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ORIGEM: Vara Única da comarca do Conde
APELANTE: Valter Cosmo da Silva
DEFENSOR: Charles Gomes Pereira e Adriano Medeiros Bezerra Cavalcanti
APELADO  :   Justiça Pública                                                                                               

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  EXACERBAÇÃO  DA  PENA-
BASE. REDUÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO.
REANÁLISE  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS,  PREVISTAS  NO  ART.  59  DO  CP.
REDUÇÃO  PARA  O  MÍNIMO  LEGAL.
RECURSO PROVIDO.

Afastada  as  circunstâncias  judicias  operadas
negativamente na sentença, necessário proceder
ao ajuste da pena-base, guardando-se, assim, a
necessária  proporcionalidade  entre  o  fato
cometido e a sanção penal a ser aplicada ao seu
autor.

Reanalisando  as  circunstâncias  judiciais,  e
verificando que todas são favoráveis ao réu, a sua
aplicação  no  mínimo  legal,  é  medida  que  se
impõe.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  AO  APELO  PARA
REDUZIR A PENA PARA 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Valter Cosmo da

silva   (fl.  363)  contra  a  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  Vara  Única  da

comarca  do  Alhandra  (fls.  359/360),  que,  acostando-se  ao  entendimento

firmado pelo Conselho de Sentença, o condenou a uma pena de 15 (quinze)

anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática delituosa esculpida no art.

121, § 2º, inc. IV, do Código Penal.

Apesar de a sentença ter sido prolatada pelo Juízo da Vara Única

da  comarca  de  Alhandra,  o  processo  em epígrafe  pertence  a  comarca  do

Conde como se observa no despacho de fl. 414.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais (fls.  373/377),  o

apelante  requer  a  redução no  quantum  da pena imposta,  pois  levando em

conta  as  circunstâncias  judiciais,  esta  deveria  ter  sido  fixada  próxima  ao

mínimo legal.

Em suas  contrarrazões  (fls.  411/413),  o  membro do Ministério

Público  a  quo  pugnou  pelo  não  provimento  do  recurso,  mantendo-se  a

sentença vergastada.

Parecer (fls. 423/426) da douta Procuradoria de Justiça, no qual o

Procurador José Roseno Neto opinou pelo provimento do apelo, a fim de se

readequar  a  dosimetria  da  pena-base,  mantendo-se  os  demais  termos  da

sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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Consta na exordial que, em data de 01 de Agosto de 2005, por

volta  das  03:00  horas,  no  Assentamento  Frei  Anastácio,  na  localidade

denominada Mata da Chica, no Conde, o acusado VALTER COSMO DA SILVA,

fazendo uso de faca-peixeira, assassinou a vítima Joaci Jorge dos Santos (auto

de exame cadavérico de fls. 44).

Narra  ainda,  que  pelas  investigações  policiais  e  informações

recebidas, na madrugada do ocorrido, a vítima se encontrava em uma festa no

assentamento já mencionado, quando foi visto que o réu estava a lhe observar

e seguir, já havendo desentendimento anterior entre o denunciado e um irmão

da vítima. Após terminar a festa, a vítima desapareceu da localidade, somente

sendo encontrada três dias após, já sem vida, em um matagal ali existente. 

Dessume-se da inicial,  que todas as  informações colhidas dão

conta de que foi o réu o autor do assassinato, sendo que contou com a ajuda

de uma pessoa identificada apenas como “Cheira”,  tendo o réu fugido para

lugar ignorado logo após o corpo da vítima ser encontrado. Há informações de

que teria a pessoa identificada como “Cheira” comentado com sua genitora a

autoria do crime.

Por  fim,  o  denunciado Valter  Cosmo da Silva fora incurso  nas

penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. 

Após  o  trâmite  regular  do  feito  processual,  o  juízo  de  origem

proferiu decisão de pronúncia em desfavor do recorrente (fls. 154/160). 

Submetido ao crivo Popular, foi julgada procedente a pretensão

punitiva Estatal na sentença (fls. 359/360) para condenar o acusado nas penas

do art. 121, § 2º, incisos IV, do Código Penal, a uma pena de 15 (quinze) anos

e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

Irresignado, em sede de razões recursais, o apelante requer tão

Desembargador João Benedito da Silva
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somente a redução da pena-base que lhe fora imposta, pois levando em conta

as  circunstâncias  judiciais,  esta  deveria  ter  sido  fixada  próxima ao  mínimo

legal.

Pois  bem.  Para  melhor  apreciação  do  pedido,  transcrevo  a

dosimetria da pena realizada pelo Magistrado a quo. Vejamos:

A  culpabilidade ressoa  grave,  pois  denota-se  na
conduta do agente a consciência de seu ato ilícito. Os
antecedentes o réu é primário. A conduta social é boa,
trata-se de um homem integrado à sociedade sendo
este  um  fato  isolado  em  sua  vida.  A  personalidade
revela não ser uma pessoa afeita a criminalidade. Os
motivos do crime não justificaram o comportamento do
acusado. As consequências foram graves, pois houve
o falecimento da vítima. O  comportamento da vítima
de alguma forma contribuiu para o evento danoso.
Pelos  motivos  acima  narrados  que  são
preponderantemente  favoráveis  ao réu,  fixo  a  pena-
base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Em face
do  reconhecimento  pelos  jurados  da  atenuante  da
confissão espontânea,  diminuo a  reprimenda em  06
(seis)  meses.  À  míngua  de  outras  circunstâncias
atenuantes e ou agravantes ou causas de aumento e
diminuição  de  pena,  torno  a  pena  definitiva  em  15
(quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
(fls. 360)

Da leitura do excerto transcrito, verifica-se que o magistrado fixou

a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sem contudo justificar as

circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do ora Apelante, culminando

indevidamente a elevação da reprimenda.

