da pena,  de modo que não merece acolhimento o pleito acusatório neste
ponto. A respeito, cite-se a jurisprudência: 

“PROCESSUAL  PENAL.  SENTENÇA  DE  PRONÚNCIA.  JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE.  QUALIFICADORAS  EXCLUÍDAS.  INCLUSÃO
COMO AGRAVANTES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE.
-  Segundo  a  moldura  legal  do  art.  408,  do  Código  de  Processo  Penal,  a
sentença  de  pronúncia  consubstancia  mero  juízo  de  admissibilidade  da
acusação,  em que se exige apenas o convencimento da prova material  do
crime e da presença de indícios de autoria.
- Se na sentença de pronúncia o Juiz monocrático, após acurado exame
do conjunto fático-probatório, afastou as qualificadoras "motivo fútil" e
"recurso que impossibilitou a defesa da vítima", não se poderia incluir
essas  circunstâncias  como  agravantes  genéricas  no  questionário
apresentado  ao  Tribunal  do  Júri,  mormente  quando  a  acusação  se
conformou com a decisão que pronunciou o réu por homicídio em sua
forma simples.
- Precedentes do STJ.
- Habeas-corpus concedido.” (STJ – HC 17.509/SP, Rel. Ministro VICENTE
LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2002, DJ 18/03/2002, p. 304)

Noutro turno, quanto ao requerimento de reconhecimento da
agravante da reincidência, computada, equivocadamente, pelo julgador, como maus
antecedentes,  dentro  das  circunstâncias  do art.  59 do CP,  impõe-se acolher  o  pleito
apelatório e, por conseguinte, agravar, na segunda fase, a pena do apelado.

Assim, ante a reincidência do réu,  agravo a pena-base em 1
ano e 06 meses, ficando, nesta fase, a sanção em 09 anos de reclusão.

Por fim, no que tange à  terceira fase da dosimetria da pena,
requer o apelante  a aplicação da causa geral de diminuição pela tentativa na fração
mínima de 1/3 e não na fração máxima de 2/3, como fez o Magistrado de primeiro grau,
o que merece ser acolhido, considerando o iter criminis percorrido pelo denunciado, 

Com  efeito,  no  caso  em  disceptação,  foram  efetuados  cinco
disparos contra a vítima, um deles, atingindo o tórax, e outros dois o braço e ombro,
ficando o ofendido estendido no chão até ser socorrido, pelo que se depreende que o iter
criminis percorrido em muito se aproximou da consumação, impondo a incidência
da fração mínima de diminuição da pena, qual seja, 1/3.

Destarte,  faço  incidir,  sobre  a  pena  de  09  (nove)  anos,  a
diminuição de 1/3 (um terço), em virtude da tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP),
culminando na reprimenda definitiva de 06 anos de reclusão.



Diante do exposto,  nego provimento ao recurso da defesa e
dou provimento parcial ao apelo ministerial,  para aumentar a pena do réu para o
quantum de 06 anos de reclusão.

Expeça-se  mandado  de  prisão,  após  decurso  do  prazo  de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito  da Silva,  decano no exercício  da Presidência  da
Câmara  Criminal,  dele  participando  os  excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado,  com  jurisdição
limitada,  para  substituir  o  Desembargador Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos),
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). Ausente justificadamente
o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da Câmara Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 12 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado – Relator


