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Se o Conselho de Sentença optou por uma das
versões  apresentadas,  amparado  pelo  acervo
probatório,  não  há  que  se  falar  em  decisão
manifestadamente  contrária  à  prova  dos  autos,
devendo a mesma ser  mantida,  em respeito  ao
Princípio da Soberania Popular do Júri.

Haver-se-á de operar a reforma da dosimetria da
pena quando a pena-base veio a ser exasperada
por  circunstâncias judiciais  avaliadas com fulcro
em  elementos  próprios  do  tipo  penal  ou  sem
qualquer  justificativa  plausível  para  sua
negativização.

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 PARCIAL AO APELO
PARA REDIMENCIONAR A PENA PARA 13 (TREZE)  ANOS E 03 (TRÊS)
MESES DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME FECHADO, NOS TERMOS
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DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  278))  interposta,

tempestivamente, por  Severino Cosme da Silva, com fulcro no art. 593, III,

alínea “c” e “d”, do CPP, c/c o art. 65, I, do Código Penal, contra decisão do

Conselho  Popular  que,  por  maioria,  condenou-o  pela  prática  do  crime  de

homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal) em desfavor

de Givanildo Paiva da Silva, vindo, em sequência, a ser prolatada sentença

(fls. 270/273) pelo Juiz Presidente, imputando-lhe uma pena de 17 (dezessete)

anos de reclusão em regime, inicialmente, fechado.

Em suas  razões recursais (fls. 294/296), o Apelante pugna por

sua  absolvição,  alegando  não  haver  provas  suficientes  de  sua  autoria.

Alternativamente,  pretende o  redimensionamento  da pena,  fixando-a  em 14

(catorze) anos de reclusão.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 299/302), o Representante do

Ministério  Público  a  quo  requer  que  seja  negado  provimento  ao  presente

recurso, de forma a manter o decisum na íntegra. 

A douta Procuradoria de Justiça, através do Procurador Amadeus

Lopes Ferreira, exarou parecer (fls. 305/311), opinando pelo provimento parcial

do  apelo,  a  fim  de  que  seja  refeita  a  dosimetria  da  pena,  aplicando-se  a

atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP, em favor do ora apelante. 

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia  (fls.  02/04)  em  desfavor  de  Severino  Cosme  da  Silva,  vulgo

“Severo”, dando-o como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, inciso I,

do Código Penal e art. 1º, inciso I, da Lei n.º 8.072/90, em razão de, no dia

10 de julho  de 2013,  por  volta  das 23:00 horas,  com  animus  necandi,  por

motivo  fútil  e  mediante  emprego  de  arma  branca,  ter  efetuado  golpes  em

desfavor  de  Givanildo Paiva  da Silva,  causando-lhe  ferimentos  que foram

determinantes para sua morte.

Relata a peça inicial acusatória que a vítima estava na casa de

uma amiga conhecida por “Talita”,  menor de idade, quando o acusado, que

mantinha  relacionamento  amoroso  com  a  supracitada  garota,  chegou  e  o

chamou para fora, para conversarem.

Ato contínuo, o ofendido foi ao encontro do increpado e este, sem

nada dizer,  começou a desferir-lhe golpes de faca,  no que a vítima,  com o

escopo de defender-se, correu para dentro da casa novamente e foi seguida

pelo agressor, que continuou com as agressões.

Uma vez no interior do imóvel, o ofendido, mesmo gravemente

ferido,  utilizou-se  da  porta  da  casa  para  impedir  o  ingresso  do  acoimado,

porém, mesmo assim, este ainda conseguiu colocar a mão para dentro e ficou

manejando a arma contra a vítima, só desistindo quando ouviu a dona da casa

dizer que chamaria a polícia.

Socorrida pelos parentes de “Talita” ao Hospital de Emergência e

Traumas  Senador  Humberto  Lucena,  onde  ficou  internada,  a  vítima  não

sobreviveu, vindo a óbito aproximadamente um mês após o atentado.

Depreende-se dos autos que o motivo do crime foi o fato da vítima

Desembargador João Benedito da Silva
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tentar alertar a família de “Talita” do seu namoro com o acusado, que seria

pessoa de má índole, envolvido com a criminalidade.

Perante  a  autoridade  policial  o  denunciado  confessou

espontaneamente a imputação que lhe é feita, alegando que a vítima o vinha

incomodando há algum tempo, debochando de sua irmã que é deficiente física

e falando mal dele para os pais de sua namorada. 

