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APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  ÀS  PROVAS  DOS
AUTOS.  INOCORRÊNCIA.  ALEGAÇÃO  DE  FIXAÇÃO
DA  PENA  EM  PATAMAR  EXACERBADO.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS,  EM  SUA  MAIORIA,
DESFAVORÁVEIS  AO  RÉU.  REINCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA  DE CONDENAÇÃO  ANTERIOR  AO
FATO  CRIMINOSO  PRATICADO  PELO  AGENTE.
IMPERIOSO  AFASTAMENTO  DA  MAJORAÇÃO
PERPETRADA  PELO  JUÍZO  DE  PISO.
CIRCUNSTÂNCIA  ATENUANTE  DA  MENORIDADE.
RÉU  QUE TINHA 18  ANOS  DE IDADE À  ÉPOCA DO
CRIME.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- Ao Tribunal “ad quem” cabe somente verificar se o veredicto
popular é manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, se
colide ou não com o acervo probatório existente no processo.
Desde  que  a  solução  adotada  encontre  suporte  em  vertente
probatória, cumpre acatá-la, sem o aprofundamento do exame
das versões acusatória e defensiva, que já foi realizado pelos
juízes  de  fato,  aos  quais  compete,  por  força  de  dispositivo
constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida.

- Com efeito, evidenciando-se duas teses contrárias e havendo
plausibilidade na opção de uma delas pelo Sinédrio Popular,
defeso à Corte Estadual sanar a decisão do Tribunal do Júri
para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de
ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da CF.

- A caracterização da agravante da reincidência se dá à guisa
da presença concomitante de três vetores: (a) a prática de crime



anterior; (b) o trânsito em julgado da sentença condenatória; e
(c) o cometimento de novo delito, após o trânsito em julgado da
sentença  penal  condenatória.  Espelhando  a  folha  de
antecedentes  criminais  do  apelante  realidade  diversa  das
hipóteses  acima  mencionadas,  imperioso  é  o  afastamento  da
majoração efetuada pelo juízo monocrático.

- Constatado nos autos que o réu, à época do delito, contava
com 18 (dezoito) anos de idade, forçoso é o reconhecimento, de
ofício, da incidência da atenuante da menoridade (art. 65, I, do
CP), com a redução da pena base em mais 2 (dois) anos.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo,
para afastar a reincidência e, de ofício, reconhecer a atenuante da menoridade,
readequando-se a pena para onze anos de reclusão, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Perante o 1º Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande, o
Ministério Público ofereceu denúncia contra  Clécio Jefferson Vieira do Nascimento,
pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, em virtude de, no dia
8 de maio de 2011, por volta das 18:00 horas, no cruzamento da Rua Aurélio Feitosa
Ventura com a Avenida Tavares, Bairro Vila Castelo Branco, na cidade de Campina
Grande, ser acusado de ter desferido disparos de arma de fogo (revólver calibre 38),
contra a vítima Flávio Oliveira da Silva, conhecido por Careca, que faleceu em razão
das lesões sofridas, consoante laudo de exame pericial em local de morte violenta nº
0429/2011, anexado às fls. 53/65.

Colhe-se dos autos que a vítima, no dia do crime, havia ingerido
bebida alcoólica em casa com os amigos, e que por volta das 17:30 horas, transportou
um deles  até  a  Casa  de  Shows  Spazzio,  ocasião  em que  perpetrou-se  o  crime  em
comento.

Em momento posterior, o denunciado fora preso pela prática de
um outro delito, e nesta oportunidade portava um revólver calibre 38 que, submetido à
realização de  perícia  de  confronto  balístico  com os  projéteis  extraídos  do  corpo da
vítima (fls.  84/92),  atestou positivo.  Tais circunstâncias levaram à ilação de que,  da
arma encontrada com o denunciado, partiram os projéteis que ceifaram a vida da vítima.

Às fls. 353/356, o julgador monocrático proferiu sentença em
que pronunciou o réu pelo possível cometimento do crime de homicídio simples (art.
121, caput, do CP) contra a vítima.

Transcorridos os demais trâmites processuais, o 1º Tribunal do
Júri da Comarca de Campina Grande, por maioria de votos, respondeu sim aos quesitos
relativos à materialidade e autoria do crime de homicídio que vitimou Flávio Oliveira da
Silva e, imputando-as ao denunciado, julgou procedente a acusação (fl. 441), tendo o
Magistrado   Bartolomeu  Correia  Lima  Filho  proferido  sentença  (fls.  443/444),



condenando  o  réu  a  uma  pena  de  15  (quinze)  anos  de  reclusão,  no  regime
inicialmente fechado.

