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A culpabilidade, a que se refere o art. 59 do CP
para fins de exasperação da pena, é aquela que
se revela excessiva, fugindo ao ordinário, ou seja,
caracteriza um plus à conduta criminosa, e não a
culpabilidade ordinária, que constitui elemento do
crime.

O  comportamento  da  vítima   deve  ser
considerado  em benefício  do  agente,  quando  a
vítima contribui  decisivamente para a prática do
delito.

Não  há  como  o  motivo  ser  valorado
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desfavoravelmente  ao  réu,  se  não  se  revela
anormal na espécie, constituindo aspecto próprio
do delito.

Sob pena de redundar em bis in idem, a perda de
uma vida não pode constituir circunstância judicial
exasperadora  da  pena  no  crime  de  homicídio,
uma vez  se  trata  de  resultado já  dimensionado
pelo legislador no tipo penal.

Não se considera reincidente o réu quando o fato
pelo qual se encontra sendo processado ocorreu
anteriormente ao trânsito em julgado da sentença
ensejadora de reincidência.

Satisfeitos concretamente os requisitos objetivos
exigidos  pelo  art.  44,  inciso  I,  do  CP,  o  regime
inicial  de  cumprimento  de  pena  há  de  ser  o
semiaberto. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba,  por  unanimidade,   em  DAR PROVIMENTO AO APELO, PARA
REDUZIR A PENA E FIXAR O REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR. OFICIE-SE  PARA EFEITOS DE CUMPRIMENTO DA
PENA NO REGIME SEMIABERTO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  Apelação  Criminal (fls.  230/231)  manejada,

tempestivamente, por Alexandre José Anacleto Aguiar face à sentença de fls.

264/266, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ingá, que,

diante do reconhecimento pelo Conselho de Sentença da prática do crime de

homicídio simples (art. 121, caput, do CP), condenou-o a uma pena de 10 (dez)

anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime

fechado.

Em suas razões recursais (fls. 233/237), insurge-se o apelante,

em síntese, contra a dosimetria da pena aplicada, considerando haverem sido

Desembargador João Benedito da Silva
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violados alguns preceitos legais e a jurisprudência dominante do STJ,  bem

como não ter sido analisada, com rigor,a hipótese dos autos.

Aduz,  com  relação,  às  circunstâncias  judiciais  do  art.  59:  a)

antecedentes: que sofreu uma condenação por posse ilegal de arma de fogo

em outubro de 2013, com a sentença aplicando-lhe 1 ano, sendo que a folha

22 dos presentes autos atestam a primariedade do apelante até o fato apurado

neste caderno processual; b) personalidade: a própria sentença reconhece que

a personalidade do apelante está dentro dos padrões da normalidade, ou seja,

que não se trata de uma pessoa agressiva, violenta; c) motivos: ao contrário do

alegado na sentença, o apelante não agiu por motivo de somenos importância,

tanto é verdade que o Tribunal do Júri afastou a qualificadora de motivo fútil; e

d)  comportamento  da  vítima:  também  diversamente  à  sentença,  o

comportamento da vítima contribuiu para o deslinde do evento criminoso, já

que houve duas discussões entre a vítima e o apelante, sendo que, na última,

ocorrida no dia do evento, a vítima correu para cima do apelante e, este, ao

reagir, disparou um único tiro de arma de fogo.

Sustenta,  ainda,  que,  na  segunda  fase  da  dosimetria,  apenas

considerou  a  agravante  da  reincidência,  sem,  contudo  levar  em  conta  a

atenuante da confissão, que deveria ter sido utilizada, já que a jurisprudência

pátria  estabelece  que,  quando  ocorrerem  as  duas  circunstâncias,  ambas

devem ser consideradas.

Pleiteia,  ao  final,  que  seja  dado  provimento  à  apelação,

atenuando-se a pena-base em face da confissão do apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Parquet às fls. 283/288. 