Concluída  a  instrução  criminal,  foi  proferida  a  sentença  para

pronunciar  (fls. 226/227v) o acusado como incurso nas penas do art.121, §2º,

inciso II, do CP, c/c o art. 1º, inciso I, da Lei n.º 8.072/1990.

Submetido  ao  julgamento  pelo  Sinédrio  Popular,  veio  o  réu

Severino Cosme da Silva a ser condenado nas sanções penais do art. 121, §

2º,  inciso II  do CP, sendo-lhe imputado uma pena total  de  17 (dezessete)

anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado (fls.

270/273). 

Inconformado, o Apelante interpôs, tempestivamente, recurso de

apelação, aduzindo que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à

prova dos autos, pleiteando, assim, sua absolvição. Alegou, para tanto, que a

prova  testemunhal  achava-se  restrita  aos  depoimentos  das  testemunhas  e

declarantes  arroladas  na  polícia,  sendo  estas  versões  totalmente

desencontradas.

Ademais,  alternativamente,  pugnou  pela  diminuição  da  pena

aplicada, a fim de que esteja de acordo com os parâmetros legais de fixação,

estipulando-a em 14 (catorze) anos de reclusão.

Pois  bem.  No  caso  em  desate,  o  apelante  invoca,  como

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

“d”,  sob  a  alegação  de  que  o  veredicto  popular  foi  proferido  em  total

Desembargador João Benedito da Silva
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dissonância com as provas constantes dos autos e que a pena aplicada fora

exacerbada. 

Primeiramente, devemos ressaltar que, para que se decida pela

nulidade  da  decisão  do  Tribunal  Popular,  sob  a  assertiva  de  ser  esta

manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,  faz-se  mister  que  o  conjunto

probatório  contido  dos  autos  aponte,  de  forma  irrefutável,  que  a  decisão

adotada fora divorciada, por inteiro, das provas colhidas.

Tal  exigência  visa  preservar,  por  conseguinte,  o  princípio

constitucional  da  soberania  dos  seus  veredictos.  Por  tais  motivos,  o

acolhimento  dos  argumentos  somente  será  possível  quando  não  encontrar

nenhum apoio na prova colhida nos autos.

Vê-se, pois, que somente a decisão do júri que não tenha amparo

nos elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução processual é

que  pode  dar  ensejo  a  um  novo  julgamento,  exigindo-se,  assim,  para  a

anulação  sob  tal  fundamento,  que  haja  um  completo  afastamento  entre  a

decisão e a realidade fática produzida.

No presente caso, vê-se efetivamente provada a  materialidade

do delito imputado ao acusado através do laudo cadavérico (fls. 39/41), onde

consta que houve morte causada por ferimentos penetrantes no abdômen com

lesões de fígado, cólon e sepsi, através da ação perfuro-cortante, utilizando-se

de meio cruel pela multiplicidade de lesões.

A  autoria,  da  mesma  forma,  também  restou  irrefutável,  como

adiante se vê nos depoimentos testemunhais prestados. Vejamos:

A testemunha,  Valdir  Bezerra  de Arruda,  em seu depoimento

judicial  (mídia digital  fl.  192), confirmou aquilo que outrora afirmou em sede

Desembargador João Benedito da Silva
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policial, alegando:

“Que o depoente é primo de GIVANILDO PAIVA DA
SILVA, o qual foi vítima de golpes de arma branca no
dia 10/07/2013, morrendo, no entanto, em decorrência
dos  ferimentos,  no  dia  8/8/2013;  quanto  à  autoria
desse crime, pelo que sabe o depoente através dos
familiares mais próximos da vítima,  quem matou
Givanildo foi um indivíduo conhecido por SEVERO
cujo  nome  verdadeiro  o  depoente  não  sabe
declinar; no entanto,  na qualidade de policial  militar
que é, veio informar à autoridade policial que SEVERO
foi preso recentemente após ter efetuado um roubo na
residência de um desembargador no bairro Altiplano,
prisão que teria sido efetuada no dia 10/4/214; essas
informações  referentes  à  prisão  de  SEVERO  foram
repassadas  ao  depoente  pela  mãe  da  vítima,  e
segundo  ela  SEVERO  se  encontrado  preso  no
presídio do Roger”. (fl. 50). (grifei).

