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APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
APELAÇÃO RESTRITA À ALÍNEA “C” DO INCISO III
DO ART.  593 DO CPP.  SÚPLICA PELA CORREÇÃO
DA PENA BASE. ALEGAÇÃO DE SER EXACERBADA.
IMPROCEDÊNCIA.  PRIMEIRA  FASE  DOSIMÉTRICA
DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA  E  DE  ACORDO
COM O  QUADRO SÓCIO-DELITIVO  DO RÉU  NOS
AUTOS. HOMICIDA CONTUMAZ. PERICULOSIDADE
ACIMA DA MÉDIA. MAUS ANTECEDENTES. CRIME
COMETIDO  COM  TORPEZA,  CRUELDADE  E  DE
SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

1.  Diante  do considerável  quadro  sócio-delitivo do
acusado disposto nos autos e em observância ao art.
59 do CP, que preconiza que a pena aplicada tem
que ser  necessária  e suficiente  para reprovação e
prevenção do crime, conclui-se que não pode um réu
receber, com similares parâmetros, a mesma pena
que recebeu de um igual crime anterior, muito mais
quando  há  outros  delitos  pretéritos,  senão  o
propósito ressocializador da punição ficará fadado ao
insucesso, já que quanto mais crimes praticados por
um  único  agente  maior  atenção  e  carga
sancionadora sobre ele deverá lhe dar o Estado-Juiz,
para coibir sua saga delitiva.

2.  O fato  de o Juiz  fixar  a  pena base acima da
“média” estipulada ao tipo penal não pode ser visto
como teratológico, se os seus fundamentos, à luz
do  seu  poder  discricionário,  deixou  claro  que  o
acusado demonstra ser um assassino contumaz, da
mais alta periculosidade e perversidade, nocivo ao
propósito  de  civilidade,  mormente  diante  de  sua
ficha  negativa  de  antecedentes  criminais  e  do
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modus  operandi empreendido  no  ilícito.  Assim,
impõe o afastamento do mínimo legal tal como na
sentença, por ser compatível ao nível do seu perfil
criminoso frente ao delito praticado.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em negar  provimento  ao  apelo,  nos
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante  a  1°  Tribunal  de  Júri  da  Comarca  de  Campina
Grande/PB, Ronildo de Farias da Silva foi denunciado nas sanções do art. 121, §
2°, I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, crueldade e pela

impossibilidade  de  defesa  do  ofendido), porque,  no  dia  13.1.2012,  por  volta  das
16h30min,  na  localidade  conhecida  como  “Pé  do  Tambor”,  no  Bairro  Nova
Brasília, naquela Comarca, assassinou, fria e covardemente, Jefferson Duarte
do Nascimento, vulgo “Carioca”, de 20 (vinte) anos de idade (fls. 2-4).

Segundo a denúncia,  o denunciado, ao confessar o crime,
declarou, cinicamente, à autoridade policial que avistou a vítima e foi logo em
sua direção com a arma de fogo na mão, e que “Carioca” tentou correr, mas não
teve qualquer chance de escapar da morte, tendo, ainda, sido taxativo ao dizer
que remuniciou a arma e que a matou por ter lhe ameaçado preteritamente.

Denúncia recebida em 25 de junho de 2013 (fl. 97).

Após ser,  pessoalmente,  citado (fl.  98)  e a sua advogada
habilitada nos autos (fl. 108), o réu apresentou a defesa escrita às fls. 109-110,
sem indicar o rol de testemunha.

Por  meio  de  gravação audiovisual  em CD-Rom,  ocorreu  a
inquirição testemunhal à fl. 127 e o interrogatório do acusado à fl. 132.

Concluída  a  instrução  e  oferecidas  as  alegações  finais  pelo
Ministério Público (fls. 138-141) e pela Defesa (fls. 143-146), o MM Juiz singular
pronunciou o réu nos termos do art. 121, § 2°, I, III e IV, do CP, determinando,
por conseguinte, que ele fosse julgado pelo Tribunal do Júri (fls. 148-152).

Fase do art. 422 do CPP observado pelo Parquet à fl. 157 e
pela Defesa à fl. 159.

