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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002111-53.2014.815.0751 – Juízo da 1a Vara da
Comarca de Bayeux
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Alex Meireles da Silva
ADVOGADO: Bel. Aécio Flávio Farias de Barros Filho (OAB/PB 12.864)
APELADO: Ministério Público estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI. HOMICÍDIO
TENTADO.  TRÊS  VEZES.  ACOLHIMENTO  DE
UMA DAS TESES DEFENSIVAS. CONDENAÇÃO.
APELO  COM FULCRO  NO  ART.  593,  III,  “A”  E
“C”,  CPP.  NULIDADE  POSTERIOR  À
PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM
ATA.  QUANTO  À  PENA.  AFASTAMENTO  DE
UMA  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL.
MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA EM RAZÃO
DAS  NEGATIVAÇÕES  REMANESCENTES.
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  RECONHECIDA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO
PELA  TENTATIVA.  CONCURSO  FORMAL
IMPRÓPRIO  MANTIDO.  PENA  FINAL
DIMINUÍDA. PROVIMENTO PARCIAL.

1.  Nulidade  posterior  à  pronúncia.  “As  nulidades
ocorridas  posteriormente  à  pronúncia  deverão  ser
arguidas logo em seguida ao apregoamento das partes e
as  do  julgamento  em  Plenário,  logo  depois  que
ocorrerem, sem o que serão consideradas sanadas”.

2.  Quanto  à  pena.  Afastamento  de  uma  das
circunstâncias  judiciais  negativas.  Circunstâncias
remanescentes  que  permitem  a  pena  imposta  em  1o

grau.  Reconhecimento  da  atenuante  da  confissão.
Diminuição da reprimenda em 2a fase. Manutenção do
quantum de diminuição pela tentativa, em razão do iter
criminis percorrido.  Concurso  formal  impróprio
caracterizado.

3.  Diminuição  da  pena  final  imposta  ao  apelante.
Provimento em parte do apelo.

Apelação Criminal n° 0002111-53.2014.815.0751                                                    Des. CMBF – Relator                           1



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

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 parcial provimento ao recurso para reduzir a pena
para 16 (dezesseis) anos de reclusão, nos termos do voto do Relator, em harmonia
com o parecer ministerial. Expeça-se guia de execução provisória. 

RELATÓRIO

Perante a 1a Vara da Comarca de Bayeux/PB,  Alex Meireles da
Silva e Jonathan Henrique da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como
incursos nas sanções do art.  121,  caput,  c/c art.  14, II,  29 e 73, todos do Código
Penal, por terem tentado cometer homicídio contra a vítima Williams, segurança de
um  bar,  que  os  repreendera  por  estarem  se  comportando  de  forma  indevida  no
estabelecimento.

Narra a inicial que, por volta das 02:00 horas de 05 de julho de
2014,  os  denunciados  estavam no Bar  “Acústico  Daykiri”,  em Bayeux/PB,  quando
jogaram bebida no segurança e seus colegas, iniciando certo tumulto, oportunidade em
que Alex (1o denunciado) sacou do revólver que portava e efetuou vários disparos contra
o mesmo, que foi atingido e socorrido para o Hospital de Trauma, em João Pessoa.

Um dos disparos, também, atingiu a perna esquerda de Edilane
Januário, que se divertia no local.

Após o crime, os denunciados empreenderam fuga; Jonathan (2o

denunciado) conduzindo a moto e levando Alex (1o denunciado) na garupa.

A polícia foi acionada e, em perseguição imediata, interceptou e
prendeu os dois, apreendendo a arma utilizada, com cinco cápsulas deflagradas.

Aditamento  à  denúncia  às  fls.  187/188,  para  incursionar  Alex
Meireles da Silva nas penas do arts. 121, caput, c/c art. 14, II, e 73, todos do Código
Penal e Jonathan Henrique da Silva nas penas do arts. 121, caput, c/c art. 14, II, 29 e
73, todos do CP, em razão das lesões físicas sofridas por Rafael Gomes de Souza.

