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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  N°  0001995-87.2016.815.0521 –  Comarca  de
Alagoinha/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Marlon de Souza Gomes
DEFENSOR PÚBLICO: Felipe Augusto A. M. Travia
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REANÁLISE
DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  REDUÇÃO
OPERADA.  PEDIDO  PARA RECONHECIMENTO
DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  RETRATAÇÃO  EM  JUÍZO.
PROVIMENTO PARCIAL.

- A fixação da pena é questão que se insere na órbita de
convencimento do magistrado, no exercício de 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. 59 e 68 do
Código  Penal  e  os  limites  estabelecidos  pela  norma
penal.

-  Faz-se  necessário  o  afastamento  de  circunstâncias
judiciais  operadas  negativamente  na  sentença,  quando
estas formuladas de forma genérica ou,  ainda,  quando
são utilizados inquéritos ou ações penais não transitadas
em julgado para sopesar a valoração.

- O comportamento da vítima deve ser excluído como
vetor negativo, porquanto apenas deve ser utilizado em
benefício  do  acusado,  devendo  tal  circunstância  ser
neutralizada.

- Não há de ser reconhecida a confissão extrajudicial
quando o réu, retrata-se da confissão, e esta não serviu
de fundamento para a sentença.
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VISTOS,  relatados e discutidos os presentes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para reduzir
a pena para 01 ano, 01 mês e 20 dias, mantidos os demais termos da sentença, em
harmonia com o parecer. Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-
se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Alagoinha/PB,  Marlon de Souza Gomes,
qualificado na inicial, foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147,
(duas vezes) e 129, § 9º, caput, c/c o art. 69, todos do CP, por haver, no dia 26/08/2016,
pelas 8h30min, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, ameaçado Maria José Vieira
da Silva  e  Antônia  Vieira  da  Silva,  além de ter  ofendido a  integridade física  desta
última. 

Termo de representação (fls. 38).

Denúncia recebida em 01/12/2016 (fls. 02).

O acusado foi citado (fls. 43) e apresentou defesa prévia (fls. 44-
45).

Concluída  a  instrução  criminal,  a  MM  juíza  singular  julgou
procedente a denúncia e condenou o réu Marlon de Souza Gomes, nas penas dos arts.
147 c/c  69 e  129,  §  9º,  caput,  c/c  o  art.  69,  todos  do  CP,  c/c  a  Lei  nº  11.340/06,
aplicando a reprimenda da seguinte maneira:

1. Para o crime de lesão corporal:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, que tornou definitiva, diante da ausência de
causas modificativas.

2. Crime de ameaça em desfavor da vítima Maria José Vieira
da Silva:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 05
(cinco) meses de detenção. Na segunda fase, agravou a pena em 1/6, ou seja, em 25
(vinte e cinco) dias, por força da aplicação a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’ do
Código Penal,  relativa  ao fato  do agente  ter  cometido  o  delito  contra  maior  de  60
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(sessenta) anos e, diante da ausência de causas modificativas, foi tornada definitiva em
5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

3. Crime de ameaça em desfavor da vítima Antônia Vieira da
Silva:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 05
(cinco)  meses  de  detenção,  que  tornou  definitiva,  diante  da  ausência  de  causas
modificativas.

Ao  final,  somou  as  reprimendas,  uma  vez  que  tratava-se  de
concurso material heterogêneo de crimes, as quais totalizaram 3 (três) anos, 4 (quatro)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto.

Deixou,  ainda,  de  substituir  a  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva de direitos ou de aplicar a suspensão condicional da pena, por força do não
preenchimento dos requisitos contidos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. 

Irresignada,  a  defesa  recorreu  se  limitando  a  pedir  pelo
redimensionamento da reprimenda, alegando que a pena base dos crimes foi aplicada de
forma exacerbada e que analisou as circunstâncias  judiciais  com  “frases genéricas,
vagas e imprecisas”.  Pediu, ainda, pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da
confissão e a devida compensação com a agravante contida no art. 61, II, “h”, do CP
(fls. 73-79).

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  94-98,  pugnando  pela
manutenção da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer da lavra do Dr. José Roseno Neto, opinou pela procedência parcial do apelo,
com readequação da pena base e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime de ameaça.

Conclusos os autos, determinei que o feito fosse incluído na pauta de
julgamento (fls. 108).

É o relatório.

VOTO

A materialidade  e  a  autoria  dos  crimes  restam certas,  tanto  que
sequer foram questionadas em sede recursal.
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A defesa  se  limitou  a  pedir  pelo  redimensionamento  da  pena
alegando que a pena base dos crimes foi aplicada de forma exacerbada e que a Juíza a quo
analisou as circunstâncias judiciais com  “frases genéricas, vagas e imprecisas”. Outro
ponto suscitado foi  reconhecimento e  aplicação da atenuante  da  confissão e  a  devida
compensação com a agravante contida no art. 61, II, “h”, do CP.

