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DEFENSOR : Eduardo Martinho Guedes Pereira
2° APELADO: Edvan Rufino Bispo
DEFENSOR : Eduardo Martinho Guedes Pereira
3° APELADO: José Cláudio de Araújo
ADVOGADO: Almir Alves Dionísio
4° APELADO: Thiago Mendonça da Silva
DEFENSOR : Eduardo Martinho Guedes Pereira
5° APELADO: Adalcindo Bezerra da Silva
ADVOGADO: Almir Alves Dionísio

DIREITO  PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  a  paz
pública. Quadrilha. Causa especial de aumento. Arma de fogo.
Apreensão  e  perícia.  Dispensabilidade.  Comprovação.  Prova
testemunhal  robusta  e  coerente.  Lex  Mitior.  Materialidade  e
autoria delitivas demonstradas. Condenação. Apelação provida.

-  Demonstrada,  através  de  robusta  e  coerente  prova
testemunhal, a associação de cinco pessoas, de forma estável,
para  a  prática  criminosa,  mediante  o  uso  de  armamento,
impõe-se a condenação, com a incidência da causa especial
de aumento do p. único do art. 288 do CP, com a redação da
Lei n. 12.850/13, que deve retroagir por ser mais benéfica;

- Apelação provida;

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  provimento  à  apelação,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  pelo  Ministério  Público
Estadual, que têm por escopo impugnar a sentença proferida pela Juíza de Direito em
substituição na 1ª Vara Mista da Comarca de Monteiro, que absolveu José Bezerra da
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Silva (“Dantinha”) da acusação de ter praticado o delito do art. 288, p. único1, do CP, com
a redação anterior à Lei n. 12.850/13, e condenou Edvan Rufino Bispo, José Cláudio de
Araújo (“Ratinho”), Thiago Mendonça da Silva e Adalcindo Bezerra da Silva (“Dalcindo”)
pelo mesmo delito, não reconhecendo a causa especial de aumento prevista na redação
original do p. único do art. 288 do CP, fixando-lhes, em razão disso, uma pena individual
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto (fs. 466/479).

Narra  a  denúncia  que  os  apelados,  agindo  em  conjunto  e  com
unidade de desígnios, teriam se associado, há algum tempo, a fim de cometerem diversos
crimes na região de Monteiro, fato que teria vindo à tona no final do mês de abril de 2007,
quando se descobriu  o planejamento dos mesmos para matar  o  Promotor  de Justiça
daquela Comarca, o Dr. Eduardo Barros Mayer, que estaria investigando a atuação do
grupo no tráfico de drogas e crimes patrimoniais (fs. 02/13).

Em  suas  razões,  o  apelante  alega  que  a  sentença  teria
desconsiderado a prova dos autos ao absolver o primeiro recorrido. Aduz, ainda, que,
embora não tenha havido a apreensão de qualquer arma de fogo, a comprovação da
majorante do p. único do art. 288 do CP estaria demonstrada por outros meios de prova,
notadamente os testemunhos colhidos ao longo da instrução.

Ao  final,  requer  a  reforma  da  sentença,  a  fim  de  que  todos  os
recorridos sejam condenados pelo crime do art. 288 do CP, incidindo a causa especial de
aumento do seu p. único (fs. 487/498).

José  Bezerra  da  Silva  apresentou  contrarrazões  às  fs.  572/573,
Adalcindo Bezerra da Silva e José Cláudio de Araújo também o fizeram às fs. 629/630 e
Edvan Rufino Bispo e Thiago Mendonça da Silva, às fs. 659/660.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(fs. 580/582).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso deve ser provido.

I – DO MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A matéria,  por  guardar  nítida  relação,  deverá  ser  enfrentada  em
conjunto,  decidindo-se a respeito  da  pleiteada condenação de José Bezerra  da Silva
(“Dantinha”) e dos demais recorridos pela suposta prática do delito previsto no art. 288, p.
único, do CP.