Irresignada,  a  defesa  interpôs  apelação  às  fls.  454/455  e
538/540,  com base  no  art.  593,  III,  “d”,  do  CPP,  alegando  decisão  completamente
contrária  às  provas  dos  autos.  Assevera,  ainda,  que  a  pena  fora  aplicada  de  forma
exacerbada  pelo  juízo  primevo  desde  a  sua  base,  inexistindo,  no  processo,
circunstâncias  que  justifiquem  uma  exegese  tão  recrudescida.  Pugnou,  assim,  pela
reforma da sentença de primeiro grau, para fins de minoração da reprimenda imputada
ao apelante.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  542/545,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  da  Procuradora  Maria
Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo,  fls.  550/554, opinou pelo não acolhimento do
apelo.

É o relatório.

VOTO: 

Compulsando os autos,  tenho que o apelante,  em suas razões
recursais (fls. 538/540) aduz que sua condenação se dera em manifesta contrariedade à
prova dos autos na decisão do Júri, que acolhera a tese acusatória, condenando-o pela
prática de homicídio simples.

O Conselho de Sentença, ao acolher o pleito ministerial e decidir
pela condenação do réu, repelindo a tese de negativa de autoria ostentada pelo acusado,
optou por uma das versões a ele apresentadas. Assim deliberando, o fez com respaldo no
acervo probatório.

Desta feita, não vejo como prover tal pretensão do recorrente.

Ab initio, vale ressaltar que a cassação do veredicto do Tribunal
do Júri com base no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal somente pode
ocorrer quando a decisão for completamente contrária à prova dos autos, isto é, quando
não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la. 

Assim é o entendimento de nossas Cortes Superiores, conforme
se pode observar dos arestos que seguem:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS  AUTOS.  INOCORRÊNCIA.  EXISTÊNCIA DE  PROVAS  QUE
PERMITEM  A  ADOÇÃO  DE  QUALQUER  DAS  TESES
SUSTENTADAS PELAS PARTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
COMPETÊNCIA.  JÚRI.  JULGAMENTO  MONOCRÁTICO.
PRINCÍPIO  DA  COLEGIALIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.  Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de
qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado
por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Além de tema com solução pacificada na Corte,  com a interposição de



agravo regimental torna-se superada a alegação de violação ao princípio da
colegialidade.
3. Agravo  regimental  provido  para  negar provimento ao agravo em recurso
especial.
(STJ  -  AgRg  no  AREsp  946505  /  SE  2016/0175864-1  –  Relator(a):
Ministro NEFI CORDEIRO – Órgão julgador: T6 – SEXTA TURMA -
Data  do  Julgamento:  23/05/2017  -  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe
30/05/2017)

PROCESSO-CRIME – TRIBUNAL DO JÚRI.
-  Defrontando-se  o  corpo  de  jurados  com  versões  distintas,  atua
soberanamente  na  escolha de  uma delas,  não se  podendo concluir  por
condenação manifestamente contrária à prova coligida.
(STF –  HC  107420 /  SP -  Relator:  Ministro  Marco  Aurélio  –  órgão
Julgador: Primeira Turma – Data do Julgamento: 18/04/2017  Data da
Publicação/Fonte: DJe 09/05/2017).

Saliente-se que a linha de pensamento jurídico supramencionada
também  serve  de  aporte  às  decisões  deste  Sodalício,  para  situações  de  análoga
conjuntura: verbis,

