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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
CONDENAÇÃO  POR  HOMICÍDIO  SIMPLES.  DO
APELO  DO    PARQUET. AFASTAMENTO  DAS
QUALIFICADORAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS (ART. 593, III, “D” DO CPP). ALEGAÇÃO
INFUNDADA.  DECISÃO  DOS  JURADOS  ASSENTADA
EM  UMA DAS  TESES  APRESENTADAS.  SOBERANIA
DOS VEREDITOS PRESERVADA. DESPROVIMENTO.

– Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à
prova dos autos, quando os jurados, no exercício da soberania
que lhes cometeu a Constituição Federal, optam por uma das
versões  apresentadas  pela  defesa.  Assim,  havendo,  porém,
acolhimento de versão fática perfeitamente compatível com a
instrução,  deve-se  prestigiar  a  soberania  dos  vereditos  do
conselho de sentença.

IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA. FIXAÇÃO  DA  PENA
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  VALORAÇÃO
EQUIVOCADA COM RELAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS
DO  CRIME. DECOTE  QUE  SE  IMPÕE.  RÉU  NÃO
REINCIDENTE.  EXCLUSÃO  DAS  AGRAVANTES.
MANUTENÇÃO  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO.
REDIMENSIONAMENTO  DA  REPRIMENDA.
PROVIMENTO PARCIAL. 

–  As  circunstâncias  do  crime  não  podem  ser  tidas  como
negativas,  mesmo porque  não  estão  descritas  na  dosimetria,
tendo o magistrado se limitado à descrição genérica que alude
ao  modus  operandi  do  indigitado,  o  que  não  satisfaz  ao
princípio da individualização da pena.



– Há de se excluir o aumento da pena, concernente à agravante
da  reincidência,  quando  se  observa,  pela  certidão  de
antecedentes  criminais  do  réu,  que  tal  circunstância  não  se
encontra configurada. 
 
– Na espécie, configurada a atenuante da confissão espontânea
prevista na alínea d, do inciso III, do art. 65 do Código Penal,
mantém-se a redução respectiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial e
dar provimento parcial ao apelo defensivo, para reduzir a pena para 07 anos de
reclusão,  mantendo  o  regime  fechado,  nos  termos  do  voto  do  relator,  em
desarmonia com o parecer ministerial. 

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado
da Paraíba, em face do acusado Ronaldo Alves da Silva, vulgo “Juquinha”, objetivando
apurar a suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código
Penal) ocorrido na Comarca de Campina Grande, onde tramita a ação penal.

De acordo com a peça exordial, no dia 02 de  julho de 2012, o
denunciado teria se desentendido com a vítima Paulo Oliveira dos Santos, razão pela
qual desferiu uma pedrada contra a cabeça do mesmo, fazendo com que a vítima caísse
desfalecida.  Não satisfeito,  o acusado ainda desferiu mais  dois golpes na cabeça da
vítima que, por sua vez, chegou a ser socorrida para o Hospital, mas não resistiu, vindo
a óbito cerca de 30 (trinta) dias após o fato.

A denúncia foi recebida em 06/12/2012 (fl. 27).

O réu foi inicialmente citado por edital, por encontrar-se em
lugar incerto e não sabido. Posteriormente, após a decretação de sua prisão preventiva, o
réu foi capturado e apresentou defesa às fls. 82/85.

Prisão preventiva revogada em 03/02/2014 (fls. 117/118).

Ultimada a fase do judicium acusationis, o réu foi pronunciado
como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (fls. 164/167).

No juízo primevo, cumpridas  as formalidades do art.  422, do
CPP (fls. 222, 224, 227/229), o processo foi relatado às fls. 231/232 e os antecedentes
criminais  do  acusado  atualizados,  fls.  238/238v.  Em  18/11/2015,  deu-se  início  à
instrução plenária, com a realização da sessão de julgamento (mídia de fl. 241),
tendo  sido  o  réu  condenado,  por  maioria  de  votos,  pela  prática  do  homicídio
simples (fl. 243).