Pois bem.

Em passagem específica, a denúncia atribui a José Bezerra da Silva
(“Dantinha”)  a  conduta  de  ter  se  associado  ao  bando  para  a  prática  dos  ilícitos  ali
apontados, sobretudo o planejamento da morte do Promotor de Justiça que oficiava na
Comarca de Monteiro.

1Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:
(Vide Lei nº 12.850, de 2.013)  (Vigência)
Pena - reclusão, de um a três anos. (Vide Lei 8.072, de 25.7.1990)
Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado.
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Neste sentido, informa a inicial que esse apelado, juntamente com
Adalcindo Bezerra da Silva (“Dalcindo”), teria ido até a cadeia pública e conversado com
os recorridos José Cláudio de Araújo (“Ratinho”) e Thiago Mendonça da Silva, que ali
estavam detidos. Conforme afirmou o apenado Alderivan Bezerra, que ouviu o diálogo, o
recorrido  discutiu  com os demais  sobre  a “necessidade de continuar  com a ação de
eliminar o Promotor de Justiça” (fs. 06/07).

Ocorre que restou consignado na sentença que a absolvição desse
apelado  se  impunha  diante  da  inexistência  de  provas  que  demonstrassem  a  sua
participação na quadrilha, aplicando-se o princípio expresso no verbete in dubio pro reo”
(f. 475).

Em que pese o entendimento da Magistrada  a quo,  colhe-se dos
autos provas suficientes para conduzirem à condenação intentada pelo apelante.

Corroborando a imputação declinada na vestibular, eis o que disse
Alderivan Bezerra perante a autoridade policial (f. 101):

Que, no dia 29/04/2007 encontrava-se recolhido a Cadeia Pública da
cidade monteiro/PB durante o período de visita aos presos, por volta
das 14:00 horas constatou a chegada de 02(dois) indivíduos com as
seguintes características: "primeiro trajava short e camisa branca, e
apresentava uma cicatriz no ombro direito,  cabelos cumpridos e o
segundo usava boné, óculos escuro, porte físico avantajado; QUE, o
declarante observou que os dois indivíduos chegaram na Cadeia
Pública,  juntos  e  foram  direto  conversar  com  os  apenados
RATINHO e THIAGO; QUE, o declarante escutou o rapaz de boné
e  óculos  escuros  falando  para  RATINHO  e  THIAGO:  "VOCÊS
TEM  QUE NEGAR  E  NINGUÉM  TEM PROVAS,  POIS  QUANDO
VOCÊS ESTIVEREM SOLTO A MISSÃO VAI CONTINUAR"; QUE, o
declarante também observou que aqueles dois rapazes conversavam
bastante  com  RATINHO  e  THIAGO  como  se  fossem  amigos  a
bastante tempo; QUE, a conversa entre os dois rapazes e RATINHO
e THIAGO era em tom de seriedade e com equilíbrio; QUE,  lhe foi
apresentado várias fotografias onde o declarante pode constatar
de que as fotografias de n° 03 e 05 tratam-se dos dois rapazes
que  visitaram  e  conversaram  seriamente  com  os  apenados
RATINHO  e  THIAGO,  os  mesmos  que  proferiram  aquelas
palavras  ameaçadoras  contra  a  pessoa  do  Promotor  Dr.
Eduardo; QUE, somente hoje ficou sabendo que os dois rapazes
identificados  nas  fotografias  de  n°  03  e  05  tratam-se  dos
indivíduos conhecidos por DANTINHA e DALCINDO, inclusive o
declarante  já  presenciou  anteriormente  outras  visitas  do
indivíduo DALCINDO ao apenado THIAGO (sic.) (grifo nosso)

Em Juízo, reiterou (f. 371):