JÚRI.  NULIDADES.  ABORTO.  QUESITO.  FORMA  NEGATIVA.
INOCORRÊNCIA.  ARGUIÇÃO,  ADEMAIS,  PRECLUSA.
TESTEMUNHAS.  ASSISTENTE.  ARROLAMENTO.
ADMISSIBILIDADE.  EIVA  INEXISTENTE.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA.  REJEIÇÃO. DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA.  INEXISTÊNCIA.
PENA.  EXACERBAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  APELO.  NÃO
PROVIMENTO. 
(…)
lV. Havendo versões conflitantes sobre os mesmos fatos, aos jurados é dado
escolher  por  qualquer  delas  sem que  a  opção  implique em julgamento
manifestamente  contrário  à  prova  dos  autos,  à  luz  do  princípio  da
soberania  do  veredicto  do  tribunal  do  júri,  previsto  no    art.  5º,  inc.
XXXVIII,  c,  da  Constituição  da  República.  V.  Fixada  a  pena  acima  do
mínimo em razão  dos  motivos,  do  modo de  execução  do  delito,  de  suas
consequências e do comportamento da vítima que não influenciou na prática
criminosa, inexiste erro ou injustiça a reparar. V. Preliminares de nulidades
refutadas. Veredicto mantido. Recurso improvido.
(TJPB;  APL  0016934-04.2010.815.2002;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho; DJPB 07/08/2014; Pág.
11)

No mesmo sentido  as  lições  de  Heleno Cláudio Fragoso  (In,
"Jurisprudência  Criminal"  -  p.  378  -  nº  320),  de  Júlio  Fabbrini  Mirabete  (In,
"Processo Penal" - p. 612/613), de Damásio Evangelista de Jesus  (In, "Código de
Processo Penal Anotado" - 9ª edição - p. 383), de Frederico Marques (In, "Tratado
de Direito Processual Penal" - Vol. IV - p. 245), de Espínola Filho (In, "Código de
Processo Penal Brasileiro - Anotado" - Vol. IV - nº 1.238).

Na hipótese  em tela,  o  apelante  aduz,  de  maneira  genérica  e
superficial, que os jurados decidiram manifestamente contrário à prova dos autos, sem,
contudo, esmiuçar os reais fundamentos de seu inconformismo.

Importante  ressaltar,  in  casu,  que  a  materialidade  e  a  autoria
delitivas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, ao tempo em que os Jurados
afastaram a tese de negativa de autoria apresentada pelo réu, culminando com a sua
condenação pelo homicídio simples de Flávio Oliveira da Silva (docs. de fls. 440/4444).

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%205&sid=327603ec.7d23277a.0.0#JD_CFart5
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%205&sid=327603ec.7d23277a.0.0#JD_CFart5


Ora, é cediço que, para desconstituir uma decisão do Tribunal do
Júri, em virtude da soberania do júri, é imprescindível a constatação de que não houve
embasamento em nenhuma prova existente no processo, devendo haver evidência cabal
de que a decisão esteja totalmente dissociada do conjunto probatório. Logo, conforme já
foi dito, o acolhimento de uma das teses apresentadas não configura a hipótese do artigo
593,  inciso  III,  letra  “d”,  do  Código  de  Processo  Penal,  pois  a  aceitação  de  uma
alternativa probatória está dentro do poder de opção decisória do Conselho de Sentença.

Aliás, como bem ensina Guilherme de Souza Nucci:

“Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do júri, deve ser
redobrada,  para  não transformar  o  tribunal  togado na  real  instância  de
julgamento dos crimes dolosos contra a vida”. (Código de Processo Penal
Comentado, 5ª edição, 2012, p. 1.026)

Desta  feita,  existindo  prova,  ainda  que  indiciária,  apta  para
sustentar o veredicto dos jurados, não há falar em decisão manifestamente contrária à
prova dos autos, devendo ser mantida a decisão ora guerreada.

Ultrapassado  tal  ponto,  passo  a  análise  da  alegativa  de
exacerbação da pena aplicada ao apelante.

Da leitura da peça recursal, tem-se a ilação de que a defesa do
acusado busca justificar o inconformismo acerca da aplicação da reprimenda privativa
de liberdade nos moldes da sentença vergastada, sob a leitura de que o juízo primevo, na
primeira fase da dosimetria, e sem a fundamentação devida, submeteu o sentenciado a
uma pena base exacerbada, vez que se trata o delito de um homicídio simples. 

Ocorre que, a fixação da pena, seja ela privativa de liberdade ou
não, não é feita pela acepção pessoal de cada um sobre o delito ou mesmo sobre a
aferição do bem jurídico violado, visto que este aspecto já fora valorado pelo legislador
na fixação em abstrato do mínimo e do máximo da pena; e, embora não constitua uma
operação aritmética, possui requisitos claros a serem seguidos. 