De igual modo, a testemunha Ivone Maria de Oliveira confirmou

judicialmente (mídia digital fls. 192 e 266) o depoimento prestado à autoridade

policial, onde afirmou:

“Que no dia  10/7/2013,  foi  esfaqueado,  em frente a
residência da depoente, a pessoa de Givanildo Paiva
da  Silva,  o  qual,  apesar  de  ter  sido  conduzido  ao
HETSHL minutos depois do atentado, morreu poucos
dias  depois;  quanto  à  autoria  do  crime,  quem  o
praticou foi  um indivíduo conhecido por  Severo;
na noite do crime,  por volta  das 22h40,  a vítima
estava  na  casa  da  depoente,  quando  lá  fora
chegou Severo e o chamou; quando Givanildo saiu
para  ver  do  que  se  tratava,  eis  que  Severo  o
golpeou  com  diversas  facadas;  ferido,  Givanildo
refugiou-se dentro da casa da depoente, e quando
Severo ouviu a depoente fazer menção à Polícia,
evadiu-se  do  local; Severo  paquerava  uma  filha
menor da depoente (o nome da filha é Tlita e ela tem
apenas  13  anos  de  idade,  nascida  em  9/6/2000);
confirma, a depoente, que de fato Givanildo, quando
soube das intenções de Severo na filha da depoente,
aconselhou a depoente a não permitir tal namoro, pois
segundo  Givanildo,  Severo  era  uma  'alma  sebosa';
Givanildo e Severo andavam e bebiam juntos, como
se  fossem  amigos;  é  possível  que  Severo  tenha

Desembargador João Benedito da Silva
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sabido  do  que  Givanildo  disse  a  seu  respeito  e,
desgostoso,  resolveu  atentar  contra  a  vida  de
Givanildo;  sabe a depoente que Severo se encontra
preso no presídio do Roger, acusado de ter praticado
crime  de  roubo  contra  a  residência  de  um
desembargador;  nesta  delegacia  lhe  foi  mostrada
uma fotografia a qual a depoente reconhece como
sendo  a  foto  do  mesmo Severo  que  assassinou
Givanildo” (fl. 56). (Grifei).

Em ato contínuo,  Ivan Charles Júnior de Oliveira, testemunha

ocular dos fatos, narrou judicialmente (mídia digital fl. 192) o que afirmou na

delegacia, quando disse:

“Que na noite do dia 10/07/2014, por volta das 22h40,
foi  esfaqueado,  em  sua  residência,  a  pessoa  de
GIVANILDO  PAIVA  DA  SILVA;  o  depoente
acompanhou  Givanildo  até  o  HETSHL,  mas  ele
acabou  falecendo  poucos  dias  depois; quem
desferiu os golpes de faca contra ele foi um indivíduo
conhecido  por  Severo;  na  noite  do  crime,  estando
Givanildo  no  interior  da residência  do depoente,  eis
que  Severo  chegou  lá  fora  e  pediu  que  Givanildo
saísse,  pois  queria  falar  com ele;  quando a  vítima
saiu,  Severo  investiu  contra  ela,  desferindo
diversos golpes de faca; ele começou a golpeá-lo
lá fora, na rua; Givanildo correu para o terraço da
casa  do  depoente,  mas  Severo  o  seguiu  e
continuou a esfaqueá-lo; Givanildo conseguiu por fim
correr para o interior da residência; Givanildo, uma vez
dentro de casa,  segurava a porta, enquanto Severo,
do lado de fora, forçava a porta, enquanto com a mão
para  dentro  da  casa,  manobrava  a  faca,  tentando
atingir Givanildo com mais golpes; somente quando a
mãe do depoente anunciou que iria chamar a polícia
foi  que Severo desistiu  da empreitada e fugiu;  esse
Severo  encontra-se  preso  no  presídio  do  Roger,
acusado  de  praticar  roubo  na  residência  de  um
desembargador;  nesta  delegacia,  o  depoente  viu
uma fotografia  e  a  reconhece como sendo a  do
mesmo Severo que assassinou Givanildo”  (fl.  58)
(Grifei).