Que,  no  entanto,  afirma  que  viu  “DALCÍLIO  E  DANTINHA”
chegarem a cadeia pública de Monteiro-PB durante o horário de
visita aos presos pro volta das 14:00hrs e passaram a conversar
com  “RATINHO  E  THIAGO”  e  na  ocasião,  viu  um  daqueles
primeiros,  que  se  encontrava  de  boné  e  de  óculos  escuro,
afirmar  para  “RATINHO  E  THIAGO”,  “vocês  tem que  negar  e
ninguém tem prova, pois quando vocês tiverem solto a missão
vai  continuar”;  que  pelo  nome,  não  sabe  se  foi  o  indivíduo
conhecido por DANTINHA ou se foi aquele conhecido por DALCÍLIO,
pois  não  os  conhece  pelos  nomes,  mas  no  entanto  foram-lhe
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mostradas  fotografia  dos  acusado  pela  autoridade  policial  e
nesta  ocasião  identificou  DANTINHA  e  DALCÍLIO  como  as
pessoas  identificadas  na  fotografia  e  também  informou  a
autoridade  policial  que  qual  dos  dois  tinham  feito  aquela
declaração; (sic.) (grifo nosso)

Verifica-se,  pelo teor  do testemunho acima, que José Bezerra da
Silva (“Dantinha”) estava efetivamente associado aos demais integrantes da quadrilha,
com o desiderato manifesto de atentar contra a vida do Promotor de Justiça citado.

A sua ida à cadeia pública para tratar desse assunto com os demais
integrantes  da  quadrilha,  chegando,  inclusive,  a  mencionar  que  a  “missão”  teria
continuidade  quando  eles  fossem  colocados  em  liberdade,  demonstra  a  sua  estável
associação para a prática delitiva, notadamente o homicídio arquitetado contra o referido
integrante do Ministério Público.

De outro lado, no que diz respeito ao  p. único do art. 288 do CP,
colhe-se dos vários depoimentos constantes dos autos a informação precisa de que o
grupo era, de fato, uma quadrilha armada.

A propósito,  eis  o  relato  de  Antônio  Jailson  Gomes da  Silva  (fs.
262/263):

Que também ouviu Thiago falar “que o Promotor no momento em
que  estava  no  mutirão,  foi  observado  pelo  bando  formado  por
Ratinho,  Edvan,  Tuíte,  e  Thiago,  quando Ratinho e  Tuíte  foram
pegar a arma para matar o Promotor, mas quando retornaram, Dr.
Eduardo já tinha retornado para o posto de Conrado;
[…]
Que, Thiago e Edvan ficaram na pista nova na entrada do mutirão,
próximo  a  um  bar,  esperando  o  Promotor  retornar,  enquanto,
Ratinho e Tuíte foram na casa de Ratinho pegar uma arma de
fogo para concretizar o crime em epígrafe;
[…]
Que,  a arma que foram pegar na casa de Ratinho pertencia a
Tuíte. (sic.) (grifo nosso)

Sobre  o  mesmo  fato,  segue  trecho  do  depoimento  de  Alberto
Siqueira Cavalcanti Filho (fs. 311/312):

Que, estava no mutirão, Ratinho, Edvan, Tuíte e Tiago e quando o
Dr. Eduardo chegou, no dia que tinha planejado mata-lo, uma parte
do bando saiu para pegar as armas e a outra ficou; (sic.) (grifo
nosso)

Na mesma linha, afirmou Fábio Almeida Paiva (fs. 317/318):

Que, é do conhecimento que os criminosos costumava esconder
armas fora de casa, no mato, que inclusive quando da apreensão
de José Cláudio, Ratinho, foi encontrado um 38 TA, que é uma arma
exclusiva da polícia de Brasília; que, tem conhecimento que todos
os acusados são de grande periculosidade, com envolvimento
em quadrilhas,  tóxicos e  assaltos a  mão armadas;  (sic.)  (grifo
nosso)
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Consta,  ainda,  do  auto  de  apreensão  e  apresentação  que  foram
encontrados, no interior  da residência de José Cláudio de Araújo (“Ratinho”),  01 (um)
facão e 01 coldre para revólver (f. 35).