Após o relatório sucinto do processo à fl. 161 (CPP 423, II), o
réu foi submetido a julgamento perante o Sinédrio Popular, que, ao enfrentar a
quesitação (fls. 182 e 184), repeliu a tese da Defesa pela absolvição (quesitos 1°,
2°  e  3°),  reconhecendo,  ainda,  por  maioria  afirmativa,  as  qualificadoras  do
motivo torpe, da crueldade e da impossibilidade de defesa da vítima (quesitos 4°,
5° e 6°), sendo condenando, nos termos do art. 121, § 2°, I, III e IV, do CP, à
pena  base  de  26  (vinte  e  seis)  anos  de  reclusão  e,  por  reconhecer  as
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qualificadoras do tipo penal imputado, aproveitou-se de uma para qualificar e
outra para agravar a pena a teor do art. 61, II, 'c', do CP, aumentando-a em 4
anos, ficando provisória em 30 (trinta) anos de reclusão, diminuindo-a de 1/3
(um terço), por incidir a atenuante da confissão, tornando-a definitiva em 20
(vinte) anos de reclusão, em regime fechado (fls. 185-187).

Ata de julgamento às fls. 188-190.

Inconformada, recorreu a Defesa (fl. 192), com base no art.
593, III, “c”, do CPP, alegando, em suas razões recursais (fls. 196-198), que a
fixação da pena base foi injusta e equivocada, pois o  quantum aplicado restou
bastante exacerbado, agindo o magistrado com arbitrariedade, uma vez que ficou
mais  do  que  o  dobro  do  mínimo  legal  cominado  ao  homicídio  qualificado,
requerendo, portanto, o provimento do apelo.

Contrarrazões ministeriais (fls. 200-201), pugnando pelo não
provimento do recurso, para manter o julgamento recorrido.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, em Parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 205-209).

Lançado o relatório (fls. 211-211v), foram os autos ao douto
Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fls. 212).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O apelo é tempestivo e adequado, além de não depender de
preparo, por tratar-se de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24). Portanto,
conheço do recurso.

2. Do mérito recursal - Do erro ou injustiça no tocante
à aplicação da pena (art. 593, III, “c”, do CPP):

A  Defesa  do  réu  Ronildo  de  Farias  da  Silva,  quando  da
interposição do apelo (fl. 192), recorreu com base no art. 593, III, alínea “c”, do
CPP, requerendo a correção da dosimetria punitiva fixada pelo magistrado, por
entender que a pena base aplicada restou exacerbada.

Eis,  em suma,  os  termos da pretensão recursal,  os  quais
merecem prosperar em parte, consoante as razões adiante delineadas:

A propósito, diz o art. 593, III, “c”, do CPP:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
[...]
III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:
[...];
c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação
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da pena ou da medida de segurança.”

O apelante foi condenado pelo 1° Tribunal de Júri de Campina
Grande/PB pela prática do crime do art. 121, § 2°, I, III e IV, do CP, ou seja,
homicídio qualificado pelo motivo torpe, crueldade e pela impossibilidade de defesa
do ofendido, quando lhe foi aplicada a pena base de 26 (vinte e seis) anos de
reclusão, e, diante das qualificadoras do tipo penal imputado, uma delas serviu
para qualificar e a outra para agravar a pena a teor do art. 61, II, 'c', do CP,
aumentando-a em 4 anos, ficando provisória em 30 (trinta) anos de reclusão,
diminuindo-a de 1/3 (um terço), por incidir a atenuante da confissão, tornando-a
definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado (fls. 185-187).

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  fixação  da  pena  é
questão que se insere na órbita de convencimento do juiz, no exercício de seu
poder discricionário de decidir, quando, ao sopesar a situação sócio-delitiva do
réu configurada nos autos, estabelece a quantidade que julga suficiente ao caso
concreto, para a reprovação e prevenção do crime, desde que observados os
vetores do art. 59 do CP e os limites estabelecidos pela norma penal.

Esse é o entendimento já pacificado no E. STJ:

“A ponderação das circunstâncias judiciais do art.
59 do Código Penal não é uma operação aritmética,
em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a
serem extraídas de cálculo matemático levando-se
em conta as penas máxima e mínima cominadas
ao  delito  cometido  pelo  agente,  mas  sim  um
exercício de discricionariedade vinculada. 3. Ordem
denegada.” (STJ - HC 154.600/RS – 5T - Rel. Min.
Jorge Mussi - Julg. 24/04/2012 - DJE 10/05/2012)

Perlustrando os termos da sentença referentes à 1ª fase da
aplicação  da  pena  (fl.  186),  observa-se  que  o  MM  Juiz  singular  sopesou,
fundamentadamente, cada item das circunstâncias judiciais, de acordo com os
elementos  colhidos  durante  toda  a  marcha  processual,  atendendo,
sobremaneira, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Concluída  tal  fase  dosimétrica,  os  8  (oito)  vetores  das
circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao recorrente.