Da mesma forma,  Marineide Alves de Paiva,  ratificou em juízo

(mídia digital  fls. 219 e 266) as declarações prestadas diante da autoridade

policial. Vejamos:

Desembargador João Benedito da Silva
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“Que  é  genitora  da  vítima  GIVANILDO  DE  PAIVA
SILVA, conhecido por RUSSO; que a declarante reside
na  cidade  de  Pilar  e  só  avistava  o  filho  quando  o
mesmo  se  dirigia  para  aquele  município;  que
GIVANILDO trabalhava em um mercadinho chamado
Buteco da Vila, localizado na Rua Nunes da Silva, S/N,
Portal  do  Sol,  João  Pessoa/PB  pertencente  a  Sra.
conhecida por Rosário; Que segundou ficou sabendo
através de comentário de uma senhora que reside na
cidade do Pilar, conhecida por LÍDIA, a vítima em data
que a declarante não sabe declinar, saiu do trabalho e
se  dirigiu  para  casa  de  uma  amiga  cujo  nome  a
declarante  também não  sabe  dizer;  que  LÍDIA ficou
sabendo  de  tais  informações  através  de  contato
telefônicos com parentes da cidade do Rio de Janeiro;
que segundo esses comentários,  a vítima teria feito
alguns  comentários  advertindo  essa  tal  amiga
quanto  a  má  índole  do  namorado  desta  mulher,
pois  rumores  davam  conta  que  o  mesmo  era
envolvido em um homicídio; que o tal homem seria
conhecido por SEVERO e seria também conhecido
da  vítima;  que  então  o  citado  suspeito  teria
encontrado a vítima no dia 11/07/2013 na casa da
namorada  e  desferido  diversas  facadas  contra
GIVANILDO; que soube que a Sra. Rosário e o filho
da mesma teriam socorrido a vítima para o hospital de
Trauma; que não sabe declinar o endereço preciso do
local  onde se deu o ataque,  apenas sabe dizer que
fica no bairro do Altiplano; Que a declarante não sabe
dizer onde Severo ou a namorada do suspeito podem
ser encontrados; que a ex patroa da vítima, a citada
ROSÁRIO  tem  informações  mais  precisas,  pois  a
mesma confirmou vários detalhes sobre o crime para a
declarante;  que  conversou  com  GIVANILDO  no
hospital de Trauma, o mesmo apontou como o autor
das  facadas  justamente  o  suspeito  conhecido  por
SEVERO;  que  GIVANILDO faleceu  no  dia  de  hoje”.
(fls. 34/35). (grifei)

As  testemunhas  Abdenago  Batista  Pereira  Júnior  (fl.  52) e

Maria  do  Rosário  Barros  de  Carvalho  (fl.  54), foram ouvidos  apenas  na

delegacia, momento em que, de maneira harmônica, afirmaram, assim como as

demais  testemunhas,  que  o  acusado,  desferiu  facadas  contra  o  ofendido.

Acrescentaram, ainda, que a motivação decorreu do fato de Givanildo ter dito a

Talita, namorada de Severo, que o mesmo não era uma boa pessoa para se

Desembargador João Benedito da Silva
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namorar.

Ainda  fora  ouvida,  apenas  em  juízo  (mídia  digital  fl.  266),  a

testemunha  Ângela  Maria  Laurentino  da  Silva,  mãe do  acusado,  onde  a

mesma confirmou ter sido seu filho o autor do crime. Entretanto, alegou que o

motivo  do crime não se  deu em razão dos comentários  da vítima sobre  o

namoro  de  Talita  e  Severo,  mas  sim  porque  o  ofendido  sempre  proferia

xingamentos contra sua filha, que é deficiente.

O réu, Severino Cosme da Silva, em seu interrogatório em sede

policial (fls. 65/66), bem como judicialmente (fls. 192 e 266), confessou o crime,

embora de forma qualificada, afirmando que a vítima debochava de sua irmã,

que é portadora de deficiência física, e que havia falado mal do mesmo para a

família de sua namorada. Ademais, afirmou que ao falar com o ofendido para

que parasse com os deboches, este se alterou e passou a agredi-lo, motivo

pelo qual desferiu golpes de faca no abdômen da vítima.

Assim, da análise dos depoimentos colhidos, pode-se afirmar que

a  decisão  proferida  pelo  Conselho  de  Sentença,  ao  acolher  a  tese  da

acusação, não se desvencilhou do acervo probatório contido nos autos, tendo o

Tribunal  do Júri,  com respaldo no princípio  constitucional  da soberania  dos

veredictos  (artigo  5º,  inciso  XXXVIII,  alínea  “c”,  da  Constituição  Federal),

decidido da forma que lhe pareceu mais justa.