Na sentença de fls. 246/248, da lavra do MM. Juiz Bartolomeu
Correia de Lima Filho,  o apelante foi condenado a uma pena de 10 (dez) anos de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



Irresignada com o teor da decisão, a defesa recorreu. Em síntese,
nas  suas  razões  de fls.  277/279,  sustenta  que a pena aplicada fora fixada acima do
mínimo legal, sem referências concretas às circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
que justificariam a elevação,  motivo pelo qual  o  decisum recorrido não se encontra
suficientemente fundamentado em relação à dosimetria da pena.

Sustenta  que  houve  valoração  equivocada  com  relação  às
circunstâncias (conduta social do agente, motivos do crime e comportamento da vítima),
pois o réu é pessoa honesta e trabalhadora, tendo sido o crime motivado pelos assédios
sexuais praticados pela vítima contra a mãe e a irmã do acusado, tendo contribuído para
o desfecho do crime, vez que perturbava a honra e a dignidade de outras pessoas.

Aduz, ainda, que, na segunda fase da dosimetria, o magistrado
considerou  a  atenuante  da  confissão  espontânea  e  a  agravante  da  reincidência.
Entretanto, em vez de compensá-las, agravou a reprimenda em 01 (um) ano, de forma
contrária ao entendimento jurisprudencial sobre o tema. 

Assim, requer a reforma da decisão, para que a pena seja
reduzida e o regime inicial modificado para o semiaberto.

Nas  contrarrazões  apresentadas  pelo  Ministério  Público  (fls.
283/284v), pugnou pelo provimento parcial do apelo, no sentido de a reincidência ser
compensada com a confissão. 

No apelo ministerial,  apresentadas as razões (fls.  310/311),
aduziu  o  Órgão  de  Acusação  que  a  decisão  deve  ser  anulada,  eis  que
manifestamente  contrária  as  provas  dos  autos,  vez  que  trata-se  de  homicídio
qualificado e não simples, pois não houve possibilidade de defesa para a vítima,
conforme se pode depreender dos depoimentos de Cleonice Oliveira dos Santos e
Genival José da Silva.

Em suas  contrarrazões  (fls.  316/317),  o  acusado  alega  que  a
decisão deve ser mantida no tocante ao não reconhecimento da qualificadora, devendo o
veredicto  prevalecer  em respeito  ao  princípio  da  soberania,  pois  o  corpo de  jurado
apenas acatou uma das versões verossímeis.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra
do insigne Procurador, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira (fls. 319/338), manifestou-
se pelo provimento do recurso do acusado, Ronaldo Alves da Silva, a fim de que a
sentença vergastada seja reformada, reduzindo-se a pena definitiva para 07 (sete) anos e
06  (seis)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em regime  inicial  semiaberto;  e,  pelo
desprovimento do recurso interposto pela acusação.

É o relatório.

VOTO:

DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Noticiam os autos que no dia 02 de julho de 2012, por volta das
14h,  no  Boteco de  Genival  José  da  Silva,  no  Bairro  do  Tambor,  Campina  Grande,



estavam bebendo  Ronaldo  Alves  da  Silva,  vulgo  “Juquinha”,  e  Paulo  Oliveira  dos
Santos, momento em que Juquinha passou a dizer que Paulo o estava ameaçando.

Segundo  a  denúncia,  para  evitar  um  entrevero,  o  dono  do
estabelecimento pediu que Paulo deixasse o boteco, que assim o fez, porém, minutos
depois  da saída  de  Paulo,  Juquinha  o  teria  seguido e,  de  surpresa,  o  agredido com
pedrada na cabeça.

A acusação afirma que, em virtude da pancada,  a vítima caiu
desfalecida  e  Juquinha  ainda  desferiu  mais  dois  golpes  na  cabeça  daquele,  o  que
acarretou extravasamento de massa encefálica e, por conseguinte, a morte.

Diante disso, o Ministério Público ofertou denúncia, considerando o réu incurso nas pe-
nas do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal. Esta tipificação foi corrigida pelo Juiz de 
piso, quando pronunciou o réu, incursionando-o no art. 121, §2º, II e IV, do CP (homi-
cídio qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso que tornou impossível 
a defesa do ofendido), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ao  julgar  a  causa,  o  conselho  de  sentença  excluiu  as
qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que tornou impossível a defesa
do  ofendido,  o  réu  foi  condenado  por  homicídio  simples,  tendo  ambas  as  partes
recorrido da decisão.