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer  (fls.  294/296),

opinando pelo provimento parcial  do recurso,  a fim de que seja corrigida a

Desembargador João Benedito da Silva
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reprimenda.

É o relatório.

VOTO

Historiam  os  autos  que  o  Órgão  do  Ministério  Público  em

exercício junto à 1ª Vara da Comarca Ingá ofereceu denúncia em desfavor de

Alexandre José Anacleto Aguiar, dando-o como incurso nas sanções penais

do art. 121, § 2º, inciso II, do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão de,

no dia 19/02/2012, o denunciado haver desferido um tiro na vítima Simonaldo

Germano Mota. 

Processado  regularmente  o  feito,  o  réu  foi  pronunciado  (fls.

144/147),  sendo  ele  submetido  a  julgamento  pelo  Sinédrio  Popular.  Este,

afastando a qualificadora do motivo fútil, reconheceu que o réu praticou o crime

de homicídio  simples,  vindo em seguida o magistrado  a quo  a condenar o

recorrente a uma pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser

cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Inconformado  com a  referida  decisão,  o  réu  veio  a  interpor  a

presente apelação, aduzindo a necessidade de reforma do título, a fim de que

seja reduzida a pena aplicada.

Feito essa breve sinopse processual, passo ao exame do recurso.

 

Ab  initio,  impende  esclarecer  que,  em se  tratando  de  recurso

manejado contra decisão de Tribunal do Júri, em relação ao qual há limitação

ao seu efeito devolutivo por força do princípio constitucional da soberania dos

veredictos, torna-se imprescindível, para a admissibilidade da apelação, que o

apelante  fundamente  sua  irresignação  em  uma  das  taxativas  hipóteses

previstas no art. 593, inciso III, do CPP. Nesse sentido:

Desembargador João Benedito da Silva
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HABEAS  CORPUS.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  (ARTIGO  121,  §  2º,  INCISO  IV,
COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO  CÓDIGO  PENAL).  APELAÇÃO.  EFEITO
DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO
APELO.  LIMITE  FIXADO  PELO  TERMO  DE
INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.  AUSÊNCIA  DE
INDICAÇÃO.  APLICAÇÃO  DA SÚMULA N.  713  DO
STF.  NÃO  OBSERVÂNCIA  PELO  TRIBUNAL  DE
ORIGEM.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1.  Em  razão  das  peculiaridades  das  quais  são
revestidas as decisões do Tribunal do Júri, o efeito
devolutivo  do  recurso  de  apelação  criminal  é
restrito  aos  fundamentos  da  sua  interposição,
previstos nas alíneas do inciso III do artigo 593 do
Código de  Processo Penal,  isto  é,  os  limites  do
exame a ser feito pela Corte Estadual são fixados
no termo ou petição de interposição do reclamo,
de  tal  sorte  que  nas  razões  do  inconformismo
somente constarão os fundamentos de fato e de
direito  vinculados  aos  incisos  anteriormente
indicados.
2. No caso em apreço, depreende-se que o Ministério
Público,  ao apelar  da sentença proferida em sessão
plenária,  olvidou-se  de  declinar  quais  das  hipóteses
elencadas  no  artigo  593,  inciso  III,  do  Código  de
Processo Penal seriam utilizadas para embasar a sua
insurgência,  cingindo-se  a  manifestar  "o  desejo  de
recorrer  da  decisão",  o  que  evidencia  a  violação  à
regra da fundamentação vinculada, oportunizando ao
recorrente,  em  momento  posterior,  escolher  quais
seriam  as  suas  teses  recursais,  em  afronta  ao
entendimento já consolidado no âmbito dos Tribunais
Superiores.
3.  Assim,  não  declinados  no  momento  oportuno  os
fundamentos da insurgência contra a decisão proferida
pelo  Tribunal  do  Júri,  não  poderia  a  Corte  a  quo
conhecer  do  apelo  interposto  pela  acusação  e
submeter  o  paciente  a  novo  julgamento  pela  Corte
Popular.
4.  Aplicação  do  enunciado  da  Súmula  n.  713  do
Supremo Tribunal Federal.
5. Ordem concedida para anular o acórdão proferido
no  julgamento  da  Apelação  Criminal  n.  644824-0,
restabelecendo-se  a  sentença  proferida  pelo  Juiz
Presidente do Tribunal do Júri.
(HC  243.566/PR,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  18/10/2012,  DJe