No caso dos autos, observa-se que a pena base foi acertadamente
fixada em 13 (treze) anos, afastando-se do mínimo legal (que é de 6 anos), em virtude
do juízo a quo ter considerado desfavoráveis ao réu 6 (seis) das 8 (oito) circunstâncias
judiciais  previstas  no  caput do  art.  59  do  Código  Penal,  estando  as  razões  do
convencimento  do  julgador  devidamente  fundamentadas  no  decisum impugnado.  In
verbis:

“(...)
Culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade do agente pelo fato
criminoso praticado, é de considerável monta, pois sabia do caráter ilícito do
fato;
Antecedentes, indicam que o delito não foi um fato esporádico na vida do
réu;
Personalidade, com sendo, seu caráter, verificando se o crime se afina com a
individualidade psicológica do agente, no caso, voltada para a criminalidade;
(...)
Circunstâncias  do crime,  são  desfavoráveis  ao  réu,  pois  dada  a  forma do
crime surpreendeu a vítima com disparos certeiros;
Consequências do crime, que são os efeitos da conduta para a vítima, foram
as piores possíveis;

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20593&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart593
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Comportamento da vítima não contribuiu para o desfecho do crime
(...)”.

Sobre o assunto, junto os seguintes arestos do Superior Tribunal
de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4.°, IV, DO CÓDIGO PENAL.
(1)  WRIT SUBSTITUTIVO  DE  REVISÃO  CRIMINAL.
INVIABILIDADE.  VIA  INADEQUADA.  (2)  MATÉRIA  NÃO
ANALISADA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA.  NÃO  CONHECIMENTO  DA  PRESENTE
IMPETRAÇÃO.  FLAGRANTE  ILEGALIDADE  EXISTENTE.
CONHECIMENTO.  POSSIBILIDADE.  (3)  PENA-BASE  ACIMA DO
MÍNIMO  LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  ANTECEDENTES,  PERSONALIDADE  E
CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME.  INCREMENTO  JUSTIFICADO.
DEMAIS  CIRCUNSTÂNCIAS.  AUSÊNCIA DE  FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. (4) PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. (5) NÃO
CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
(...)
3. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo
com o princípio da individualização da pena.  Tal  procedimento envolve
profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-
lo  em  sede  de  habeas  corpus.  Na  espécie,  as  instâncias  de  origem
arrolaram elementos concretos quanto aos antecedentes, à personalidade e
às  consequências  do  crime,  que  justificam  acréscimo  da  pena-base.
Todavia,  no  tocante  às  demais  circunstâncias  judiciais,  não  mencionaram
particularidade fática capaz de dar supedâneo às suas considerações, sendo
imprescindível o decote no incremento sancionatório.
4. Dado o quantum de pena definitiva (3 anos de reclusão) e, tendo em vista
que, entre a data da publicação da sentença condenatória (29.9.2006) e a do
recebimento da denúncia (4.6.1996), transcorreu prazo superior ao previsto
no art. 109, IV, do Código Penal (8 anos), é forçoso reconhecer a incidência
da prescrição retroativa.
5.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  a  fim  de
reduzir a pena do paciente para 3 (três) anos de reclusão, mais 15 (quinze)
dias-multa, bem como para reconhecer a incidência da prescrição retroativa e,
por conseguinte, a extinção da punibilidade.
(HC 311.166/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO.  ROUBO  DUPLAMENTE  CIRCUNSTANCIADO.
AUMENTO  DA  PENA-BASE.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
CRITÉRIO MATEMÁTICO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA
FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CORPUS
NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA
REDUZIR AS PENAS DO PACIENTE.
(...)
- Não há constrangimento ilegal na fixação da pena-base acima do mínimo
legal, notadamente quando a sentença fundamenta o acréscimo no fato de
que o paciente agiu com acentuada periculosidade e insensibilidade moral,
ao atirar contra a vítima em fuga.
- Nos termos do disposto no Enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o
aumento  na  terceira  fase  de  aplicação  da  pena  no  crime  de  roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
Ressalva do entendimento deste Relator.
- Na hipótese, o aumento da pena em fração superior a 1/3 seguiu o critério
matemático, a evidenciar a necessidade de  aplicação da fração mínima.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para reduzir as



penas do paciente.
(HC  286.879/SP,  Rel.  Ministro  ERICSON  MARANHO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),  SEXTA TURMA,
julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015)

No tocante à segunda fase da dosimetria da pena cominada  ao
apelante, constato que a insurgência em apreço ressente-se de fundada razoabilidade.