Embora  não  tenha  sido  apreendida  qualquer  arma  de  fogo,  as
provas acima indicadas são uníssonas em atestar que a quadrilha detinha, em seu poder,
o armamento que seria utilizado para a execução do homicídio em tela.

Registre-se  que  a  configuração  da  causa  especial  de  aumento
prevista  no  p.  único do  art.  288  do  CP  pode  ser  demonstrada  através  de  prova
testemunhal, dispensando-se a apreensão e perícia da(s) arma(s) de fogo, conforme já
decidiu o STJ, a saber:

HABEAS  CORPUS.  EXTORSÃO  MEDIANTE  SEQÜESTRO,  NA
FORMA  QUALIFICADA,  E  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA,  NA
FORMA  CIRCUNSTANCIADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APREENSÃO E CONSEQÜENTE PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA
PENA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PARECER DO MPF
PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
1.  A  apreensão  e  a  perícia  da  arma  de  fogo  utilizada  pela
quadrilha  para  extorquir,  mediante  seqüestro,  são
desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de
pena  prevista  no  art.  288,  parág.  único,  mormente  quando  a
prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização na prática
da conduta criminosa. Precedentes do STJ e STF.
2. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial2.
(sic.) (grifo nosso)

Demonstradas  a  materialidade  e  autonomia  delitivas,  impõe-se  a
reforma da sentença para condenar todos os recorridos pelo delito do art. 288, p. único,
do CP.

II – DA RETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA

A redação original do p. único do art. 288 dispunha que a pena seria
aplicada em dobro, se a quadrilha ou bando fosse armado.

Esse  aumento,  que  antes  era  em dobro,  foi  reduzido  para  até  a
metade da sanção, em decorrência da alteração promovida pela Lei n. 12.850/13.

Trata-se, portanto, de lei posterior mais benéfica que, como sabido,
deve retroagir para alcançar fatos pretéritos.

Registre-se,  por  oportuno,  que  não  se  trata  de  realizar  uma
combinação de leis, a fim de criar uma terceira norma, posto que a nova redação do
caput, que exige a associação de 03 (três) ou mais pessoas para a prática delitiva, é
irrelevante para o caso em questão, uma vez que se trata de quadrilha formada por 05
(cinco) integrantes.

Assim, no caso dos autos, o delito de quadrilha, seja pela redação
anterior ou pela nova, estará configurado, o que afasta a incidência do enunciado de

2(HC 134.684/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2009,
DJe 01/02/2010)
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súmula n. 5013 do STJ.  

Logo, deve ser aplicada a majorante do p. único do art. 288 com a
redação emprestada pela Lei n. 12.850/13.

III – DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  dou  provimento à  apelação para,  reformando a
sentença, julgar procedente a pretensão punitiva estatal e, desta forma, condenar José
Bezerra da Silva (“Dantinha”), nos autos qualificado, pela prática do delito previsto no art.
288,  p.  único,  do  CP,  com  a  redação  conferida  pela  Lei  n.  12.850/13,  bem  como
reconhecer  a  incidência  dessa  mesma  causa  especial  de  aumento  para  os  demais
recorridos, Edvan Rufino Bispo, José Cláudio de Araújo (“Ratinho”), Thiago Mendonça da
Silva e Adalcindo Bezerra da Silva (“Dalcindo”),  que assim também ficam condenados
pela figura do art. 288, p. único, do CP.

IV – DA DOSIMETRIA

IV.1  –  DA PENA PELO  CRIME  DE  QUADRILHA ARMADA PRATICADO  POR  JOSÉ
BEZERRA DA SILVA (“DANTINHA”)

Nos termos do art. 387, I, II, e III4, do CPP c/c arts. 595 e 68, caput6,
do CP, bem como atento ao que informa o princípio da individualização da pena, passo a
dosar a reprimenda.