Desembargador João Benedito da Silva
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05/11/2012)

No  caso  em  desate,  denota-se  que  o  apelante  invoca,  como

fundamento recursal, o permissivo insculpido no art. 593, inciso III, alínea “c”,

alegando,  em  ressunta,  haver  o  julgador  equivocado-se  na  operação  de

dosimetria da pena, especificamente em suas 1ª e 2ª fases.

De fato, verifica-se ser a sentença merecedora de reforma, a fim

de que seja minorada a reprimenda imposta ao réu.

A propósito, constata-se, na decisão combatida, que a Magistrada

singular elaborou a dosimetria  da pena-base, nos seguintes termos:

A CULPABILIDADE encontra-se delineada nos autos ,
porquanto o réu era inteiramente capaz de entender o
caráter  ilícito  do  fato  praticado,  sendo-lhe  exigível
conduta diversa.
Os ANTECEDENTES são ruins e revela que o réu já
sofreu  condenação,  sendo  reincidentes,  mas  tal
circunstâncias  será  levada  em  consideração  ma
segunda fase da aplicação da pena.
Poucos  elementos  foram  cletados  a  respeito  da
CONDUTA SOCIAL do acusado, razão pela qual deixo
de valorá-la. 
A  PERSONALIDADE  dentro  dos  padrões  da
normalidade. 
Os  MOTIVOS não  lhe  são  favoráveis,  eis  que  agiu
impelido por motivo de somenos importância.
As CIRCUNSTÂNCIAS não lhe  são favoráveis,  uma
vez  que  o  fato  foi  praticado  em  local  de  grande
movimentação.
As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são irreversíveis,
eis que uma vida foi ceifada abruptamente de forma
violenta.
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para
o deslinde do evento criminoso
Assim,  atenta  as  diretrizes  acima,  levando-se  em
conta que prevalecem as circunstâncias desfavoráveis
ao  réu  e  tratando-se  de  homicídio  simples,  FIXO  A
PENA BASE acima do  mínimo legal,  em 9  (NOVE)
ANOS DE RECLUSÃO. 
Considerando  que,  no  concurso  de  atenuantes  e
agravantes,  a  reincidência  é  circunstância
preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal,

Desembargador João Benedito da Silva
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elevo em 1/6 a reprimenda, ou seja, 1 (um) ano e 6
(seis) meses, totalizando 10 (DEZ) ANOS e 06 (SEIS)
MESES  DE  RECLUSÃO,  pena  esta  que  torno
definitiva,  haja  vista  a  ausência  de  outras
circunstâncias a ponderar.
(destaques originais)

Pois  bem.  Dessume-se  dessa  operação  que,  na  1ª  fase  da

dosimetria da pena, foram sopesadas negativamente 05 (cinco) das 08 (oito)

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, quais sejam, a culpabilidade,

os motivos, as circunstâncias, consequências e o comportamento da vítima.

Nada há de ser modificado em relação às circunstâncias do crime,

haja  vista  terem  sido  avaliadas  pela  julgadora  em  conformidade  com  os

elementos probatórios contidos no caderno processual.

Todavia,  patente  é  o  desacerto  quanto  à  avaliação  da

culpabilidade, dos motivos, das consequências do crime e do comportamento

da vítima.