Para melhor aferir a irregularidade apontada com relação à análise
das circunstâncias judiciais, transcrevo a parte da sentença referente ao ponto objurgado.
Vejamos:

A culpabilidade do acusado foi considerável e concreta,
merecedora  de reprovação social;  o  acusado apresenta
vastos  antecedentes  criminais,  inclusive todos crimes
de violência  doméstica  contra  as  mesmas vítimas  dos
autos,  demonstrando,  assim,  que  o  mesmo
reiteradamente prática crimes de ameaça, lesão corporal e
contra a honra das vítimas. A bem da verdade, o acusado
demonstra estar acostumado a praticar tais delitos contra
as  vítimas  e  sempre  haver  um  perdão  por  parte  das
mesmas; a sua conduta social não ficou devidamente
evidenciada nos autos; a sua personalidade demonstra-
se por demais agressiva quando o mesmo se encontra sob
o efeito de álcool ou outras drogas ilícitas, eis que por
diversas vezes ameaçou de morte e agrediu fisicamente
sua mãe e avó de mais de 78 anos de idade; os motivos
da  prática  criminosa não  justificam  a  atitude  do
acusado, pelo contrário, são repugnantes, na medida que
a motivação do acusado foi a negativa por parte de sua
mãe e avó em lhe dar dinheiro para consumir  drogas
ilícitas; as circunstâncias do crime foram favoráveis ao
acusado, eis que se prevaleceu da relação doméstica que
tinha com as vítimas; as consequências não foram tão
graves;  o comportamento das vítimas,  embora possa
até ter contribuído para a prática do crime descrito na
denúncia, não justifica a conduta do acusado. (fl. 68)

Com  relação  à  culpabilidade,  antecedentes  criminais,
personalidade do agente e comportamento da vítima há retoques a serem efetuados.

No tocante à culpabilidade, não constato qualquer fundamentação
concreta, mas sim genérica e desprovida de fundamentação objetiva, não justificando o
aumento da pena base. 
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Já  em  relação  aos  antecedentes  criminais,  como  é  sabido,
inquéritos em andamento ou ações penais não transitadas em julgado não podem ser
utilizadas na exasperação da pena e, da leitura dos antecedentes criminais (fls. 31/33),
verifica-se  que  não  há  um  processo  sequer  transitado  em  julgado,  desta  feita,  tal
circunstância não pode ser utilizada para sopesar a pena base. Pelos mesmos motivos,
não podem ser aplicados para qualificar a personalidade do réu.

Por fim, o comportamento da vítima, nos moldes da análise feita
pela magistrada dever ser excluído como vetor negativo, porquanto apenas deve ser
utilizado em benefício do acusado, devendo tal circunstância ser neutralizada. Portanto
restaram como vetores negativos as circunstâncias e as consequências do crime.

Quanto  à  aplicação  da  confissão  espontânea,  importa,  destacar
que,  nas  declarações  prestadas  na  delegacia,  afirmou  que:  “(…)  moralmente  sua
genitora  acima referida  e  também a sua  avó acima referida  lhes  chamou de  putas,
raparigas e mandou as duas tomarem no cú; Que também ameaçou as mesmas de morte
dizendo que  ainda ia  matar  as  duas  (...)”  (fl.  10).  Quando interrogado em juízo,  o
recorrente afirmou que havia ingerido muita bebida alcoólica e, por isso, não lembrava
dos fatos,  ou seja,  retratou-se da confissão, e esta não serviu de fundamento para a
sentença; logo, não há de ser reconhecida.

Neste  sentido,  cito  precedente  desta  Câmara  Criminal  e  de
Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  QUALIFICADO
MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E USO DE
ARMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRÁTICA DE
ASSALTO.  CONDENAÇÃO.  PRIMEIRO  APELO.
PEDIDO  ABSOLUTÓRIO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INDUVIDOSAS.
RESPONSABILIDADE  INAFASTÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ABSOLVIÇÃO.  PEDIDO
SUBSIDIÁRIO  DE  RECONHECIMENTO  DE
ATENUANTES.  INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  SEGUNDO
APELO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  DESFAVORÁVEL  AO  PLEITO
DEFENSIVO  SUFICIENTE  PARA  MANTER  A
CONDENAÇÃO.  DESPROVIMENTO  RECURSAL.
1. Sentença condenatória dos dois apelantes por roubo
qualificado  e  por  corrupção  de  menores.  Assaltantes
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que adentram na residência, com uso de armas, rendem
as vítimas e subtraem vários pertences. Insurgência de
ambos  apenas  quanto  ao  roubo.  2.  Primeiro  apelo.
Alegação  de  fragilidade  de  provas.  Aplicação  do
princípio in dubio pro reo. Impossibilidade. Apelante
reconhecido pelas vítimas. Conjunto probatório apto a
manter a condenação. 3. Pedido para reconhecimento
de atenuantes. Confissão extrajudicial retratada em
juízo  que  não  serviu  de  fundamento  para  a
condenação.  Não  reconhecimento.  Menoridade
relativa inexistente. Apelante com 25 anos de idade, à
época  dos  fatos.  Pena  bem  dosada.  Manutenção.  4.
Segundo apelo. Pedido absolutório. Alegada ausência
de provas.  Conjunto probatório  robusto.  Manutenção
da  condenação  em  todos  os  seus  termos.(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00311928220118152002,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES  CARLOS  MARTINS
BELTRAO FILHO , j. em 14-06-2016) - Destaquei

