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ACÓRDÃO
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RELATOR: Marcos William de Oliveira, Juiz de Direito convocado para 

substituir o Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Geraldo Venâncio da Silva
ADVOGADO: Antônio Quirino de Moura
APELADO: Justiça Pública

Penal  e Processual  Penal  – Crime contra a vida. Homicídio.
Tribunal  do  Júri.  Condenação.  Irresignação  defensiva.
Dosimetria.  Existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis.  Pena-base  acima  do  mínimo  legal.
Possibilidade.  Pena  de  multa.  Ausência  de  previsão  legal.
Decote  que se  impõe.  Detração.  Competência  do  Juízo  das
Execuções. Provimento parcial ex officio.

− A  pena-base  deve  ser  aplicada  observando-se  as
circunstâncias  judiciais  do  apenado.  Assim,  a  existência  de
circunstâncias desfavoráveis autoriza o magistrado a impor a
reprimenda acima do mínimo legal.

− Não havendo cominação de pena de multa aos acusados
da  prática  do  delito  de  homicídio,  sua  imposição  deve  ser
afastada da sentença condenatória.

− A detração a ser realizada pelo juízo de conhecimento é
apenas  para  fins  de  regime,  em  relação  ao  início  de
cumprimento  da  reprimenda.  Se  este  não  for  alterado,  não
pode haver cálculos para diminuir a pena.

− Eventual  abatimento  do  período  em  que  o  apelante
permaneceu segregado, segundo dicção do art. 66, III, "c"1, da
LEP, deverá ser analisado e decidido pelo Juízo da Execução
Penal.

1 LEP - Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
[…];
III - decidir sobre:
[…];
c) detração e remição da pena;
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VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos,  em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba,
à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto
do  Relator  e  em harmonia,  em parte,  com o  parecer  da  Procuradoria-Geral  de
Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (f.  506 – Vol. II)  interposta por
Geraldo Venâncio da Silva cujo escopo é impugnar a sentença, por meio da qual o
douto magistrado Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Pedras de Fogo,
considerando o veredicto do Conselho de Sentença,  o condenou pela prática do
delito descrito no art. 1212 do Código Penal, fixando-lhe pena de 8 (oito) anos de
reclusão mais sanção pecuniária equivalente a 10 (dez) dias-multa, ao fundamento
de que, no dia 22 de março de 2004, por volta das 23:00hrs, no Sítio Tabatinga, zona
rural da cidade de Pedras de Fogo, teria desferido golpes de faca peixeira contra a
vítima Manaoel Francisco dos Santos, produzindo lesões corporais que, face à sua
natureza, sede e gravidade, lhe ensejaram a morte. O magistrado singular fixou o
regime inicial semiaberto e o valor do dia-multa em 1/20 (um, vinte avos) do salário
mínimo vigente à época do fato (fs. 496/500 – Vol. II).

Em seu arrazoado a d. Defesa pleiteia  a reforma da sentença
para que seja reestruturada a fixação da pena-base,  a  consequente redução da
reprimenda e a detração do período em que o réu permaneceu preso (fs. 512/514 –
Vol. II).

Contrarrazões do Ministério  Público,  pelo não provimento do
recurso, mantendo-se a sentença tal como proferida (fs. 517/520 – Vol. II).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do
apelo defensivo (fs. 541/543 – Vol. II).

É o relatório.

–  VOTO  –  Marcos  William  de  Oliveira  -  Juiz  Convocado
(Relator).

Conheço  do  recurso  de  apelação,  porquanto  próprio,
tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos
para sua admissão.

Precipuamente,  forçoso  esclarecer  que  a  construção
jurisprudencial  e o entendimento doutrinário são pacíficos no sentido de que nos
processos de competência do Júri, a apelação tem caráter limitado, pois não devolve
à Superior Instância o total conhecimento da causa, ficando o julgamento restrito à
pretensão  manifestada  no  apelo  interposto,  consoante  Súmula  713  do  Supremo
Tribunal Federal, in verbis:

2 CP -   Art. 121. Matar alguem:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
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STF - Súmula 713 - O efeito devolutivo da apelação contra decisões
do Júri é adstrito os fundamentos da sua interposição.

Feito o necessário registro, consigne-se que a materialidade e
a autoria, devidamente comprovadas na sentença, não foram contestadas.

Pois  Bem.  Busca  o  apelante,  como  relatado,  a  redução  da
reprimenda e a detração do período em que permaneceu preso.

Mas sem razão.