No  que  tange  à  primeira  circunstância  judicial,  exsurge

inapropriado  o  seu  cômputo  prejudicial,  pois  não  se  pode  confundir  a

culpabilidade que  recai  sobre  a  conduta  típica  e  ilícita  do  agente  com  a

culpabilidade a que se refere o  caput do artigo 59 do Código Penal. Sobre a

matéria leciona o doutrinador Rogério Greco:

[...] Logo no primeiro momento, quando irá determinar
a  pena-base,  o  art.  59  do  Código  Penal  impõe  ao
julgador, por mais uma vez, a análise da culpabilidade.
Temos de realizar, dessa forma, uma dupla análise da
culpabilidade: na primeira, dirigida à configuração da
infração penal, quando se afirmará que o agente que
praticou o fato típico e ilícito era imputável, que tinha
conhecimento sobre a ilicitude do fato que cometia e,
por  fim,  que  lhe  era  exigível  um  comportamento
diverso;  na segunda,  a  culpabilidade será  aferida
com o escopo de influenciar na fixação da pena-
base. A censurabilidade do ato terá como função fazer

Desembargador João Benedito da Silva
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com que a pena percorra os limites estabelecidos no
preceito  secundário  do  tipo  penal  incriminador”.
(GRECO, Rogério.  Código Penal  Comentado.  3ª ed.
Niterói, RJ: Impetus, 2009, fls. 139/140)

E a jurisprudência pátria expõe:

“A culpabilidade  que  o  artigo  59  do  Código  Penal
reclama exame, e eventualmente exaspera a pena, é
aquela  excessiva,  isto  é,  a  que  foge  ao  ordinário,
constituindo  plus  na  conduta  criminosa,  e  não  a
ordinária, que fundamenta a pena, pois esta, como dito
acima,  é  elemento  constitutivo  do  crime  (conceito
tripartido  de  delito).  No  caso  sub  judice,  a
culpabilidade dos réus não fugiu à normalidade, não
podendo  essa  moduladora  atuar  de  forma negativa.
(...)”. (TJRS - ACR: 70050764513 RS , Relator: José
Conrado  Kurtz  de  Souza,  Data  de  Julgamento:
18/12/2012,  Sétima  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2013)

AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES.  ARTIGO 121,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. ARTIGO
59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. ANÁLISE
DE  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  CONSIDERAÇÕES
SOBRE  A  IMPUTABILIDADE  E  CONSCIÊNCIA DA
ILICITUDE.  MAJORAÇÃO  DA  PENA-BASE.
FUNDAMENTOS  INIDÔNEOS.  "Pretendeu  o
legislador  que  o  'grau  de  culpabilidade',  e  não  a
culpabilidade,  fosse  o  fator  a  orientar  a  dosimetria
penal. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas
aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade
receberão,  por  justiça,  uma  apenação  mais  severa"
(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral
(arts.  1º  a  120).  10.  ed.  rev.  e  atual.  São  Paulo:
Saraiva, 2006, v. 1. p. 436). (…) (TJSC - ACR: 382535
SC 2011.038253-5,  Relator:  Jorge  Schaefer  Martins,
Data  de  Julgamento:  18/11/2011,  Quarta  Câmara
Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal (Réu
Preso) n. , de Tangará)

In casu,  a simples consciência de infringir  a norma penal

não constitui elemento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade, em

nada  influindo  na  fixação  da  pena-base,  devendo,  pois,  esta  circunstância

judicial não ser contabilziada, já que inexistente qualquer elemento concreto a

demonstrar um maior grau de reprovabilidade do fato por haver extrapolado as

raias ordinárias do tipo penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Quanto ao motivo do crime, não há como ele ser analisado

desfavoravelmente ao réu, eis que não se revela anormal na espécie, sendo,

portanto,  inerente  ao  próprio  delito.  Ademais,  a  deliberação  soberana  do

Conselho de Sentença, desconsiderou, como motivo fútil,  anterior discussão

que o réu teve com a vítima dias antes do homicídio. Destarte, não haveria

como esse aspecto refletir-se na pena base, elevando-a.