Afinal,  não  seria  qualquer  dissonância  entre  o  veredicto  e  os

elementos de convicção colhidos na instrução que autorizariam a cassação do

julgamento,  pois  é  lícito  ao  Tribunal  do  Júri  optar  por  uma  das  versões

verossímeis dos autos, o que se observa, claramente, no caso em epígrafe, já

que a versão acolhida pelo Sinédrio Popular  tem reflexo direto nas provas

produzidas durante todo o procedimento escalonado do júri.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ora, duas eram as versões sobre o ocorrido:

A da Acusação, pugnando pela condenação do réu haja vista ter

sido ele o autor da lesão que provocou a morte da vítima, fazendo uso de uma

arma branca, por motivo fútil;

A da  Defesa,  a qual levantou, tão somente, que não poderia o

acusado ser responsabilizado pelo homicídio, vez que ninguém o impediu da

prática do mesmo, devendo responder, tão somente, por lesões leves. Ainda,

que não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório, haja vista

não ter as testemunhas nada presenciado. 

Optou  o  Júri  por  uma  das  versões  que,  razoavelmente,  se

concluiu com a análise das provas. Portanto, não pode o Tribunal  ad quem

cassar  tal  decisão  sob  pena  de  afronta  ao  Princípio  Constitucional  da

Soberania do Tribunal Popular, inexistindo, assim, a ofensa descrita ao artigo

593, III, alínea “d” do Estatuto Penal Adjetivo.

Nessa  senda,  a  vergastada  decisão  desmerece  as  críticas

desfechadas devendo ser mantida in totum.

Quanto  à  dosimetria  da  pena,  é  necessário,  inicialmente,

transcrever o trecho ora combatido:

A  culpabilidade  merece  maior  reprovação,
extrapolando aquela inerente ao crime, pois a vítima
foi morta com diversos golpes de arma branca que lhe
atingiram várias  partes  do corpo efetuados pelo  réu
(vide  laudo  cadavérico),  bem  como  o  delito  foi
praticado  em  plena  via  pública,  expondo  a  perigo
concreto outras pessoas, que estavam presentes;
O  réu  não  apresenta  antecedentes  criminais
negativos, pois não tem condenação criminal anterior
e  outros  inquéritos  policiais  e/ou  ações  penais  em
curso  não  servem  para  agravar  a  pena-base  como

Desembargador João Benedito da Silva
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maus antecedentes (súmula 444 STJ);
A conduta social não é boa, pois as provas colhidas
nos autos informam que o réu é envolvido com drogas
na localidade onde vive, bem como que as pessoas
têm  medo  dele,  devendo  tais  fatos  serem
considerados  como  elementos  prejudiciais  (nesse
sentido: JANSEN, Euler Paulo de Moura.  Manual de
sentença  criminal (e-book).  1ª  ed.  João  Pessoa:
edição do autor, 2014);
A  personalidade do  increpado  não  há  como  ser
analisada, visto que não existem elementos suficientes
para tanto e por absoluta impossibilidade técnica para
realizar  tal  averiguação.  Ademais,  tal  circunstância
judicial, por evidente consagração ao direito penal do
autor,  fere  o  pensamento  penalístico  atual  que  se
ampara constitucionalmente no direito penal do fato;
O  motivo serviu  para  qualificá-lo  e  não  pode  ser
considerado  nesta  fase  para  evitar  dupla  valoração,
enquanto as  circunstâncias foram inerentes ao tipo,
não  devendo  tais  circunstâncias  serem  entendidas
como desfavoráveis ao indigitado;
A  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado  foi  a  única
consequência do  delito  em  análise  e,  por  não
transcender  ao  resultado  típico,  não  pode  ser
considerada  como  desfavorável  ao  indigitado,  para
não incorrer em dupla valoração;
O  comportamento da vítima  em nada contribuiu na
perpetração do delito, razão por que tal circunstância
deve ser considerada neutra, não desfavorável (TJMG,
Apelação  Criminal  n.  10570140011653001  MG,
julgado  em 21/05/2015;  TJSC,  Apelação  Criminal  n.
20140312692  SC  2014.031269-2  (Acórdão),  julgado
em 30/06/2014).
Isto  posto,  considerando  as  circunstâncias  judiciais
acima  analisadas,  das  quais  a  culpabilidade  e  a
conduta social foram extremamente desfavoráveis ao
réu,  fixo a pena base em 17 (dezessete) anos de
reclusão.
Deixo  de  reconhecer  a  atenuante  genérica  da
menoridade (art. 65, I, do Código Penal), em razão da
ausência de documento hábil para comprovar a idade
do réu na data do fato (súmula n. 74 do STJ).
Deixo de considerar a atenuante de violenta emoção,
provocada por ato injusto da vítima (art. 65, inciso III,
alínea  “c”,  do  Código  Penal),  pois  expressamente
afastada  pelo  Egrégio  Conselho  de  Sentença,  que
reconheceu  a  qualificadora  do  motivo  fútil
(contraditória  a  tese  de  violenta  emoção),  e  porque
não  restou  demonstrada  pelas  provas  colhidas  nos
autos.
A confissão qualificada, na qual o agente agrega teses
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defensivas descriminantes ou exculpantes à mesma,
não tem o condão de ensejar  o  reconhecimento  da
atenuante prevista no Código Penal (art. 65, inciso III,
alínea  d),  conforme  entendimento  pacificado  no
colendo  STJ  (nesse  sentido:  STJ,  HC  231.363/SP,
julgado em 18/06/2014; STJ, HC 175.233/RS, julgado
em 25/06/2013).
Nesta  senda,  não  há  circunstâncias  atenuantes  ou
agravantes  (circunstâncias  legais  genéricas)  para
serem aplicadas ao caso, razão por que fixo a  pena
provisória (segunda  fase  da  dosimetria)  em  17
(dezessete) anos de reclusão.
Não havendo causas de diminuição ou aumento para
aplicar, TORNO a PENA DEFINITIVA para o acusado
SEVERINO COSME DA SILVA em 17 (DEZESSETE)
ANOS DE RECLUSÃO, regime fechado.