Após  regular  instrução,  foram  ofertadas  alegações  finais,  fls.
248/251,  258/260  e  265/267,  tendo  o  MM.  Juiz  julgado  admissível  em  parte  a
pretensão  inicial  e  do  aditamento  para  pronunciar  Alex  Meireles  da  Silva  como
incurso nas sanções previstas nos arts.  121,  caput,  c/c art.  14,  II,  e  73,  todos do
Código Penal,  tendo em vista as lesões pessoais sofridas por William Cardoso da
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Silva, Rafael Gomes de Souza e Edilene Januário da Silva, e o acusado Jonathan
Henrique da Silva, como incurso nas sanções previstas no art. 348, caput, do CP.

Durante a sessão de julgamento, conforme Ata às fls. 378/379, foi
suscitada a prescrição da pretensão punitiva em relação a Jonathan, haja vista o decurso
do prazo entre o recebimento da denúncia e a publicação da pronúncia. E o mesmo não
foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, sendo decretada a extinção da
punibilidade do mesmo, conforme sentença de fls. 373/377v, Vol. II.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Bayeux/PB, o ora apelante Alex foi condenado pela prática (a) do crime previsto no
artigo 121, caput, do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal em
relação à vítima William Cardoso da Silva; e (b) do crime previsto no artigo 121, caput,
do Código Penal, na forma dos artigos 14, inciso II, e 73 do Código Penal, por duas
vezes, em relação às vítimas Edilane Januário da Silva e Rafael Gomes de Souza.

A pena foi fixada de forma individual em relação a cada uma das
vítimas, restando uma reprimenda final de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime
inicial fechado.

Inconformado, o réu apelou às fls. 382/383, com fulcro no art. 593,
III alíneas “a” e “c”, cujas razões se encontram às fls. 390/411, Vol. II, pugnando pela
diminuição da pena a si imposta.

Nas contrarrazões (fls. 420/424, Vol. III), o apelado opinou pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em Parecer, por
seu douto Procurador Joaci Juvino da Costa Silva, opinou pelo provimento parcial do
recurso, para que sejam as penas redimensionadas, fls. 435/444, Vol. III.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, já que interposto em 04/12/2017, fl. 382,
Vol. II, e a sessão de julgamento ocorreu em 30/11/2017 (fl. 378, Vol. II).

Além de adequado e independer de preparo, por tratar-se de ação
penal pública (TJ/PB Súmula n° 24). 
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Por tais razões, conheço do recurso.

DO MÉRITO

Apesar de o apelante, em sua petição de interposição do recurso,
haver apontado as alíneas “a” e “c”,  como irresignação, explanou apenas sobre a
alínea “c”. No entanto, em que pese a omissão, em obediência ao princípio da ampla
defesa, analisarei cada uma delas. 

Da nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”,
CPP)

Como já é sabido, a lei processual indica o momento certo para a
arguição das nulidades relativas, sob pena de serem convalidadas. 

No caso do Júri (art. 571, V, do CPP), as nulidades ocorridas após
a pronúncia, devem ser consignadas na abertura dos trabalhos e registradas em ata. 

A Ata do Julgamento está às fls. 378/379v, Vol. II e não consta
qualquer protesto da defesa,  sendo óbvio,  por  via de consequência,  que as partes
anuíram plenamente aquele ato. 

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
NULIDADE  SUPOSTAMENTE  OCORRIDA  EM
PLENÁRIO  DE  JÚRI.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO.  PRECLUSÃO.  PEDIDO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO
CORPORAL.  IMPOSSIBILIDADE.  SOBERANIA
DOS  VEREDICTOS.  SÚMULA  7.  AGRAVO
DESPROVIDO. I – Consoante preceitua o art. 571,
inciso  VIII,  do  CPP,  as  nulidades  ocorridas  em
plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas
no  momento  próprio,  ou  seja,  logo  depois  de
ocorrerem,  e  registradas  na  ata  da  sessão  de
julgamento, sob pena de preclusão (precedentes).
II  –  Na  linha  da  jurisprudência  desta  Corte,
“interposto  recurso  de  apelação  contra  a  sentença
proferida  pelo  Tribunal  do  Júri  sob  o  fundamento
desta ter sido manifestamente contrária à prova dos
autos,  ao  órgão  recursal  se  permite  apenas  a
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realização  de  um  juízo  de  constatação  acerca  da
existência ou não de suporte probatório para a decisão
tomada  pelos  jurados  integrantes  do  Conselho  de
Sentença,  somente  se  admitindo  a  cassação  do
veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de
elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo”
(HC n. 237.091/DF, Quinta Turma, Rel.  Min. Jorge
Mussi,  DJe  de  26/3/2013).  III  –  […]  .  Agravo
regimental  desprovido.  (STJ.  AgRg  nos  EDcl  no
REsp 1449127/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  20/06/2017,  DJe
01/08/2017). Grifos nossos.