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PENA.
MENORIDADE  RELATIVA.  ATENUANTE
OBJETIVA,  PROVADA  PELA  QUALIFICAÇÃO
CIVIL  DO  APELANTE.  RECONHECIMENTO.
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  COLHIDA APENAS
EM SOLO POLICIAL,  SEM CONFIRMAÇÃO EM
JUÍZO.   NÃO  RECONHECIMENTO.  1).  […].  2)
Pena.  Dosimetria.  Confissão  espontânea.  Não
reconhecimento. A atenuante do artigo 65, III, "d",
do  Código  Penal,  exige,  além  dos  atributos  da
espontaneidade  e  da  integralidade,  o  selo  do
contraditório, com vistas a aferir o real propósito de
arrependimento e de colaboração do acusado com a
Justiça,  diante  da  possibilidade  de  retratação
judicial. Tal não se verificou no caso concreto, em que,
após  admitir  os  fatos  em solo  policial,  o  réu  teve  a
revelia  decretada,  apesar  de  ter  sido  regularmente
citado  e,  depois,  intimado  para  o  ato  processual  do
interrogatório.  (TJSP;  APL  0002243-
40.2002.8.26.0294; Ac. 9414743; Jacupiranga; Oitava
Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi
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Junior;  Julg.  05/05/2016,  DJESP 13/05/2016).  Grifos
nossos. 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE.
INCABÍVEL.  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  RETRATAÇÃO  EM  JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.
[…]  Não há  falar em incidência  da  atenuante  da
confissão  espontânea,  pois  o  réu,  embora  tenha
confessado  a  prática  delitiva  na  fase  policial,
retratou-se  em  juízo  e  tal  situação  apenas  foi
narrada pelo julgador monocrático  sem que fosse
utilizada  como  elemento  para  embasar  a
condenação na sentença de primeiro grau. Sentença
condenatória fundamentada com base nos depoimentos
prestados pela vítima, suas irmãs e genitora e não na
confissão  extrajudicial  do  apelante.  COM  O
PARECER.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  (TJMS;
APL  0000007-  40.2001.8.12.0036;  Terceira  Câmara
Criminal; Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos; DJMS
10/05/2016; Pág. 80). Grifos nossos. 

Passo ao redimensionamento das penas:

1. Para o crime de lesão corporal:

Após as considerações acerca das circunstâncias judiciais, fixo a
pena  base  em  9  (nove)  meses  de  detenção,  tornada  definitiva,  à  míngua  de
circunstâncias atenuantes e/ou agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

2. Para o crime de ameaça praticado contra Maria José Vieira
da Silva:

Após as considerações acerca das circunstâncias judiciais, fixo a
pena base em 2 (dois)  meses  de detenção.  Na segunda fase,  mantenho a agravante
aplicada pela juíza de primeiro grau (art. 61, II, ‘h’ do Código Penal, uma vez que a
vítima era maior de sessenta anos),  assim, agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto),
passando a ser de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, tornada definitiva nte a
inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas.
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3. Para o crime de ameaça praticado contra Antônia Vieira da
Silva:

Após as considerações acerca das circunstâncias judiciais, fixo a
pena base em 2 (dois)  meses  de detenção.  Na segunda fase,  mantenho a agravante
aplicada pela juíza de primeiro grau (art. 61, II, ‘h’ do Código Penal, uma vez que a
vítima era maior de sessenta anos),  assim, agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto),
passando a ser de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, tornada definitiva nte a
inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas.

Por fim, as reprimendas devem ser somadas, uma vez que trata-se
de concurso material de crimes, as quais totalizam, portanto, 1 (um) ano, 1 (um) mês e
20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Há que se ressaltar
que são mantidos os demais termos da sentença.

Por tais considerações, dou parcial provimento ao recurso para
readequar a pena, para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, mantidos
os demais termos da sentença

É como voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio
Murilo da Cunha Ramos (1º vogal) e Marcos William de Oliveira (Juiz convocado até o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador,  2º  vogal).  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 26
de abril de 2018.

João Pessoa, 27 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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