Nesse sentido:

[…] O mandamus não é a via adequada para exame
da  dosimetria,  devendo  apenas  aferir  eventual
existência  de evidente  ilegalidade,  o  que  se verifica
quando considerada maior a culpabilidade, com base
em  elementos  do  conceito  analítico  do  crime.
Ademais, os motivos não podem ser próprios do
delito,  nem as consequências se confundem com o
resultado  da  infração,  além  de  ser  inidônea  a
valoração das circunstâncias com base em elementos
abstratos e genéricos. Precedentes. […]
(HC  287.703/ES,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  15/05/2014,
DJe 23/05/2014)
(grifo nosso)

Por outra banda, a título de consequências do crime, não há

como o evento perda de uma vida ser avaliado em desfavor do réu, porquanto

o resultado morte já faz parte do tipo legal do homicídio, sendo devidamente

ponderado pelo legislador para dimensionar pena em abstrato, de modo que

sua utilização no caso dos autos, para fins de exasperação da pena, redunda

em flagrante bis in idem. 

Já no tocante ao comportamento da vítima, também inexiste

substrato  para  sua  avaliação  em  prejuízo  do  réu,  porquanto  a  prova

testemunhal  colhida  durante  a  instrução  é  firme  e  coesa  em  corroborar  a

afirmação de que o réu sofreu provocações por parte da vítima.

Desembargador João Benedito da Silva
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Durante o seu interrogatório em juízo, o réu, Alexandre José

Anacleto Aguiar ora apelado, afirmou:

[…] Foi até o trailer de Andréa com sua esposa para
pegar um hamburger para levar para casa. Foi quando
pediu uma coca para Andréa e ela disse que não tinha.
Ele disse que não tinha problema e compraria a coca
na frente, que era o bar do Bacurau. Então, ele foi até
o bar. Chegando no bar, ele pediu a coca ao dono do
bar,  e  este  disse  para  aguardar  um momento,  pois
estava fritando uma bisteca e,  sem seguida,  traria a
coca. No bar, havia uns conhecidos seus Célio e outro
popular  conhecido  por  Beija,  que  pediram  para  ele
sentar  e  conversar.  O  réu  disse  que  estava  com
pressa e iria embora rápido. Mesmo assim ele sentou
na cadeira, esperando enquanto a coca chegava. Após
uns  dois  ou  três  minutos  chegam  a  vítima,  Cipó  e
Doda.  Chegaram  e  deixaram  as  motos  por  trás  do
trailer  de Andréa e vieram até o  bar.  Alguns metros
antes de chegar no bar, a vítima cochichou no ouvido
de Cipó e também no de Doda. Cipé e Doda de lado e
a vítima no meio. Eles foram até o bar. Na hora em
que eles chegaram ao bar, o réu evitou olhar para ele,
para não pensar que estava intimidando a vítima, até
porque  não  havia  motivo.  Então,  o  réu  ficou  lá
sentado.  A  vítima  mandou  que  os  companheiros
entrassem no bar para pegar uma cerveja. Na hora em
que eles entraram para o bar,  a vítima foi até onde o
réu  estava.  A  vítima  perguntou  ao  réu  se  ele  se
lembrava  o  que  ele  dissera  no  açude,  apontando  o
dedo no rosto do réu. O réu disse “você está doido”. A
vítima perguntou novamente se ele se lembrava. O réu
disse que se lembrava. Foi, então, que, o réu procurou
se levantar da cadeira e a vítima o empurrou para ficar
sentado. A mão da vítima deslizou e foi quando o réu
rapidamente  conseguiu  se  levantar.  Quando  se
levantou, a vítima ficou em posição contrária ao réu,
este com as costas para a rua, enquanto que a vítima
ficou com as costas para o bar.  Aí, a vítima falou que
lá no açude a conversa foi uma, aqui é outra; agora,
sou eu ou você. Foi quando a vítima foi para cima do
réu, empurrando-o, aí o réu efetuou um disparo. […]
(arquivo de mídia Vídeo 24)