Segundo  a  acusação,  a  decisão  deve  ser  anulada,  eis  que
manifestamente  contrária  às  provas  dos  autos,  vez  que  se  trata  de  homicídio
qualificado e não simples, pois não houve possibilidade de defesa para a vítima,
conforme se pode depreender dos depoimentos de Cleonice Oliveira dos Santos e
Genival José da Silva. Em linhas gerais, esse é o resumo do articulado recursal do
órgão ministerial.

É cediço que o Júri, diante da soberania de seus veredictos,
tem plena liberdade de decisão entre as versões apresentadas nos autos, todavia
não se admite que a decisão não encontre apoio no acervo probatório produzido ao
longo da persecução penal.

Vejamos: 

Em juízo, Carmem Lúcia Virgínio da Silva, testemunha arrolada
pela acusação, declarou que,  apesar de não ter presenciado o fato, escutou pessoas
gritando,  razão  pela  qual  saiu  de  dentro  de  casa  para  verificar  o  que  estava
acontecendo. Ao chegar na rua, deparou-se com a vítima agonizando, ocasião em
que foi informada que a mesma teria sido agredida por “Juquinha” (mídia de fls.
116, 1 minuto e 30 segundos).

Já a testemunha Cleonice Oliveira dos Santos, também arrolada
pela acusação, apesar de não ter presenciado o fato, ouviu dizer que o autor do fato
foi o réu Ronaldo Alves da Silva (mídia de fls. 116, 2 minutos).

No mesmo sentido, destaca-se o testemunho do Sr. Jorge Edílio
Dias Corrêa (arrolada pela defesa), que  asseverou, por ouvir dizer, que o réu teria
agredido a vítima (mídia de fls. 116, 2 minutos e 20 segundos). Acrescentou, ainda,
que Ronaldo não cometeria esse crime sem um motivo plausível (aos 5 minutos).



A única testemunha ocular do fato é o Sr. Genival José da Silva,
dono do bar em que os personagens do crime se encontravam no dia do ocorrido. A
testemunha afirmou ter escutado quando “Juquinha” se dirigiu à vítima, dizendo que a
mataria, momento em que o próprio Genival pediu para que não fizesse aquilo, pois
tratava-se de uma pessoa deficiente. Em resposta, “Juquinha” afirmou que nem sua mãe
evitaria que ele assim agisse.  Ainda segundo a testemunha,  a vítima não teria dito
nada ao réu que motivasse a prática do crime, pelo contrário, retirou-se do bar do
Sr. Genival, contudo, quando estava fechando o portão de sua casa – que fica vizinho ao
bar – foi atacado pelo réu (mídia de fls. 150, a partir dos 2 minutos).

O recorrente, em seu interrogatório, afirmou que jogou um
paralelepípedo na cabeça da vítima, no intuito único de se defender (mídia de fls.
116, 1 minuto e 11 segundos), já que a vítima teria dado uma paulada nas suas
costas. 

Assim,  a  alegação  da  acusação,  de  decisão  manifestamente
contrária à prova dos autos, não merece prosperar.

Conforme leciona Julio Fabbrini Mirabete:

“Não  é  qualquer  dissonância  que  autoriza  a  cassação  do  julgamento.
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos
autos é que pode ser invalidada. É lícito, ao Júri, portanto, optar por uma das
versões  verossímeis  dos  autos,  ainda  que  não  seja  eventualmente  essa  a
melhor  decisão”.  (in  Código  de  Processo  Penal  Interpretado,  7ª  ed.,  São
Paulo:  Editora  Atlas  S.A.,  2000,  pág.  1252).

No mesmo diapasão 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” (in Código de Processo Penal
Comentado, 8ª edição. São Paulo. Editora: Revista dos Tribunais, 2008, pág.
959).

A soberania do júri, diante de duas versões verossímeis do fato,
permite que o Corpo de Jurados opte pela que lhe parecer mais correta e consentânea
com  a  realidade  probatória.  Do  contrário,  estar-se-ia  violando  o  art.  5º,  inciso
XXXVIII, “c”, 3, da Constituição Federal, que, ao preservar a soberania do veredicto
do Júri Popular, apenas permite a renovação do julgamento quando este resultar de
decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre  o  tema,  assim  se  posicionou  o  Supremo  Tribunal
Federal:

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso ordinário,
com  pedido  de  liminar,  impetrado  em  favor  de  BENEDITO  EDSON
FERREIRA DA SILVA OU BENEDICTO EDSON FERREIRA DA SILVA,
tendo por autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que prolatou
acórdão no   HC 36.924 cuja ementa tem o seguinte teor:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. ART. 121, § 1º DO
CÓDIGO  PENAL.  ANULAÇÃO  PELO  E.  TRIBUNAL  A  QUO  DO
DECISUM  DO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
[...]