Na primeira etapa do método trifásico, verifico que a culpabilidade,
consistente no grau de reprovabilidade da conduta,  deveria  ser  exasperada diante do
objetivo da quadrilha. Contudo, esta motivação será enfrentada por ocasião da análise da
circunstância judicial referente aos motivos do crime. Assim, para que não incorra em bis
in idem, considero esta modulante como neutra.

Quanto aos antecedentes criminais, registro que o apelado possui,
em seu desfavor, uma condenação transitada em julgado no ano de 2004 pelo delito do
art. 10 da antiga Lei n. 9.437/97 (f. 711). Como tal fato será apreciado na segunda fase do
3É cabível  a aplicação retroativa da Lei  n.  11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas
disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976,
sendo vedada a combinação de leis.
4 Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, de 2008)
I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência
reconhecer;
II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação
da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
5Art. 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)
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II  -  a  quantidade de pena aplicável,  dentro  dos  limites  previstos;(Redação dada pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
6Art.  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)
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método  trifásico  e  visando  evitar  bis  in  idem,  tenho  esta  circunstância  judicial  como
neutra, tendo em vista que não existem outras condenações transitadas em julgado aptas
a ensejarem maus antecedentes.

Não  há,  nos  autos,  nada  que desabone  a  sua  conduta  social.  A
personalidade do agente, diante da inexistência de qualquer prova técnica ou empírica,
também não pode ser  considerada em seu prejuízo,  motivo  pelo  qual  a  tenho como
neutra.

A motivação  do  crime  de  formação  de  quadrilha  extrapolou,  em
muito,  aquela  inerente  ao  próprio  tipo,  uma  vez  que  o  bando,  de  que  fazia  parte  o
apelado, não visava à prática de um crime de menor gravidade. Ao revés, conforme se
apurou na instrução, a sua intenção principal era o cometimento de um crime contra a
vida,  um homicídio.  Não bastasse isso,  a  vítima escolhida  seria  justamente  o agente
estatal que, de acordo com os depoimentos colhidos, estava se opondo à atuação do
bando em diversos crimes que vinha praticando naquela região, como o tráfico de drogas
e delitos patrimoniais.  Por tal  razão,  esta circunstância deve ser  tida em desfavor  do
recorrido.

As circunstâncias do crime, de seu turno, não podem ser tidas em
seu prejuízo, sob pena de configuração de bis in idem, visto que o uso de arma de fogo
configura causa especial de aumento, a ser analisada na última etapa do sistema trifásico,
motivo pelo qual tenho esta circunstância como neutra.

As conseqüências do crime não extrapolaram aquelas já previstas
na própria figura típica, impondo-se a sua neutralidade. As vítimas não concorreram para
a prática delitiva.

Com base  na  análise  acima,  sobretudo  no  que  diz  respeito  aos
motivos do crime, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na  segunda  fase,  no  que  diz  respeito  às  circunstâncias  legais,
reconheço a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I7, do CP, tendo em vista a
condenação transitada em julgado já mencionada, cujo registro consta à f. 711, motivo
pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 04 (quatro) meses, o que perfaz
uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistem outras atenuantes ou agravantes.

Por fim, na terceira e última fase do sistema trifásico, reconheço a
incidência da causa especial de aumento prevista no art. 284, p. único, do CP, com a
redação dada pela Lei n. 12.850/13, razão pela qual majoro a pena em 1/7 (um sétimo),
equivalente  a  04  (quatro)  meses,  perfazendo 2  (dois)  anos  e  08  (oito)  meses  de
reclusão,  a  qual  torno  definitiva  diante  da  inexistência  de  outras  causas  de
diminuição e de aumento.

IV.1.a – DO REGIME

Tendo em vista que o apelado teve uma circunstância judicial tida
em seu desfavor (motivos do crime), bem como o fato de ser reincidente, como acima
visto, deve-se fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do
7Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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art. 33, §2°, “c”8, não sendo o caso de se aplicar o enunciado de súmula n. 2699 do STJ.

