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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001257-44.2013.815.0541 –  Juízo  de  Direito  da
Comarca de Pocinhos/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Cassiano Nunes da Silva
DEFENSORES: Antonio Rodrigues de Melo e Wilmar Carlos de Paiva Leite
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA QUANTO À PENA. ART. 593, III,
“C”,  DO  CPP.  ERRO  OU  INJUSTIÇA  NO
TOCANTE  À  APLICAÇÃO  DA  PENA.
INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

- Pena fixada no mínimo em abstrato previsto para o
crime  de  homicídio  qualificado.  Critério  trifásico
atendido.  Manutenção  da  sentença.  Desprovimento
recursal.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba em negar provimento ao recurso. 

RELATÓRIO

Perante  o  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Pocinhos,  o
representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de Robério Ramos
Soares e Cassiano Mateus como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e
III, na forma do art. 14, inciso II, e 29, todos do CP.

Narra a inicial acusatória que, em 07 de abril de 2013, por volta
das  17:00  horas,  a  vítima  estava  sentada  numa  calçada  quando  os  denunciados
chegaram perguntando se ela teria R$ 2,00 (dois reais) para fumarem “uma coisa”,
dando a clara impressão de que queriam consumir droga.

Com a negativa da vítima,  esta  ouviu quando um indagou do
outro se teria fósforo para fazerem uma besteira com ela.

                                                                                         Des. CMBF - Relator
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Ato contínuo, os acusados jogaram gasolina no corpo da vítima e
atearam fogo, causando-lhes lesões e queimaduras, fugindo em seguida do local.

Devido à pronta intervenção de terceira pessoa que se encontrava
no local, que jogou água no corpo da vítima, a mesma foi salva.

Aditamento à denúncia  às fls.  71-74,  em razão de a vítima ter
vindo a falecer no curso do processo, atribuindo aos denunciados a conduta prevista
no art. 121, § 2º, II e II, do CP.

Após  regular  instrução,  foram  ofertadas  alegações  finais  pelo
Ministério Público (fls. 79-81) e pela defesa dos denunciados (fls. 85-87).

O  MM.  Juiz  pronunciou  Rogério  Ramos  Soares  e  Cassiano
Mateus por mácula aos artigos 121, § 2º, I e II, CP (fls. 93-96).

Às fls. 109-109v consta da determinação de cisão do processo em
relação a Robério Ramos, foragido.

Assim, foi o réu Cassiano Nunes da Silva submetido a julgamento
perante o Tribunal do Júri, tendo sido condenado, conforme sentença de fls. 168/176 a
uma pena final de 12 (doze) anos de reclusão.

Inconformada, a i.  Defesa interpôs apelação na própria sessão de
julgamento (fl.  179),  alegando,  em suas razões (fls.  194-196),  ocorrência de erro ou
injustiça na aplicação da pena.

Nas contrarrazões (fls. 200-204), o representante ministerial pugna
seja negado provimento ao apelo.

No Parecer de fls. 207-215, o douto Promotor de Justiça convocado
Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, já que foi interposto na sessão plenária,
conforme consta da ata de julgamento (fls. 178-180).
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Pelo que se verifica na ata, não há menção ao artigo em que se
funda  o  apelo.  Mas,  tal  se  configura  como  mera  irregularidade,  não  havendo
empecilho  no  conhecimento  do  mesmo,  desde  que  nas  razões  se  encontrem  os
fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente
delineadas.

No caso, é possível verificar-se que, nas razões recursais (fls. 194-
196), a Defesa expressa como causa de sua insurgência o art. 593, III, “c”, CPP; logo,
entende que houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.

Assim, em atenção ao princípio da ampla defesa, passo a apreciar
o recurso, tendo-o por adequados e por não depender de preparo, por tratar-se de ação
penal pública (TJ/PB - Súmula n° 24).

Do Mérito

O apelante pugna seja reavaliada a pena a si imposta, entendendo
que não podem ser consideradas como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social e as consequências do crime.

Pugna pela aplicação da menor cominação que prevê o Código
Penal, “pena de 6 (seis) anos”.

Todavia,  a  pena  atribuída  legalmente  ao  homicídio  qualificado
varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. E, no caso dos autos, não há que se falar em pena
base de 6 (seis) anos quando a conduta imputada ao apelante não foi a prevista no
caput do art. 121, CP.

Pelo que se verifica da sentença, especificamente das fls. 171-172,
o magistrado procedeu à fixação da pena em adotando o sistema trifásico.

Na 1ª fase, fixou a pena base no mínimo em abstrato, 12 (doze)
anos de reclusão, pois não negativou nenhuma circunstância judicial.

Assim, a insurgência contida no apelo vai ao encontro do decidido
na sentença, já que a pena base foi fixada no mínimo em abstrato.

Em segunda fase de fixação da pena, considerou a agravante do
motivo fútil para majorar a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão e, como o mesmo
possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, diminuiu-a para o mínimo
legal, 12 (doze) anos de reclusão.
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Ressalto  que,  na  segunda  fase,  o  magistrado  expressamente
mencionou  que  consideraria  uma  das  qualificadoras  atribuídas  ao  apelante  como
circunstância agravante, já que a outra ensejou o tipo qualificado.

Pena tornada definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Ante  o  exposto,  nego  provimento ao  recurso,  mantendo-se
incólume a sentença, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça.

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
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 22
(vinte e dois) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 30 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   - Relator -
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