Insta lembrar que o intervalo previsto no preceito secundário
do art. 121, § 2º, do CP vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ora, o fato de o Juiz monocrático ter fixado a pena base em
26  (vinte e seis) anos de reclusão não pode ser visto como teratológico. Isto
porque seus fundamentos deixou claro que  o quadro sócio-delitivo do acusado
disposto nos autos demonstra que ele é um assassino contumaz (“serial killers”),
da  mais  alta  periculosidade  e  perversidade,  um  ser  nocivo  ao  propósito  de
civilidade, no que sua pena ficou compatível ao nível do seu perfil criminoso frente
ao delito praticado. Principalmente, diante de sua ficha negativa de antecedentes
criminais  e  do  modus  operandi empreendido  no  ilícito,  impondo,  assim,  o
afastamento do mínimo legal cominado ao tipo penal.
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A isso, consta do Relatório de Investigações da Polícia Civil
(fls.  17-18),  que o apelante se trata,  realmente,  de um matador contumaz,
tanto  que  elenca  uma  lista  de  5  (cinco)  prováveis  vítimas  do  seu  anseio
assassino, até porque relata o mesmo modus operandi para cada uma delas, em
que  ele  descarrega  o  revólver,  deixa  os  estojos  próximo  à  vítima,  municia
novamente a arma e depois desfere mais tiros.

Com base nisso  e  em observância  ao  art.  59 do  CP,  que
preconiza  que  a  pena  aplicada  tem  que  ser  necessária  e  suficiente  para
reprovação e prevenção do crime, conclui-se que não pode um acusado receber,
com similares  parâmetros, a  mesma  pena  que  recebeu  de  um igual  crime
anterior,  muito  mais  quando  há  outros  delitos  pretéritos,  senão o  propósito
ressocializador  da  punição  ficará  fadado  ao  insucesso,  já  que  quanto  mais
crimes praticados por um único agente maior atenção sobre ele deverá ter o
Estado-Juiz, para coibir sua saga delitiva.

Em particular comentário aos 8 (oito) vetores desfavoráveis
das circunstâncias judiciais,  extrai-se que a culpabilidade ressoou com elevada
reprovabilidade, com intensidade de dolo de matar a vítima, pois despejou nela,
por  duas vezes,  ante  o  recarregamento,  todos os projéteis  da arma de fogo,
denotando  a  gravidade  em  concreto  da  sua  conduta;  os  antecedentes
demonstram péssima reputação delitiva, eis que já fora condenado, em mais de
uma oportunidade, por outros crimes hediondos, conforme certidão de fls. 135-
137;  a conduta social  não pode ser  normal,  por  se  tratar  de um contumaz
homicida, conhecido na região; o acusado possui nítido desvio de personalidade,
sendo uma real ameaça à sociedade, pelo elevado desrespeito à vida alheia; os
motivos do crime revelam a torpeza da conduta, não se justificando, tendo em
vista que não restou provado que a vítima o tenha, efetivamente, ameaçado; as
circunstâncias do delito são desfavoráveis, pelo  modus operandi empreendido,
revestido de oportunismo e divorciado do emocional; as consequências foram,
de fato, as mais drásticas possíveis, na contramão da civilidade, por ceifar uma
vida humana; o comportamento da vítima não influiu no cometimento do delito.

Ademais,  o  legislador  tão-somente  estabeleceu  os  limites
mínimo e máximo abstratamente cominados para o delito (CP 59, II), de modo
que não proibiu o magistrado de fixar a pena base na “média” (in casu, 21 anos
de reclusão),  acima dela ou na máxima legal de qualquer crime, desde que
apresente fundamentação idônea para tanto, como aconteceu no presente caso.

Sobre isso, eis o que diz a doutrina mais abalizada:

“Quando  houver  uma  preponderância  de
circunstâncias favoráveis ao réu, a pena-base deve
ficar  próxima do  mínimo.  Quando  a  maioria  das
circunstâncias forem desfavoráveis ao acusado, a
pena-base  deve  ser  fixada  próximo  da  média.
Sendo  todas  as  circunstâncias  desfavoráveis  ao
réu,  a  pena-base  pode,  até  mesmo,  ficar  bem
acima  da  média.”  (ADAUTO  DIAS  TRISTÃO,  in
Sentença Criminal – Prática de aplicação de pena e
medida de segurança. 2. ed., Belo Horizonte: Del
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Rey, 1993, pág. 42).