Arrolada  pelo  Ministério  Pública,  a  testemunha,   João

Francisco da Silva, relatou:

Desembargador João Benedito da Silva
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[…] Que viu quando Simonaldo, Naldo foi para onde
Alexandre  estava  no  bar.  […]  Que  Naldo  chegou
acompanhado de Cipó e Doda. Chegaram dois em um
moto  e  depois  chegou  outro.  Eles  estacionaram  as
motos perto do bar de Andréa. De Andréa, quem estiva
no bar do Bacurau dava para ver. […] Que o réu e a
vítima tiveram uma conversa. […]
(arquivo de mídia Vídeo 21)

Em seu depoimento em juízo, as testemunhas Edineusa Camilo

de Andrade e Lucimar Naide da Silva disseram, respectivamente:

[…]  No dia do fato estava na lanchonete lanchando
com  seu  filho,  quando  Alexandre  chegou  com  a
esposa dele,  comprou uma coca  e o rapaz foi  para
cima dele; foi, então, que ela escutou somente o tiro.
Chegou na lanchonete era uma seis horas da noite.
[…] Que estava na lanchonete de Andrea que fica de
frente  para  o  bar.  […]  Não  viu  quando  Simonaldo
chegou,  mas  viu  quando  ele  foi  para  cima  de
Alexandre. […] viu quando Simonaldo já foi discutindo
com Alexandre. Quando escutou foi o tiro […].
(arquivo de mídia Vídeo 22) 

[…] No dia do fato, estava na lanchonete da Andréa.
Chegou lá mais ou menos umas oito  e poucas.  Viu
quando  Alexandre  Chegou  no  bar  do  Bacurau
acompanhado  de  sua  esposa.  […]  Viu  quando
Simonaldo, a vítima, estava chegando na calçada. Viu
Simonaldo  se  dirigindo  a  Alexandre,  mas  não  dava
para  ouvir.  […]  Simonaldo  estava  com  outro  rapaz
conhecido por Cipó.  Só viu Simonaldo se dirigindo a
Alexandre.  Não  viu  quando  Alexandre  atirou  em
Simonaldo;  viu  quando  Simonaldo  se  dirigiu  até
Alexandre  e  este  ia  se  levantando,  mas  Simonaldo
estava  pressionando-o  na  cadeira  para  que  não  se
levantasse. […]  Viu Alexandre tentando se levantar e
Naldo  não  deixando,  pegando  nos  ombros  daquele
[…].
(Arquivo de mídia, Vídeo 23)

De  todo  o  painel  anteriormente  descortinado,  verifica-se

remanescer apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu.

Todavia, apesar de terem sido afastados os efeitos deletérios de

Desembargador João Benedito da Silva
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04 (quatro) circunstâncias,  sopesadas equivocadamente,  a  existência de ao

menos uma delas desfavorável ao réu justifica a aplicação da pena-base acima

do mínimo legal. À guisa de exemplificação, confira-se o seguinte aresto:

HABEAS  CORPUS.  LATROCÍNIO.  FIXAÇÃO  DA
PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS
JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
MOTIVAÇÃO  VÁLIDA.  RECONHECIMENTO  DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA PELA SENTENÇA DE
PRIMEIRO  GRAU.  ATENUANTE  CASSADA  PELO
TRIBUNAL  A  QUO,  EM  SEDE  DE  APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL
UTILIZADA  PARA  FUNDAMENTAR  O  JUÍZO
CONDENATÓRIO.  HABEAS  CORPUS
PARCIALMENTE  CONCEDIDO.  1.  Não  há
constrangimento  ilegal  a  ser  sanado  na  via  do
habeas  corpus,  estranha  ao  reexame  da
individualização  da  sanção  penal,  quando  a
fixação da pena-base acima do mínimo legal,  de
forma  fundamentada  e  proporcional,  justifica-se
em circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. [...] .
3. […] 
4.  "A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
consolidou o entendimento de que deve ser aplicada a
atenuante da confissão espontânea realizada perante
a  autoridade  policial,  ainda  que  retratada  em  juízo,
desde que ela tenha, em conjunto com outros meios
de prova, embasado a condenação. Nota-se que esta
Corte  trata  o  assunto  sobre  outro  enfoque,  não
associando a atenuante com o arrependimento do réu,
mas com o valor  probatório,  ou  melhor,  a  influência
que a confissão extrajudicial  tenha sobre o juízo de
condenação"  (HC  90.470/MS,  5.ª  Turma,  Rel.  Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 17/03/2008). 5. Ordem
de  habeas  corpus  parcialmente  concedida  para
reconhecer  a  incidência  da  atenuante  de  confissão
espontânea  e  restabelecer  a  sanção  penal  aplicada
pela  sentença  condenatória.”  (STJ.  HC  240.565/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 27/08/2013, DJe 04/09/2013) (grifo nosso)

Por essa razão,  atento aos parâmetros da necessidade e

suficiência para a reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 08

(oito) anos de reclusão. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Passando, agora,  à segunda fase da dosimetria,  vejo que

também existe reparo a ser feito na aplicação das circunstâncias legais.

Inicialmente, é de bom alvitre esclarecer que o réu não pode

ser considerado reincidente e, por conseguinte, ter sua pena-base submetida à

majoração decorrente da incidência da agravante referida no art. 61, inciso I,

do CP. 

É que, em conformidade, com o disposto no art. 63 do CP,

“verifica-se  a  reincidência  quando  o  agente  comete  novo  crime,  depois  de

transitado em julgado a  sentença que,  no  País  ou  no estrangeiro,  o  tenha

condenado por crime anterior”. 

De acordo com a Certidão de Antecedentes Criminais (fls.

244/245), o réu foi processado e julgado por posse e porte ilegal de arma em

concurso perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ingá, havendo o trânsito

em julgado de sua condenação ocorrido em 16/10/2013. 

Sucede que o crime em relação ao qual está o réu sendo

processado  nos  presentes  autos,  segundo  a  denúncia  de  fls.  02/04,  foi

cometido 19 de fevereiro de 2012. 

Logo, à luz da regra estatuída pelo art. 63 do CP, forçoso

reconhecer a impossibilidade de a condenação transitada em julgado produzir

os efeitos da reincidência, pelo menos em relação à presente condenação.

Superado o ponto atinente à agravante da reincidência, resta

ainda  aplicável  a  atenuante  da  confissão,  tendo  em  vista  que  magistrada

reconheceu-a presente, tanto assim que solucionou o conflito de circunstâncias

optando pela preponderância da circunstância da reincidência.

Desembargador João Benedito da Silva
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De qualquer forma, nunca demais esclarecer que, de fato, tal

circunstância  deve  ser  levada  em consideração  para  fins  de  atenuação  da

pena-base, porquanto a espontaneidade inerente ao benefício legal resultou

devidamente configurada na espécie.

Perante  a  autoridade  policial  (19/21),  o  réu  confessou,

imediata  e  convictamente,  a  autoria  delitiva,  narrando,  de  forma minuciosa,

como se deu todo o contexto em que ocorrido o fato a ele imputado.

Interrogado,  em juízo,  ratificou  o  depoimento  prestado  na

esfera policial, inclusive reafirmando a autoria do crime (arquivo de mídia de fl.

127 – Vídeo 24). 

Em  Plenário  (fl.  253),  novamente  confirmou  a  versão

apresentada perante  a autoridade policial  e  em juízo,  relatando,  da mesma

forma, os acontecimentos já delineados.