Há precedentes desta Corte no sentido de que não se pode considerar
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos  decisão  dos  jurados  que
encontra  esteio  em  elementos  probatórios  idôneos.  [...];  Do  exposto,
indefiro a liminar requerida. […]” 
(HC  85904  MC,  Relator(a):  Min.  JOAQUIM  BARBOSA,  julgado  em
16/05/2005, publicado em DJ 19/05/2005 PP-00007) g.n.

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.
[...]
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) g.n.

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) g.n.

No mesmo sentido, destaco o entendimento do STJ:

HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.  ABSOLVIÇÃO  PELO
TRIBUNAL DO JÚRI.  DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO
PELA  CORTE  ESTADUAL.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.  INOCORRÊNCIA.  DECISÃO
DOS  JURADOS  ASSENTADA  EM  UMA  DAS  TESES
APRESENTADAS PELA DEFESA. WRIT CONCEDIDO.
1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, quando os jurados, no exercício da soberania que lhes cometeu a
Constituição  Federal,  optam  por  uma  das  versões  apresentadas  pela
defesa.
2. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória.
[…]
(HC  33.632/RJ,  Rel.  Ministro  PAULO  GALLOTTI,  SEXTA  TURMA,
julgado em 13/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 334).

Nesse sentido, havendo duas versões para o fato, e desde que
ambas estejam apoiadas em elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução,
aquela que vier a ser acolhida pelos jurados não poderá ser tida como inválida, devendo-
se acatar o veredicto, sob pena de infringência à soberania do júri.

In casu, duas versões foram ao conselho de sentença, quais
sejam, a de homicídio qualificado pela acusação e as teses defensivas de legítima
defesa ou homicídio simples. 



Nestes termos, entendo que as provas produzidas nos autos fun-
damentam o entendimento do Conselho de Sentença, a versão acolhida pelos jurados
encontra respaldo nos depoimentos constantes nos autos, porquanto, se mostra verosí-
mil. 

Assim,  sendo o Júri  o juízo natural  para julgar os crimes
dolosos contra a vida, e só sendo possível anular o julgamento se a decisão do Júri
decorresse de fato absolutamente alheio ao delito, o que não se verificou no caso
em tela, a decisão deve ser mantida. 

DO   APELO DO SENTENCIADO RONALDO ALVES DA SILVA:

Alega a defesa que houve valoração equivocada com relação
às circunstâncias judiciais. Ponto outro, aduz que, na segunda fase da dosimetria, o
magistrado  considerou  a  atenuante  da  confissão  espontânea  e  a  agravante  da
reincidência. Entretanto, em vez de compensá-las, agravou a reprimenda em 01
(um) ano, de forma contrária ao entendimento jurisprudencial sobre o tema. 

Destarte, requer a reforma da decisão, para que a pena seja
reduzida e o regime inicial modificado para o semiaberto.

Ab initio, da análise dos autos,  verifica-se que o magistrado de
piso observando o disposto nos art. 59, II e art. 68, ambos do Código Penal, bem como
o art. 492, do CPP, e, atentando para as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão,  patamar superior ao mínimo legal,
que é de 06 (seis) anos de reclusão.

O  magistrado  sentenciante,  operou  da  seguinte  forma  a
valoração das circunstâncias:

“Culpabilidade,  entendida  como índice  de  reprovabilidade  do  agente  pelo
fato criminoso praticado, vê-se que não se trata de ato isolado na vida do réu;

Antecedentes será analisado por oportunidade das agravantes.

Conduta social, abrangendo seu comportamento no trabalho, na vida familiar
e no meio onde vive, restou comprovado pelas testemunhas que o réu é uma
pessoa agressiva.