Em caso análogo, decidiu o STJ:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO
PELO  ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO  E  CONCURSO  DE
PESSOAS  (ART.  155,  §  4º,  I  E  IV,  DO  CÓDIGO  PENAL).
UTILIZAÇÃO  DO  REMÉDIO  CONSTITUCIONAL  COMO
SUCEDÂNEO  DE RECURSO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  WRIT.
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  APELO  DEFENSIVO.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE 2º GRAU, QUE, REFORMANDO, EM
PARTE,  A  SENTENÇA  CONDENATÓRIA,  EXCLUIU  A
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  RELATIVA  À  CULPABILIDADE.
REVISÃO  DA  DOSIMETRIA  DA  PENA.  HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL,
EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE
DO AGENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO APONTADO BIS IN IDEM,
NO  TOCANTE  AO  AUMENTO  DA  PENA-BASE,  PELOS  MAUS
ANTECEDENTES,  E  À  APLICAÇÃO  DA  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO  PROBATÓRIA,
EM  SEDE  DE  HABEAS  CORPUS.  PERSONALIDADE  VOLTADA
PARA  A  PRÁTICA  DELITUOSA.  FUNDAMENTO  INIDÔNEO.
SÚMULA 444/STJ.  PENA DE RECLUSÃO INFERIOR A 04 ANOS.
FIXAÇÃO  DE  REGIME  PRISIONAL  FECHADO.  RÉU
REINCIDENTE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NÃO INCIDÊNCIA
DA  SÚMULA  269  DO  STJ.  ORDEM  NÃO  CONHECIDA.
EXISTÊNCIA  DE  MANIFESTA  ILEGALIDADE,  A  ENSEJAR  A
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.
[...]
XI.  O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que "é admissível a adoção do regime prisional semi-
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula
269/STJ).
XII.  Tendo  sido  fixada  a  pena-base  acima  do  mínimo  legal,
porque desfavorável a circunstância judicial relativa aos maus
antecedentes,  não  faz  jus  o  paciente,  em  face  de  sua
reincidência,  ao  regime  inicial  semiaberto,  a  despeito  de  a
sanção final ter sido estabelecida, neste writ, em 03 anos e 06
meses de reclusão.
XIII.Habeas corpus não conhecido.
XIV.  Ordem concedida,  de  ofício,  para,  redimensionando  a  pena-
base, estabelecer a sanção definitiva do paciente em 03 anos e 06
meses de reclusão - a ser cumprida em regime inicial fechado, em
face de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do
Código Penal, e da reincidência -, além do pagamento de 90 dias-
multa,  pela  prática  do delito  previsto no art.  155,  § 4º,  I  e  IV,  do

8§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o 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)
[...]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início,
cumpri-la em regime aberto.
9É admissível  a  adoção do regime prisional  semi-aberto  aos reincidentes condenados a pena igual  ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
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Código Penal10. (grifo nosso)

Destaco, ademais, que a detração a que se refere o §2°11 do art. 387
do CPP torna-se desnecessária, uma vez que, diante da reincidência,  o regime inicial
fechado se impõe independentemente da quantidade da pena cominada, pelas razões
acima já expostas.

IV.1.b – DA SUBSTITUIÇÃO E DO SURSIS

Tendo em vista a reincidência, observo que o apelado não atende ao
disposto no art. 44, II12, e 77, I13, do CP, motivo pelo qual não faz  juz à substituição da
pena privativa de liberdade por outra,  restritiva de direitos,  assim como não pode ser
beneficiado com o sursis.

IV.1.c – DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA

Deixo de fixar o valor mínimo para a indenização, prevista no art.
387, IV14, do CPP, tendo em conta que se trata de delito contra a paz pública, cuja vítima
é toda a sociedade, considerada de forma difusa, bem como pelo fato de que a denúncia
não pleiteou esta condenação.