Com  tais  considerações,  ante  a  preclusão,  inexiste  qualquer
nulidade posterior à pronúncia.

Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, III,
alínea “c”, do CPP)

No que tange à alínea “c”, III,  do art.  593 do CPP, entende o
apelante, inicialmente, que a pena base foi fixada sem fundamentação. 

Alega que a pena base foi fixada em 9 (nove) anos com base em
3 (três) circunstâncias judiciais indevidamente negativadas.

Como já dito, a pena foi fixada individualmente em relação aos
delitos cometidos contra as 3 (três) vítimas; mas as circunstâncias analisadas em 1a

fase foram negativadas sob os mesmos fundamentos.

 A pena base, de cada um dos delitos, foi fixada em 9 (nove) anos
de reclusão, tendo sido consideradas como desfavoráveis a  culpabilidade (“merece
maior reprovação, extrapolando aquela inerente ao crime, pois a vitima foi atingida
no interior do Bar “Acústico Daykiri”, tendo sido efetuado diversos disparos de arma
de fogo em local aberto ao público, expondo a perigo concreto outras pessoas”), a
conduta social (“não é boa, pois as provas colhidas nos autos informam que o réu é
uma pessoa perigosa e envolvida com criminalidade, que anda portando arma de fogo
não registrada  e  sem porte,  devendo  tais  fatos  ser  considerados  como elementos
prejudiciais”) e o  motivo do crime (“foi uma discussão fútil no bar onde os fatos
ocorreram, devendo ser entendido como desfavorável ao acusado”).

Quanto à culpabilidade, entende o apelante que há indevido bis
in idem, já que a condenação se deu por ter efetuado disparos no interior do bar.
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Mas, de tal não se trata. A culpabilidade do réu, no caso presente,
merece, de fato, maior censura, pois efetuou os disparos em local fechado, onde havia
muitas pessoas, arriscando também a vida de terceiros que encontravam-se presentes
no momento dos disparos realizados.

No presente caso, verifico que o aumento da pena em razão da
culpabilidade está, assim, fundamentado, tendo em vista que a apreciação negativa de
tal  vetor  revela  que  a  conduta  praticada  pelo  agente  ultrapassa  as  características
ínsitas ao tipo e, portanto, autorizam o incremento da reprimenda corporal do acusado
em sua primeira fase.

No que concerne à conduta social, alega que o portar arma fora
absorvido pela tentativa, pelo princípio da consunção, e que o suposto envolvimento
com crime possui circunstância judicial própria.

Comungo do entendimento do STJ de que a conduta de portar
arma, em que pese absorvida pelo delito fim de homicídio, não pode ser desprezada e
deve  ser  considerada  como  maior  reprovabilidade  da  conduta,  revelada  pela
utilização de arma de fogo sem autorização legal como instrumento para alcançar o
resultado morte:

PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.  INADEQUAÇÃO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  APLICAÇÃO  DA ATENUANTE
DA MENORIDADE  RELATIVA.  QUANTUM  DE
EXASPERAÇÃO  DA  PENA  PELA
CONTINUIDADE  DELITIVA.  INDEVIDA
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  PENA-BASE.
DUAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  INCIDÊNCIA  SOBRE  O
INTERVALO  DA  PENA  EM  ABSTRATO  DO
PRECEITO SECUNDÁRIO. PENA-BASE FIXADA
PELO  TRIBUNAL  A  QUO  A  MENOR.
MANUTENÇÃO. NON  REFORMATIO IN PEJUS.
WRIT NÃO  CONHECIDO.  1.  […].  3.  O  Código
Penal  não  estabelece  critérios  objetivos  para  a
fixação  da  pena;  confere  ao  juiz  relativa
discricionariedade. Não demonstrado o abuso no seu
exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus
se nele a parte objetivar a “mera substituição do juízo
subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro
dos parâmetros cominados pela lei” (STJ, AgRg no
HC  267.159/ES,  Rel.Ministro  MARCO  AURÉLIO
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BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
24/9/2013)  4.  A  valoração  da  culpabilidade  por
ocasião  da  dosimetria  da  pena-base  (CP,  art.  59)  é
afinada  com  a  individualização  da  pena,
representando o  grau de censura  pessoal  do réu  na
prática do crime, ou seja, trata-se da mensuração de
reprovabilidade.  No caso,  a conduta criminosa foi
realizada  por  arma  de  fogo  com  a  numeração
raspada, o que se subsume, em tese, ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei
10.826/2003,  art.  16,  parágrafo  único,  IV),
modalidade  criminosa  mais  reprovável  dentre  as
condutas  de  portar  arma  de  fogo.  No  caso,  tal
conduta restou absorvida pelo crime de homicídio
qualificado,  como  ante  factum  impunível,  em
razão  da  constatação  pelas  instâncias  ordinárias
que o porte da arma tinha a finalidade única de
cometer o crime-fim. Entrementes, em observância
à correta  individualização  da  pena,  não  se  pode
desprezar a intensidade  do dolo  dos  agentes  e  a
maior reprovabilidade da conduta, reveladas pela
utilização  de  arma  de  fogo  com  a  numeração
raspada, ilegalmente adquirida, como instrumento
para alcançar o resultado morte. 5. […] 7. Hipótese
na qual,  remanescendo duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis,  não  se  cogita  qualquer
constrangimento  ilegal  em  desfavor  do  réu  na
dosimetria,  devendo ser mantida a pena-base fixada
pelas instâncias ordinárias,  em respeito à regra non
reformatio in pejus. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 333.373/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  17/08/2017,  DJe
28/08/2017). Grifos nossos.

Ainda  quanto  à  pena  base,  aduz  que  a  circunstância  judicial
referente ao motivo do crime não pode ser negativada como motivo fútil, porque, se
assim o fosse, o homicídio seria qualificado; mas o apelante foi denunciado e julgado
por homicídio simples.

Na  sentença,  como  transcrito  acima,  o  magistrado  considerou
uma discussão fútil  entre acusado e vítima para majorar a pena base no vetor do
motivo do crime.
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Quanto à fundamentação, verifico assistir razão à defesa. Se se
fosse considerar a discussão entre réu e vítima para a fixação da pena, tratar-se-ia de
homicídio qualificado.

No entanto, a pena base fixada em 1o grau, em 9 (nove) anos,
deve  ser  mantida,  em  razão  das  2  (duas)  circunstâncias  judiciais  negativadas
remanescentes.

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 simples,  é  de  14 (quatorze)  anos,  cada
circunstância do artigo 59, CP, poderia elevar a pena base em até 1 (um) ano e 9
(nove), o que corresponde a 1/8  (um oitavo) sobre a pena média.

Ressalto que a observância pura desse critério faria do juiz um
mero aplicador de Leis, ferindo de morte os princípios da individualização da pena e
do sistema trifásico (arts. 5º, LXVI, da CF, e 68 do CP). Mas, trata-se apenas de um
parâmetro a ser adotado, em se observando o princípio da discricionariedade motivada.

Além do que, no caso em concreto, o Magistrado fixou a pena
base  aquém  do  critério  da  média  aritmética,  em  9  (nove)  anos  de  reclusão,  e
multiplicando-se  1  (um)  anos  e  9  (nove)  meses  por  2  (dois),  chegar-se-ia  a  um
resultado maior: 9 (nove) anos e 6 (seis).

Portanto, as penas bases devem ser mantidas em 9 (nove) anos de
reclusão.