Personalidade,  como  sendo  seu  caráter,  índole,  constatou-se  que  o  réu
praticou o crime sem qualquer arrependimento e deforma brutal, usando de
uma pedra.

Motivos  do  crime  praticado  o  crime  por  motivo  abjeto,  repreensível  e
repudiado pela sociedade.

Circunstâncias, contata-se como bem alegado pelo MP em suas razões orais,
que  o  crime foi  praticado se  utilizando de  meio  cruel,  causando um mal
desnecessário à vítima.

Consequências do crime que são os efeitos da conduta para a  vítima, são
desastrosas,  pois retirou a vida da mesma, impedindo que prosseguisse na
convivência de amigos e familiares.

Comportamento da vítima não contribuiu para o desfecho trágico que sofreu,
apresentando, inclusive, problemas mentais.”



Como cediço, a fixação da pena é questão que se insere na órbita
de convencimento do magistrado, no exercício do seu poder discricionário de decidir,
resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na hipótese concreta,
para a reprovação e prevenção do crime, desde que, observados os vetores insculpidos
nos arts. 598 e 689, do Código Penal.

Em  verdade,  na  perspectiva  valorativa  da  pena,  basta  a
existência de uma circunstância judicial negativa para que as basilares já não possam
mais ser fixadas, no mínimo legal.

Vê-se que o magistrado, a seu modo, valorou as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP na primeira fase de aplicação da pena, interpretando, com
exceção dos antecedentes - que deixou para analisar por oportunidade das agravantes,
valorou as circunstâncias judiciais de forma desfavorável ao réu. 

Contudo,  na  primeira  fase,  não  há  como  considerar  as
circunstâncias  do  crime  como  negativas,  mesmo  porque  não  estão  descritas  na
dosimetria, tendo o magistrado limitando-se à descrição genérica que alude o  modus
operandi do indigitado, o que não satisfaz ao princípio da individualização da pena.

Dessa  forma,  é  de  rigor  a  redução  da  pena
proporcionalmente  à  exasperação  dada  pelo  Juiz  atinente  às  circunstâncias  do
crime, de forma que a diminuo em 06 (seis) meses, razão por que altero a pena-
base para 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

No tocante à segunda fase da dosimetria cominada, constato que
a insurgência do apelante também ressente-se de fundada razoabilidade. 

No caso dos autos, a d. autoridade judiciária de primeiro grau,
tratou o assunto da seguinte forma:

“Constato a existência de uma agravante a teor do art. 61, inciso I e II, letra
C, reincidência, além de existir a atenuante da confissão prevista no art. 65,
inciso III, letra D.

Assim, aplicando a regra insculpida no art. 67 do CPB, aproximando-me das
circunstâncias  preponderantes,  os  motivos  determinantes  do  crime,  a
personalidade do réu, AGRAVO a pena perfazendo o total de 10 anos de
RECLUSÃO,  tornando  em  definitiva,  ante  a  falta  de  outras  causas  de
aumento ou diminuição de pena.”

Alega a defesa, que o magistrado considerou a existência das
agravantes a teor do art. 61, inciso I e II, “c”, fazendo prevalecer a reincidência sobre a
confissão espontânea e aumentou a pena em 01 (um) ano, tornando-a definitiva em 10
(dez)  anos  de  reclusão.  Assim,  de  acordo  com  a  defesa,  o  fez  contrariando  o
entendimento  jurisprudencial  e  doutrinário,  que  é  no  sentido  de  que,  a  confissão
prevalece sobre a reincidência e/ou, no mínimo, se equivalem.

Analisando detidamente a sentença, neste ponto, percebo que a
agravante genérica da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, fora equivocadamente
aplicada pelo juízo de piso,  tendo em vista  que,  analisando a ficha de antecedentes
criminais do acusado (fls.  238/238v),  conclui-se que,  apesar da existência de ação
penal e inquéritos em curso contra o acusado, não existe condenação anterior em



seu desfavor. Logo, nos termos da Súmula de nº 444, do Superior Tribunal de Justiça,
não pode o acusado ser considerado reincidente.

Além disto, com relação a agravante do art. 61, II, “c”, do CP
(ter  sido  o  crime  cometido  mediante  recurso  que  dificultou  a  defesa  do  ofendido),
refere-se a uma qualificadora, que foi afastada pelo Conselho de Sentença.