É certo, ainda, que a instrução probatória sequer se ocupou disso,
de modo que a sua cominação, ex officio, violaria os princípios do contraditório, da ampla
defesa  e  da  correlação  que  deve  existir  entre  o  édito  condenatório  e  a  peça  de
acusação15.

IV.1.d – DA PRISÃO PREVENTIVA E DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS

Em  face  do  que  prescreve  o  art.  387,  §1°16,  do  CPP,  deixo  de
decretar  a  prisão  preventiva  do  apelado  por  entender  que  não  estão  presentes  os

10 (HC 215.095/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe
28/02/2014)
11§ 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)
12Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
13  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)
14Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, de 2008)
[...]
IV  -  fixará valor  mínimo para reparação dos danos causados pela  infração,  considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
15AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  CRIMES  CONTRA  A  PESSOA  HOMICÍDIO
CONSUMADO.  REPARAÇÃO  DE  DANOS.  ART.  387,  IV,  DO  CPP.  FIXAÇÃO  DE  OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E FORMAL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO
DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No Processo Penal, não cabe ao Juízo fixar o valor mínimo da indenização decorrente da prática
de delito, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sem pedido expresso da parte no momento processual
oportuno. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014,
DJe 15/04/2014)
16§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva  ou  de  outra  medida  cautelar,  sem  prejuízo  do  conhecimento  de  apelação  que  vier  a  ser
interposta. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)
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requisitos do art. 31217 do CPP.

Nos termos do art. 80418 do CPP, condeno o recorrido nas custas
processuais.

IV.1.e – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Oportunamente, após o trânsito em julgado deste Acórdão, tomem-
se as seguintes providências:

1) Lance-se o nome do réu, ora recorrido, no rol dos culpados;

2) Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena, nos
termos  dos  arts.  10519 e  seguintes  da  Lei  n.  7.210/84  e  provimento  n.  09/11  da
Corregedoria Geral de Justiça;

3) Em atenção ao disposto no art.  71,  §2°20,  do Código Eleitoral,
oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-lhe a condenação do
apelado, com a sua devida identificação, para o cumprimento do que determina o art. 15,
III21, da CF;

4)  Oficie-se  à  Secretaria  de  Segurança  Pública,  remetendo-se  o
boletim individual a que se refere o art. 80922 do CPP;

Deixo de dar cumprimento ao disposto no art. 201, §2°23, do CPP
diante  da  inexistência  de  vítima  determinada,  já  que  se  trata  de  delito  contra  a  paz
pública.

IV.2 – DA INCIDÊNCIA, PARA OS DEMAIS RECORRIDOS, DA CAUSA ESPECIAL DE
AUMENTO PREVISTA NO P. ÚNICO DO ART. 288 DO CP

Reconheço, para os outros apelados, a incidência da causa especial
de aumento prevista no p. único do art. 288 do CP, com a redação conferida pela Lei n.
12.850/13, razão pela qual aumento a pena de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses em 1/7
(um sétimo), equivalente a 04 (quatro) meses, perfazendo o total de 02 (dois) anos e 08

17Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
Parágrafo  único.   A prisão  preventiva  também poderá  ser  decretada  em caso  de  descumprimento  de
qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei
nº 12.403, de 2011).
18Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas
o vencido.
19Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou
vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
20§ 2º No caso de ser algum cidadão maior de 18 (dezoito) anos privado temporária ou definitivamente dos
direitos políticos, a autoridade que impuser essa pena providenciará para que o fato seja comunicado ao juiz
eleitoral ou ao Tribunal Regional da circunscrição em que residir o réu.
21Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
[...]
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
22 Art. 809.  A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística ou repartições
congêneres, terá por base o boletim individual, que é parte integrante dos processos e versará sobre:
[...]
23 § 2o  O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da
prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou
modifiquem. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
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(oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva diante da inexistência de outras
causas de diminuição ou de aumento.

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  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  José  Roseno  Neto,
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, 19 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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