Entendo assistir razão ao Apelante neste tópico. É que da análise

da  primeira  fase  da  dosimetria,  vê-se  que  o  magistrado,  ao  dosar  as

circunstâncias  judiciais  do  artigo  59  do  Código  Penal,  não  se  ateve  à

necessidade de fundamentá-las com fulcro na gravidade concreta dos fatos.

Explica-se:

Embora o magistrado  primevo  tenha considerado que haja nos

autos  provas  suficientes  para  embasamento  de  uma  conduta  social

desfavorável,  data vênia,  hei de  discordar, haja vista que não houve relatos

sobre a vida do agente. 

Assim,  não havendo  sido  mencionado  nenhum  fundamento

concreto  que,  de  fato,  demonstrasse  a  inadequação  do  comportamento  do

acusado  no  interior  do  grupo  social  a  que  pertence  (família,  vizinhança,

trabalho, escola etc.),  deve ser afastada a análise desfavorável da  conduta

social do agente. 

As  demais  (culpabilidade,  antecedentes,  personalidade,  motivo,

circunstâncias,  consequências  e  comportamento  da  vítima)  se  mostraram

corretamente  fundamentadas,  de  modo que  pesa  em desfavor  do  apelante
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Severino  Cosme  Da  Silva,  apenas  01(uma)  das  08  (oito)  circunstâncias

analisadas, qual seja: culpabilidade.

Desse modo, passo à nova dosimetria:

1ª  fase: considerando  01  (uma)  circunstância  judicial

(culpabilidade) negativa, somo 02 (dois) anos e 03 (três) meses à pena mínima

abstrata (12 anos), resultando uma pena-base de 14 (catorze) anos e 03 (três)

meses de reclusão.

2ª  fase: em  consonância  com  o  magistrado  a  quo,  deixo  de

reconhecer a atenuante da confissão qualificada, por ser composta de teses

defensivas descriminantes ou exculpantes. No entanto, reconheço a atenuante

da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, haja

vista  que o agente à época dos fatos contava com 19 (dezenove) anos de

idade, segundo os antecedentes criminais (fls. 89, 111, 129, 187, 224, 254).

Dessa forma, reduzo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, resultando uma

pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, que torno definitiva,

ante  a  inexistência  de  outras  atenuantes  ou  agravantes,  causas  de

aumento ou diminuição.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena como sendo o

fechado à luz do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de

direitos ante o não preenchimento dos requisitos encartados no art. 44 do CP,

especialmente por ser a pena superior a 04 (quatro) anos e o crime cometido

com violência.

Não é o caso de suspensão condicional da pena (art. 77 do CP)

haja vista ser a pena definitiva superior a 02 (dois) anos.
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Forte  em  tais  razões,  dou  parcial  provimento  ao  apelo,  tão

somente para reformar a pena imposta, reduzindo-a para 13 (treze) anos e 03

(três)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime,  inicialmente,

fechado. Oficie-se.

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
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