Sobre  o  reconhecimento  da  confissão  espontânea,  assim

tem se manifestado o STJ: 

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  INADMISSIBILIDADE.  HOMICÍDIO.
REDAÇÃO  DO  TERCEIRO  QUESITO.  NULIDADE
NÃO  SUSCITADA  NO  MOMENTO  OPORTUNO.
PRECLUSÃO.  REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA-
BASE.  REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO
PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA DA
CIRCUNSTÂNCIA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  POSSIBILIDADE.  PARECER
ACOLHIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de  Justiça  não  têm mais  admitido  o  habeas  corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, seja
o recurso ou a  revisão criminal,  salvo  em situações
excepcionais.  Precedentes.  Quando  manifesta  a
ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada
como coatora, situação verificada de plano, admite-se
a impetração do mandamus diretamente nesta Corte
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para  se  evitar  o  constrangimento  ilegal  imposto  ao
paciente.
2.  Qualquer  irregularidade  na  quesitação  deve  ser
suscitada no momento oportuno e registrada na ata da
sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de
preclusão.
3. As instâncias originárias, soberanas na análise das
circunstâncias fáticas da causa, analisando o acervo
probatório  dos  autos,  acertadamente  aumentaram  a
pena-base do paciente além do mínimo. Entender de
forma diversa demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório,  inviável  na  via  estreita  do  habeas
corpus.
4.  A  jurisprudência  dos  tribunais  superiores
firmou-se  no  sentido  de  que  a  confissão
espontânea, ainda que parcial, é circunstância que
sempre atenua a pena, ex vi do art. 65, III, d, do CP,
o  qual  não  faz  qualquer  ressalva  no  tocante  à
maneira  como  o  agente  a  pronunciou  (HC  n.
82.337/RJ,  Ministra  Ellen  Gracie,  DJ  4/4/2003).  A
única  exigência  legal  para  a  incidência  da
mencionada atenuante  é  que  seja  ela  levada em
consideração pelo magistrado quando da fixação
da autoria do delito. A própria retratação em juízo,
em  tais  casos,  não  tem  o  condão  de  excluir  a
aplicação da atenuante em referência.
5. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, tão
somente para fazer incidir  a  circunstância atenuante
da confissão espontânea, redimensionando-se a pena
para 2 anos 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido,
no mais, o acórdão impugnado.
(HC  196.029/SP,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe
25/11/2014)

Dessa  forma,  ausentes  outras  circunstâncias  legais,

reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena-base em

01  (um)  ano,  estabelecendo  a  pena  intermediária  em  07  (sete)  anos  de

reclusão.

Chegando à 3ª fase do cálculo da pena, não constatando a

existência de causas de aumento ou diminuição da pena a serem aplicadas,

fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão. 

Estabeleço,  para  o  cumprimento  da  pena,  inicialmente,  o
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regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP, devendo

a reprimenda ser cumprida em local a ser designado pelo Juízo da Execução

Penal.

Por fim, deixo de efetuar a conversão da pena privativa de

liberdade em restritiva de direitos, pois a hipótese vertente - condenação por

homicídio com pena de 07 (sete) anos - não satisfaz as exigências previstas no

art. 44, inciso I, do CP.

Firme  em  tais  fundamentos,  DOU  PROVIMENTO  AO

RECURSO,  para,  na individualização da pena decotar a valoração negativa

das circunstâncias judiciais, da culpabilidade, dos motivos, das consequências

do crime e do comportamento da vítima; afastar a aplicação da agravante da

reincidência;  aplicar  a  atenuante  da  confissão  espontânea;  e  fixar  a  pena

definitiva  em 07  (sete)  anos  de  reclusão,  estabelecendo,  inicialmente,  o

regime semiaberto para fins de cumprimento da pena. 

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Amadeus Lopes Ferreira, Promotor   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