DA DOSIMETRIA

Como cediço, a fixação da pena é questão que se insere na
órbita de convencimento do magistrado, no exercício do seu poder discricionário de
decidir, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na hipótese
concreta,  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  desde  que,  observados  os
vetores insculpidos nos arts. 593 e 684 do Código Penal.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci5, leciona:

[…] “O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo
e  máximo,  abstratamente  fixados  para  a  pena),  deve  eleger  o
quantum  ideal,  valendo-se  do  seu  livre  convencimento
(discricionariedade),  embora com fundamentada exposição do seu
raciocínio (juridicamente vinculada).”

Não por menos, o sempre atual Rogério Greco6, complementa:

[…] “Ainda no escólio de Frederico Marques, “a sentença é por si, a
individualização  concreta  do  comando emergente  da  norma legal.
Necessário  é,  por  isso,  que  esse  trabalho  de  aplicação  da  lei  se
efetue com sabedoria e justiça, o que só se  consegue armando o
juiz de poderes discricionários na graduação e escolha das sansões
penais.  Trata-se  de  um  arbitrium  regulatum,  como  diz  Bellavista
'consiste  na  faculdade  a  ele  expressamente  concedida,  sob  a
observância de determinados critérios, de estabelecer a quantidade
concreta da pena a ser impostas, entre o mínimo e o máximo legal
para individualizar as sansões cabíveis””.
[…].  Além  disso,  a  pena  encontrada  pelo  julgado  deve  ser
proporcional  ao  mal  produzido  pelo  condenado,  sendo,  pois,  na
definição do Código Penal (art. 59, parte final), aquela necessária e
suficiente para a reprovação e a prevenção do crime”.

3 CP  -  Art.  59  -  O  juiz,  atendendo  à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à  conduta  social,  à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

4 CP - Art.  68 -  A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art.  59 deste Código;  em
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de
diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

5 (Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal comentado. 9ª ed. Rev., atual e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008. p. 388).

6 Código Penal Comentado. Rogério Greco.  2ª edição,  revista,  ampliada e atualizada até 1º  de
janeiro de 2009. Niterói/RJ. Editora Impetus, pág 68.
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Em  verdade,  na  perspectiva  valorativa  da  pena,  basta  a
existência  de  uma  circunstância  judicial  negativa  para  que  as  basilares  já  não
possam mais ser fixadas, no mínimo legal.

No caso dos autos, a d. autoridade judiciária de primeiro grau
realizou um preciso apanhado dos elementos cognitivos demonstrados no cotejo
probatório, avaliou  com  percuciência  as  circunstâncias  judiciais  ostentadas  pelo
apelante e fundamentou o decisum em dados concretos, demonstrando a presença
de circunstâncias judiciais desfavoráveis,  razão pela qual, acertadamente, fixou a
pena-base acima do mínimo legal.

Para  compreensão,  confira-se  fragmento  da  sentença,
formatada originariamente na fonte Times New Roman (fs.  498/499 – Vol.  II),  que
tratou do assunto:

[…] “Com a demonstração da materialidade do crime e sua autoria,
sendo  o  acusado  condenado  pelo  "Conselho  de  Sentença"  por
homicídio simples, com a rejeição das qualificadoras, é imperioso a
prolação  de  decreto  condenatório,  passo  a  seguir  a  analisar  as
circunstâncias do artigo 59,  do Código Penal,  sopesadas para
efeito de aplicação da pena.

1) CULPABILIDADE  DO  AGENTE:  o  agente  agiu  com  dolo
(“Animus  dolandi"),  sendo  sua  conduta  passível  da  mais  ampla
reprovabilidade. O "animus necandi" ficou demonstrado pela prova
carreada nos autos e com a confirmação da decisão dos Jurados.

2) ANTECEDENTES  CRIMINAIS:  o  acusado  não  possui
antecedentes  criminais,  conforme  consta  nas  folha  de  n°  59,
constando o registro de apenas este processo, apesar do Promotor
de  Justiça  mencionar  na  denúncia  de  que  o  acusado  tem
antecedentes criminais (fls 02).

3) CONDUTA SOCIAL - A conduta social do acusado é típica do
homem do campo, sendo analfabeto, de pouca cultura e utiliza arma
branca (faca) para o trabalho na zona rural.

4) PERSONALIDADE  DO  ACUSADO:  O  acusado  pela  sua
maneira de agir,  mostrou-se ser pessoa voltada para a prática de
crime contra a vida, apesar de alegar a legítima defesa.

5) MOTIVOS DO CRIME: os motivos do crime foram ignóbeis e
repugnantes, apesar de mencionar que agiu em legítima defesa e
não ter sido aceitas as qualificadoras do homicídio pelos Jurados. O
acusado agiu com "animus necandi".

6) CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME:  o  cometimento  do  crime
provocou na região, indignação popular, apesar de pouca cobrança
da sociedade quanto a decisão do julgamento.

7) CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME:  o  agente  agiu  com  dolo,
chegando ao seu término, com pleno sucesso, ceifando uma vida de
um homem honesto e trabalhador.

8)  O  COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA:  Em  nada  influi  na
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perpetração delito.

Analisadas  as  circunstâncias  judiciais  e  a  condenação  pelos
membros  do  "Conselho  de  Sentença  do  Tribunal  de  Júri"  por
homicídio simples, fixo a pena base do acusado em 8 (oito) anos e 6
(seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa, sendo o
dia  multa  equivalente  a  1/20  avós  do  salário  mínimo  vigente  ao
tempo  da  prática  delitiva,  devendo  tal  valor  ser  atualizado  pelos
índices de correção monetária quando da execução desta pena (CP,
art. 49 §§ 1º e 2º). Reconheço a atenuante da confissão para reduzir
a pena em 6 (seis) meses e a de multa em 10 dias-multa, tornando-a
definitivas em face da ausência de outras circunstâncias agravantes
e atenuantes, bem como, de circunstâncias legais de aumento e de
diminuição  de pena,  tornando-se como pena  definitiva  de  8  (oito)
anos  de  reclusão  e  em  10  (dez)  dias-multa.”  (sic)  (destaques
originais).

Come  se  vê,  o  magistrado  a  quo,  considerando  as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixou, a pena-base em
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na  segunda  fase,  reconheceu  a  atenuante  da  confissão
espontânea (art. 65, III,  “d”, do Código Penal)7, razão pela qual, atenuou a pena em
06 (seis) meses, ficando a reprimenda estabelecida no patamar de 8 (oito) anos de
reclusão, a qual tornou definitiva diante da ausência de outras circunstancias legais
e causas de diminuição ou de aumento.

De fato, embora a pena-base tenha sido fixada pouco acima do
mínimo  legal,  o  decisum está  corretamente  fundamentado.  Além  disso,  as
circunstâncias  do  delito  foram  adequadamente  sopesadas  pelo  d.  sentenciante,
atendendo, pois, aos fins a que se propõe a aplicação da pena.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça8:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
DESFAVORABILIDADE  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.
ELEVAÇÃO MOTIVADA. QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA
PARA  QUALIFICAR  O  DELITO  E  DAS  OUTRAS  COMO
CIRCUNSTÂNCIAS  LEGAIS  (AGRAVANTES).  POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP E 5º, XLVI, E
93, XI, DA CF/88. COAÇÃO ILEGAL NÃO PATENTEADA.
− À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal,
bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não há o que se
falar  em nulidade  da  sentença  ou  do  acórdão  quando  foram
apontados,  clara  e  precisamente,  os  motivos  pelos  quais

7 CP - Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
[…];
III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

8 (HC 139.577/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE MUSSI,  QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012,  DJe
01/08/2012)
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considerou-se  desfavoráveis  a  maioria  das  circunstâncias
judiciais,  justificando  a  fixação  da  pena-base  em  patamar
superior ao mínimo legal.
2.  Diante  das  particularidades  do  caso  concreto  e  da  motivação
apresentada  pelo  Tribunal  apontado  como  coator,  não  se  pode
concluir  como manifestamente  ilegal  ou mesmo desproporcional  o
aumento procedido na primeira fase da dosimetria, ante a existência
de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  pois  revela-se  justo  e
atende aos fins a que se propõe a aplicação da pena = necessidade
de reprovação da conduta incriminada na forma como cometida, sem
perder  de  vista  as  características  pessoais  daqueles  a  quem  a
sanção se destina.
[…].
3. Ordem denegada. (grifamos).

Conclui-se,  deste  modo,  que  a  pena  foi  fixada  dentro  dos
parâmetros  previstos  pelos  artigos  59  e  68  do  Código  Penal,  estando  em
consonância  com  as  circunstâncias  judiciais  do  acusado,  encontrando-se
concretizada em patamar adequado e suficiente à reprovação do ilícito.

Entretanto,  tenho que um pequeno reparo  deve ser  feito  na
sentença, pois o preceito secundário do artigo 121 do Código Penal não prevê a
aplicação  de  multa  e,  desse  modo,  a  sanção  pecuniária  deve  ser  extirpada  da
condenação, sob pena de se incorrer em violação ao princípio da legalidade.

DA DETRAÇÃO

Nas razões do inconformismo defensivo, intenta o apelante  a
aplicação da detração penal, para que seja deduzida da pena o período referente ao
interregno em que ele permaneceu custodiado.

O pleito não prospera.