Vejamos o posicionamento jurisprudencial:

“Nenhuma  limitação  há  à  fixação  da  pena-base,
senão  apenas  os  limites  mínimo  e  máximo
abstratamente cominados para o delito CP, art. 59,
II). Nada impede que o juiz a estabeleça acima da
média  aritmética  dos  limites,  desde  que  o  faça
fundamentadamente.” (TJSC - RVCR 2013.061452-
4  -  Rel.  Des.  Roberto  Lucas  Pacheco  -  Julg.
27/02/2014 - DJSC 10/03/2014, pág. 660)

“Não há violação ao art. 93, IX, da CF, quando é
fixada a pena-base acima do mínimo legal e adota-
se, para tanto, a fundamentação desenvolvida pelo
juiz  sentenciante  acerca  das  circunstâncias
judiciais.” (STF - JSTF 299/400).

“Pena-base  –  Fixação  acima  do  mínimo  legal  –
Possibilidade.  A  nenhum  acusado  é  conferido  o
direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu
grau  mínimo,  podendo  o  magistrado,  diante  das
diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para
alcançar os objetivos da sanção (prevenir e reprimir
o crime).” (TJSC - JCAT 81-82/666).

“Somente quando todos os parâmetros norteadores
do art. 59 favorecem o acusado é que a pena-base
deve ser estabelecida no seu menor quantitativo,
de sorte que deverá residir acima deste, toda vez
que  pelo  menos  uma das  circunstâncias  judiciais
militar em seu desfavor.” (TJPA - RDJ 17/147).

Nota-se  que  a  orientação  predominante  do  nosso
ordenamento jurídico reside na possibilidade de fixação da pena base acima do
patamares legais, doutrinários e jurisprudenciais (mínimo, média e máxima),
quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

Com acerto, o fato de o Juiz singular ter se valido da técnica
de destrinchar  as  qualificadoras,  quando manteve uma delas  como causa de
aumento e a outra como agravante.

Aliás, tal manobra judicante terminou por ser benéfica ao réu,
pois ainda sobrou uma qualificadora que não foi  aproveitada, expressamente,
para exasperar a punição, no que entendo ter sido inserida, como assim devia,
para fundamentar as circunstâncias judiciais, servindo, então, de supedâneo para
justificar o distanciamento do marco mínimo em discussão.

Todavia, até merecia correção a sentença quanto à 2ª fase
da  dosimetria,  para  inverter  a  agravante  com  a  atenuante,  por  ser  uma
imposição legal seguir tal sequência (CP 68). A propósito:
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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.” (realcei)

Acontece que, mesmo invertendo a agravante com a atenuante
e ainda que diante da demasiada vantagem da diminuição de 1/3 (um terço)
pela atenuante da confissão frente ao irrisório aumento dado à agravante (art.
61, II, 'c', do CP), o acusado sairia prejudicado pelo novo cálculo da pena.

Isto  porque,  na  2ª  fase  dosimétrica,  com  a  elevada  e
injustificável diminuição de 1/3 (um terço = 8 anos e 8 meses) sobre a pena base
de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, ante a confissão espontânea (CP 65, III, 'd'),
a pena provisória incidiria em 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
quando seria aumentada de 4 (quatro) anos pela agravante do art. 61, II, 'c', do
CP, totalizando a pena final  de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro)  meses de
reclusão, em regime fechado, superior à punição definitiva de 20 (vinte) anos de
reclusão da sentença, o que ensejaria a repudiada non reformatio in pejus.

Então, por se tratar de recurso manejado pela Defesa, em
obediência  ao  referido  princípio  do  non  reformatio  in  pejus,  que  veda  um
agravamento da situação do acusado, deve ser mantido o  quantum fixado na
sentença recorrida, por ser mais favorável ao apelante.

Por tais considerações, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nego  provimento ao  apelo,  para  manter  a
sentença tal como lançada, consoante os fundamentos acima sopesados.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com voto,  o  Desembargador  João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho, Revisor.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Manoel
Henrique Serejo da Silva, Procurador de Justiça.

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 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                     - Relator -
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