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APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  CONSELHO  DE  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  SENTENÇA.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
NECESSIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
QUANTUM. APELO DESPROVIDO.

Observada  a  análise  equivocada  das
circunstâncias judiciais e dos requisitos do artigo
63  do  Código  Penal,  haver-se-á  de  operar  a
reforma da dosimetria da pena.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,   em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Francisco  de

Assis  Andrade, com fulcro  no  artigo 593,  III,  “c”  do Código Processual

Penal,  face a sentença de fls. 319/320, proferida pela  Juíza Presidente do

Tribunal do Júri da comarca de Alagoinha, que condenou-o a uma pena de

15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado,

pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código
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Penal.

Em suas razões recursais (fls. 341/343), o Apelante questiona, tão

somente, a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,

realizada pela magistrada primeva, em especial no que pertine à culpabilidade,

a conduta social e as consequências do crime, uma vez que seriam elas, em

sua maioria, favoráveis a ele, devendo, assim, ser a ele aplicada a pena de 13

(treze) anos de reclusão.

Contra-arrazoando (fls. 345/349), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da decisão combatida.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora

Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, exarou o parecer, de fls. 352/356,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

       VOTO

Como  relatado,  a  Apelação  Criminal  em  epígrafe  tem  por

fundamento o artigo 593, III, “c” do CPP, questionando, assim, tão somente, a

dosimetria da pena.

Passo, então, a transcrever o trecho objurgado:

A culpabilidade é elevada, pois merece reprovação a
conduta praticada pelo réu; a certidão de fls. 226/227
demonstra que o presente fato não é um fato isolado
na  vida  do  réu,  embora  os  elementos  de  prova
carreados  aos  autos  deem  conta  de  que  o  réu  já
cumpriu pena por condenação criminal, não podendo
ser considerado maus antecedentes, ante a ausência
de  documentos  comprobatórios  da  condenação
anterior; não há nos autos elementos que evidenciam
sua conduta social; a  personalidade é desfavorável
pois  indica  personalidade  voltada  para  o  crime  e
periculosidade;  os  motivos consistiram  em
desentendimento  de  menor  relevância,  motivo  fútil,
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conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença; as
circunstâncias são desfavoráveis posto que praticado
contra  sobrinho,  em  total  insensibilidade  ao  vínculo
familiar, ceifando a vida de pessoa jovem, quando este
se  dirigia  ao  trabalho;  as  consequências são  as
normais ao tipo.
Considerando  que  a  pena  em abstrato  prevista
para o delito é reclusão de 12 a 30 anos, fazendo
uso da  qualificadora da emboscada ou outro
recurso  que  dificulte  ou  torne  impossível  a
defesa do ofendido, art. 121, §2º, IV do Código
Penal,  fixo  a  pena-base  em 15  (quinze)  anos,
pena  que  torno  definitiva,  em  face  de
circunstâncias  atenuantes  e  agravantes,  bem
como pela inexistência de causas de diminuição
ou de aumento submetidas à votação. (fl. 320).

Da  análise  da  primeira  fase  da  dosimetria,  vê-se  que  a

magistrada, 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:

Inicialmente, no que pertine à culpabilidade, nota-se a ausência

de fundamentação idônea para majorar a pena-base, uma vez que todo crime

merece reprovação estatal,  não podendo, assim, proceder a negativação da

circunstância sem o efetivo apoio em elementos concretos.

Já  os  antecedentes,  não  poderão  –  como  não  foram  –

considerados  negativos,  haja  vista  inexistir  na  certidão  de  antecedentes

criminais de fls. 226/227 sentenças condenatórias transitadas em julgado que

justifiquem a sua má avaliação.

Não  há  o  que  ser  corrigido  quanto  à  conduta  social  e  as

consequências. 

Por outro lado, no que concerne à  personalidade, conforme o

entendimento consolidado no STJ, a falta de elementos concretos a provocar

uma negativa valoração da personalidade do paciente é causa de flagrante

ilegalidade, permissiva de modificação da pena cominada, de modo a afastar o

fundamento  inidôneo,  diminuindo  a  reprimenda  estabelecida  (AgRg  no  HC
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380.576/MA,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA TURMA,  julgado  em

28/3/2017, DJe 4/4/2017).

Nesse norte, o fato de o réu já ter respondido a outros crimes,

sem informação de que tenha sido condenado por eles, não é elemento capaz

de  fundamentar  a  negativação  da  referida  circunstância,  a  título  de  ser  a

personalidade voltada para o crime, uma vez que assim o fazendo, estaríamos

por afrontar o princípio constitucional da presunção de inocência.

Por  sua  vez,  as  circunstâncias na  definição  de  Alberto  Silva

Franco (citado por Rogério Greco em seu Código Penal Comentado), seriam

elementos acidentais que não participariam da estrutura própria de cada tipo

mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade

punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. Acrescenta Rogério Greco:

[…] Entre tais  circunstâncias,  podem ser incluídos o
lugar  do  crime,  o  tempo  de  sua  duração, o
relacionamento  existente  entre  autor  e  vítima, a
atitude  assumida  pelo  deliquente  no  decorrer  da
realização  do  fato  criminoso,  etc.  (Código  Penal
Comentado, 3ª ed. Niterói:  Impetus, 2009, pág. 142)
(grifei).

Logo, se mostra correta a motivação adotada na sentença a quo.

Outrossim,  o  comportamento  da  vítima,  não  analisado  pela

magistrada primeva, segundo interpretação jurisprudencial recente:

Conforme precedentes desta Corte, "o comportamento
da  vítima  é  uma  circunstância  neutra  ou  favorável
quando da fixação da primeira fase da dosimetria da
condenação"  (HC  245.665/AL,  Rel.  Ministro  Moura
Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp
897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 03/02/2015; HC 217.819/BA, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 21/11/2013). 

O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é
circunstância  judicial  neutra  e  não  deve  levar  ao
aumento da sanção. (STJ. HC 217.819/BA. Relatora:
Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura.  Sexta  Turma.
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Data do julgamento: 21.11.2013. Data da publicação:
Dje 09.12.2013).

Por fim, quanto aos motivos, há de se constatar que o Conselho

de Sentença condenou o réu em duas qualificadoras, quais sejam: motivo fútil

(inciso II) e emboscada (inciso IV). Logo, uma delas servirá para qualificar o

delito e outra para elevar a pena-base.

No  entanto,  o  que  se  observa  no  caso  em  epígrafe  é  que  a

magistrada  primeva utilizou ambas as qualificadoras para majorar a pena, o

que  há  de  ser  agora  corrigido  para  manter  a  fundamentação  inserida  na

circunstância “motivos” e retirar da dosimetria a qualificadora do inciso IV, que

servirá, apenas, para qualificar o tipo.

Diante  de  todo  o  exposto,  nota-se  que  das  08  circunstâncias

judiciais, apenas 02 (duas) devem ser negativadas em desfavor do réu, quais

sejam: motivos e circunstâncias, elevando a pena-base do mínimo legal (12

anos) para os 15 (quinze) anos, já aplicados na sentença ora objurgada, uma

vez que em decorrência da gravidade dos fundamentos ali inseridos, referido

quantum se mostra proporcional e razoável para a reprovação e prevenção do

crime. 

Forte em tais razões,  nego provimento ao apelo,  mantendo a

pena imposta em desfavor do Apelante em 15 (quinze) anos de reclusão. 

Expeça-se Guia de Execução Provisória.

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 de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha
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Ramos.  Presente  à  Sessão  o  Exmo.  Dr.  Rodrigues  Marques  da  Nóbrega,

Promotor 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 01 (primeiro) dia do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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