Analisando detidamente a sentença neste ponto, percebo que a
agravante genérica da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, fora inadvertidamente
justaposta pelo juízo de piso (fl. 444), que majorou a pena do acusado em 02 (dois)
anos,  adotando,  como razão de  decidir,  a  existência  de processos  com  trânsito  em
julgado na certidão de antecedentes criminais do réu.

O Código Penal, em seu art. 63, estabelece que:

Art. 63 - Verifica-se a reincidência  quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o
tenha condenado por crime anterior.

Com efeito, a caracterização da agravante da reincidência se dá
à guisa da presença concomitante de três vetores, quais sejam:

(a) a prática de crime anterior;
(b) o trânsito em julgado da sentença condenatória; e
(c) a  prática  de  novo  crime,  após  o  trânsito  em julgado  da

sentença penal condenatória.

Cumpre  ressaltar,  entretanto,  que  a  folha  de  antecedentes
criminais do apelante espelha realidade diversa das hipóteses acima mencionadas.

É  que,  no  documento  contido  às  fls.  430/435,  constata-se  a
existência de 03 (três) processos com sentenças condenatórias definitivas. Tratam-se dos
os autos de nº 0024831-42.2010.815.815.0011, 0025143-18.2010.815.0011 e 0012611-
75.2011.815.0011,  cujas  condenações  passaram  em  julgado,  respectivamente,  em
15/10/2012, 20/11/2012 e 12/11/2013.

Por outro lado, averigua-se que o crime em tela fora cometido
em 08/05/2011, ou seja, em momento  anterior ao trânsito em julgados das decisões
condenatórias supramencionadas.

Logo,  nenhuma  das  condenações  constantes  da  certidão  de
antecedentes  criminais  do réu pode ser  utilizada  para  auferir  ao  réu a  circunstância
agravante prevista no art. 61, I, do CP, razão pela qual queda-se imperiosa a correção da
reprimenda base cominada, com o afastamento da majoração de 2 (dois) anos, efetuada
pelo Togado Monocrático, que resulta no estabelecimento de uma novel pena base, de
13 (treze) anos de reclusão.

Ainda nesta fase da dosimetria da pena cominada ao apelante,
percebo  que  este,  nascido  em 14/09/1992,  contava,  à  época  do  delito,  ocorrido  em
08/05/2011, com apenas 18 (dezoito) anos de idade (fl. 20).

Nessa  senda,  forçoso  é  o  reconhecimento,  de  ofício,  da



incidência  da  atenuante  da  menoridade  (art.  65,  I,  do  CP),  que,  no  caso  vertente,
direciona-se à condição de idade do apelante ao momento da prática delituosa, pelo que
atenuo a reprimenda base cominada em mais 2 (dois) anos, pena que resta cominada
no  patamar definitivo  de  11  (onze)  anos  de  reclusão,  ante  à  ausência  de  outras
circunstâncias  agravantes  e  atenuantes,  bem  como  de  causas  de  aumento  e/ou
diminuição de pena a serem consideradas.

Restam mantidos, na sentença vergastada, o regime fixado para
o início do cumprimento da pena (fechado),  a suspensão dos direitos políticos, bem
como a denegação quanto ao direito do réu de aguardar em liberdade o julgamento do
apelo em epígrafe.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO  ao apelo,
apenas para, afastando a agravante genérica da reincidência, operar a exclusão da
majoração auferida pelo juízo de piso, no importe de 2 (dois) anos . Procedo, ainda,
à aplicação, de ofício,  da atenuante genérica da menoridade (CP, art.  65, I) em
favor  do  apelante,  refreando  a  pena  base  em  mais  2  (dois)  anos,  que  resta
definitivamente  cominada  em  11  (onze)  anos  de  reclusão,  à  ausência  de  outras
agravantes,  atenuantes,  minorantes  e  majorantes  fracionárias  a  serem apreciadas,  no
caso vertente.

Considerando  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal
Federal,  no  sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a
confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292; STF, ADC
43; STF, ADC 44), em havendo Recurso Especial ou Extraordinário, determino a
expedição  de  guia  de  execução  provisória,  de  acordo  com  o  teor  das  decisões
prolatadas no presente feito, antes de se encaminhar o processo para a Presidência
deste Tribunal.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos, relator, Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado, com jurisdição
limitada,  para substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio Alves  Teodósio),  revisor,  e  João
Benedito da Silva.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto
Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 11 de julho de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