Em  segunda  fase,  pretende  o  apelante  o  reconhecimento  da
atenuante da confissão; ao que se acosta o douto Procurador de Justiça, entendendo
que a confissão, ainda que qualificada, deve servir para atenuar a pena.

Neste sentido:

PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO  PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO.
HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.
MOTIVAÇÃO  IDÔNEA.  CONFISSÃO
QUALIFICADA OU PARCIAL. SÚMULA 545/STJ.
FLAGRANTE  ILEGALIDADE  EVIDENCIADA.
WRIT  NÃO  CONHECIDO  E  ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. […] 4. No que se refere
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à  segunda  fase  do  critério  trifásico,  conforme  o
entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a
atenuante  da  confissão  espontânea  deve  ser
reconhecida,  ainda  que  tenha  sido  parcial  ou
qualificada,  quando  a  manifestação  do  réu  for
utilizada para fundamentar a sua condenação,  o
que  se  infere  na  hipótese  dos  autos.  5.  Writ  não
conhecido  e  ordem  concedida,  de  ofício,  para
determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova
dosimetria  da  pena  e  reconheça  a  incidência  da
atenuante da confissão espontânea. (HC 405.444/SC,
Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA
TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017).
Grifos nossos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  PRINCÍPIO  DA
COLEGIALIDADE.  OFENSA.  INEXISTÊNCIA.
ALEGADA  VIOLAÇÃO  A  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  IMPOSSIBILIDADE  EM
ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO
QUALIFICADA.  ATENUANTE  GENÉRICA.
INCIDÊNCIA.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.  1.  […].  3.  Incide  a
atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código
Penal na hipótese em que o réu confessa a autoria
do delito, ainda que aliada a causa excludente de
ilicitude ou culpabilidade – a chamada confissão
qualificada.  4.  Nos  termos  da  jurisprudência  deste
Tribunal  Superior,  é  defeso,  em  âmbito  de  agravo
regimental,  ampliar  a  quaestio  veiculada  nas
contrarrazões  ao  recurso  especial.  5.  Agravo
regimental  desprovido.  (AgRg  no  REsp
1557653/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
12/09/2017, DJe 25/09/2017). Grifos nossos.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença reconhece, quanto às 3
(três) vítimas que houve confissão do acusado, mas, tendo-a por qualificada, pois o
mesmo agregou tese descriminante à mesma, deixou de reduzir a pena em segunda fase.

Assim, reconhecendo a incidência da atenuante, em segunda fase
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de fixação da pena, diminuo as penas bases em 1 (um) ano de reclusão, passando-as
para 8 (oito) anos de reclusão.

Pleiteia,  ainda,  pelo  aumento  do  quantum do  redutor  pela
tentativa. A sentença diminuiu a pena em 1/3 (um terço).

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 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.
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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 em
relação a todas as vítimas só não consumou o homicídio por circunstâncias alheias a
sua vontade, o quantum de diminuição fixado em 1o grau deve ser mantido.

Assim,  cada  uma  das  penas  passará  de  8  (oito)  anos  para  5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses.

Por  fim,  entende  o  apelante  que  houve  erro  ao  reconhecer  o
concurso formal impróprio. Mas, conforme consignado na sentença, o mesmo agiu
com dolo eventual, assumindo o risco de matar ou ferir as outras duas vítimas, o que
configura o dolo eventual.

Assim, deve ser aplicado o concurso formal impróprio, diante dos
desígnios autônomos do agente.

Sendo assim,  mantendo o reconhecimento do concurso formal
impróprio,  somo as  reprimendas  aplicadas  e  torno  definitiva  a  pena  privativa  de
liberdade  para  o  apelante  ALEX  MEIRELES  DA  SILVA  BARBOSA  em  16
(dezesseis) anos de reclusão.

Mantenho o regime prisional fixado na sentença. Assim como a
determinação de lançamento do nome do réu no rol dos culpados, remessa do BI à
SSP PB, suspensão dos direitos políticos.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo para diminuir a
pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

É como voto.

A cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Carlos Martins
Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele  participando  os
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor, e Carlos Eduardo Leite Lisboa
(Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, vogal).

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Amadeus
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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, aos
17 (dezessete) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 21 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   - Relator -
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