Isso porque, a nosso aviso, a Lei 12.736/129, que conferiu nova
redação ao § 2º,  do art.  387 do Código de Processo Penal,  não inaugurou uma
espécie de 4ª (quarta) fase da dosimetria da pena, pois se assim fosse, haveria o
desvirtuamento do instituto da detração penal. Vejamos:

CPP Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº
11.719, de 2008)
[…];
§ 2º O tempo de prisão provisória,  de prisão administrativa ou de
internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de
determinação  do  regime  inicial  de  pena  privativa  de  liberdade.
(Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012) 

O que pretendeu o legislador foi que a progressão do regime já
fosse analisada pelo magistrado na sentença penal condenatória de modo a permitir
a progressão com a detração na sentença do período em que o réu permaneceu
preso a título de prisão preventiva ou internação, e não que o § 2º do artigo 387 do
Código de Processo Penal fosse considerado como uma nova fase dosimétrica.

9 Dá nova redação ao art.  387 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, para a detração ser considerada pelo juiz que proferir sentença condenatória.
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Aliás,  eventual  abatimento  do  período  em  que  o  apelante
permaneceu segregado, segundo dicção do  art.  66,  III,  "c"10,  da LEP, deverá ser
analisado pelo Juízo da Execução Penal.

A propósito11:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  PENA
SUPERIOR  A QUATRO  ANOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  FIXAÇÃO
DO REGIME ABERTO.  DETRAÇÃO PENAL.  COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
1. Conquanto primário o paciente, bem como fixada a pena-base no
mínimo  legal  pelo  reconhecimento  de  circunstâncias  judiciais
favoráveis, não há como aplicar o regime aberto para o desconto de
sanção  superior  a  quatro  anos,  dado  que  o  estabelecimento  do
regime prisional deve atender aos limites contidos no art. 33, § 2º, do
Código Penal.
2. Ao condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, desde que primário e favoráveis as circunstâncias judiciais,
é de se impor o regime semiaberto para o início do cumprimento da
sanção, a teor do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Penal.
3. Eventual  abatimento do período em que permaneceu o réu
preso cautelarmente será operado pelo Juízo das Execuções, a
quem compete, pelo art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/84, proferir
decisão sobre detração penal.
4. Habeas corpus denegado. (grifamos).

Deste  modo,  a  detração  a  ser  realizada  pelo  juiz  de
conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime
em relação tão-somente ao início de cumprimento da reprimenda. Se este não for
alterado, não pode haver cálculos para diminuir a pena.

Ademais a reprimenda definitiva não tem somente a função de
fixação do regime inicial para o cumprimento. Tem também a função de servir como
referência  para  o  cômputo  do  prazo  prescricional  da  pretensão  punitiva  ou
executória,  substituição  da  pena  por  medida  restritiva  de  direito,  suspensão
condicional e unificação de penas.

DO REGIME

O  regime  inicial  semiaberto  foi  bem  fixado  e  não  merece
censura,  revelando-se,  efetivamente,  o  mais  adequado  para  o  vertente  caso.  É
disposição expressa do art. 33, § 2º, “b”12 do Código Penal.

10 LEP - Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
[…];
III - decidir sobre:
[…];
c) detração e remição da pena;

11 (HC 169.072/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 10/06/2010, DJe
01/07/2010)

12 CP - Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A
de detenção, em regime semi-aberto,  ou aberto,  salvo necessidade de transferência a regime
fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o
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DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não preenchidos  os  requisitos  dos  artigos  44,  inciso  I13,  do
Código Penal, não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Os  pressupostos  do  ar  7714 do  Códio  Penal,  também  não
restaram satisfeitos. Não há pois se falar em suspensão condicional da pena.

Ante ao exposto,  dou parcial  provimento à apelação, apenas
para, de ofício, decotar da condenação a pena de multa imposta, mantendo, quanto
ao mais, o r. decisum objurgado.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  William  de
Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior), relator e, Carlos Martins Beltrão Filho,
revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Paulo
Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
29 de julho de 2013.

Marcos William de Oliveira
Juiz Convocado

Relator

mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes  critérios  e  ressalvadas  as  hipóteses  de
transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

13 CP -  Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são  autônomas  e  substituem  as  privativas  de
liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com
violência  ou grave  ameaça à  pessoa  ou,  qualquer  que  seja  a  pena aplicada,  se  o  crime for
culposo; 

14 CP - Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser
suspensa,  por  2  (dois)  a  4  (quatro)  anos,  desde  que:  (Redação dada  pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)
I  -  o condenado não seja reincidente em crime doloso;  (Redação dada pela Lei  nº 7.209, de
11.7.1984)
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;(Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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