In  casu,  no  tocante  à  análise  da  culpabilidade do  agente,  o

magistrado a valorou com base na  consciência do caráter ilícito  por parte do

acusado, elemento este inerente a qualquer tipo penal cujo elemento subjetivo

seja o dolo, não podendo tal elemento, portanto, agravar a situação processual

do acusado.

Desembargador João Benedito da Silva
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No que concerne aos motivos do crime, conforme visto, o Douto

Juízo  sentenciante  vislumbrou que  tal  circunstância  judicial  se  demonstrou

desfavorável  ao  acusado,  pelo  fato  de  que  eles  “não  justificaram  o

comportamento do acusado”, tal afirmação é abstrata, não apontando nenhum

elemento concreto para negativar tal circunstância.

Acerca das consequências do crime, a perda da vida é inerente

à espécie penal  em apreço, de modo que tal  fundamentação não pode ser

utilizada para agravar a situação processual do sentenciado.

Portanto, diante das considerações feitas, entendo que todas as

circunstâncias judiciais foram favoráveis ao Apelante, devendo a pena-base ser

fixada no mínimo legal.

Nesse norte, o notável doutrinador Cezar Roberto Bitencourt nos

ensina que, para a fixação da pena-base, deve o magistrado considerar as

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, fazendo com que o quantum

de  pena  deve  ficar  no  mínimo  legal  quando  todas  as  circunstâncias  se

demonstrarem favoráveis ao réu.

“Para  se  encontrar  a  pena-base  devem-se  analisar
todos  os  moduladores  relacionados  ao  art.  59  do
Código Penal […]

O  Código  não  estabelece  quais  devem  ser
considerados  favoráveis  ou  desfavoráveis  ao  réu,
atribuindo  tal  função  à  natureza  dos  fatos  e  das
circunstâncias,  e  conferindo  ao  juiz  dever  de
investigá-los  durante  a  dilação  probatória  e,
posteriormente, individualizá-los  e  valorá-los,  na
sentença […]

Se todas as operadoras do art. 59 forem favoráveis
ao réu, a pena-base deve ficar no mínimo previsto.
Se algumas circunstâncias forem desfavoráveis, deve
afastar-se  do  mínimo[...]”  (BITENCOURT,  Cezar
Roberto. Tratado de direito penal, v. 1: Parte geral. 19
ed. São Paulo: Saraiva, 2013, págs. 778/779).
(Grifei)

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A
LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CÓDIGO PENAL, ART. 217-A, CAPUT. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA POR ESTA CORTE.  INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROVIMENTO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE
RETORNO DOS AUTOS A ESTA CORTE PARA QUE
PROCEDA À DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.
AUSÊNCIA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
NEGATIVAS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. A pena-
base deve ser fixada no mínimo legal quando as
circunstâncias  judiciais  forem  consideradas
favoráveis ao acusado. ATENUANTES. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  REPRIMENDA  MANTIDA  NO
MÍNIMO  LEGAL.  ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO
NA Súmula nº 231 DO Superior Tribunal de Justiça. "A
incidência  de  circunstâncias  atenuantes  não  pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(STJ,  Súmula  nº  231).REGIME  PRISIONAL.  PENA
RECLUSIVA  DE  OITO  ANOS.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  FIXAÇÃO  DO  REGIME
SEMIABERTO. Deve ser fixado o regime semiaberto
ao apenado a pena de 8 anos de reclusão, que não é
reincidente  e  não  ostenta  circunstâncias  judiciais
negativas.  RECURSO PROVIDO PARA APLICAÇÃO
DE PENA.  (TJSC;  ACR 0002655-16.2011.8.24.0001;
Abelardo  Luz;  Quarta  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
Roberto Lucas Pacheco; DJSC 25/05/2017; Pag. 213))

Dessa forma, passo a redimensionar a reprimenda.

A pena cominada para o crime, é de 12 (doze) a 30(trinta) anos de

reclusão.

Na  primeira  fase,  considerando  que  todas  as  circunstâncias

judiciais, são favoráveis ao Apelante, fixo a pena-base, no mínimo legal, ou

seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista o reconhecimento da atenuante

Desembargador João Benedito da Silva
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da confissão prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CP, deixo de aplicá-la em razão

da pena encontrar-se no mínimo legal, com base na súmula 231 do STJ. 

Em  terceira  fase,  ausentes  outras  causas  de  aumento  ou  de

diminuição, torno-a definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Forte  em  tais  razões, DOU  PROVIMENTO  AO  APELO,  para

reduzir  a  pena  imposta  ao  acusado  para  12 (doze)  anos  de  reclusão,

mantendo-se a sentença nos demais termos.

    

Expeça-se Mandado de Prisão.

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 João Benedito da

Silva, relator, e Aluisio Bezerra Filho  ( Juiz convocado, com jurisdição limitada,

em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior).  Ausentes os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Álvaro Cristino

Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