 
Isto posto, afasto o aumento de 01 (um) ano, consequência da

exclusão das agravantes acima referidas, mantendo a atenuante da confissão, razão
pela qual reduzo a pena, ainda, em 06 (seis) meses. Ausentes causas de aumento e
diminuição de pena, fica definitiva em 7 (sete) anos de reclusão. 

Muito embora o quantum de pena aplicada - 7 (sete) anos de
reclusão  -, permita  a  fixação  do  regime  intermediário,  não  há  reparos  a  ser
realizado no regime inicial fixado, tendo em vista a existência de circunstâncias
judiciais  desfavoráveis,  quais  sejam,  a  culpabilidade,  a  conduta  social,  a
personalidade, os motivos e as consequências do crime.

Assim,  entendo  que  o  regime  inicial,  mais  adequado,
efetivamente,  é  o fechado,  para a  prevenção e a repressão do delito praticado,  nos
termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, aponta a jurisprudência do STJ. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
EMPREGO  DE  ARMA  E  CONCURSO  DE  AGENTES.  REGIME.
IMPOSIÇÃO  DO  MODO  FECHADO  PENA  INFERIOR  A  OITO
ANOS DE RECLUSÃO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO
DELITO CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. INTELIGÊNCIA DO ART.
33, § 3º, DO CP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
1.  Na determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve-se
ter em consideração o disposto no § 3º do artigo 33 do Código Penal,
segundo o qual a fixação do sistema carcerário observará os critérios
listados no art. 59 do mesmo diploma. 
2.  O  quantum  de  pena  aplicada,  portanto,  por  si  só,  não  enseja  o
abrandamento do modo inicial de resgate da sanção quando as circunstâncias
do caso concreto e a fundamentação indiquem a necessidade de uma maior
repreensão. 
3.  Não obstante a  primariedade do paciente e  ter  sido a pena dosada  em
patamar inferior a 8 anos de reclusão, respeitada a previsão contida no art. 33,
§  3º,  do  Código  Penal,  não  há  qualquer  ilegalidade  a  ser  reparada  na
imposição  da  forma  fechada  no  caso,  haja  vista  o  modo  extremamente
violento  com  a  qual  a  vítima  -  uma  senhora  idosa  -  foi  abordada,  e  as
consequências extremamente danosas,  tanto física como psicologicamente,
que a prática criminosa trouxe para a ofendida. 
4. Ordem denegada.” 
(HC  nº  187.728/DF,  Relator  o  Ministro  JORGE  MUSSI,  DJe  de
10/6/2011) g.n.
 
“PENAL.  FURTO  QUALIFICADO.  PENA-BASE  ACIMA  DO
MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORABILIDADE.
ILEGALIDADE.  AUSÊNCIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
REGIME  INICIAL  FECHADO.  MANUTENÇÃO.  SUBSTITUIÇÃO
DA  PENA  CORPORAL  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. 



1.  Se  as  circunstâncias  judiciais  não  são  favoráveis,  dada  a  existência  de
maus  antecedentes,  não  há  ilegalidade  na  exasperação  da  pena-base,
tampouco na imposição de regime prisional mais gravoso (fechado). 
2.  A desfavorabilidade  das  circunstâncias  judiciais  e  a  reincidência,
inviabilizam (súmula 269/STJ) a imposição de regime inicial semiaberto,
ainda que a pena final não ultrapasse 4 anos de reclusão(art. 33, §3º, do
Código Penal), quanto mais o pretendido aberto. 
3. Da mesma forma não se pode substituir a pena corporal por restritivas de
direitos,  porque,  em  tal  caso,  não  satisfeitos  os  requisitos  do  art.  44  do
Código Penal, notadamente os incisos II e III. 
4. Ordem denegada.”
(HC nº 106.345/RJ, Relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, DJe de 15/6/2011) g.n.

Pelo  exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MI-
NISTERIAL E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, redu-
zindo a pena para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Expeça-se Mandado de prisão, após o decurso do prazo de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,  dele participando
também os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio,  revisor,  e João Benedito da Silva (vogal).
Ausente justificadamente Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto,
Procurador de Justiça. Fez sustentação oral o Adv. Aldek Dantas Souza.

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, 10 de abril de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador/Relator


