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APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO  (ART.  121,  §  2º,  INCISOS III  E IV,  DO
CP).  CONDENAÇÃO  DO  JÚRI.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  NÃO
OCORRÊNCIA.  PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS
VEREDICTOS. E  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  PENA
APLICADA,  POR  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO
PARA  A  ELEVAÇÃO  ACIMA  DO  MÍNIMO.
REPRIMENDA  DEVIDAMENTE  DOSADA.
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO  CONCRETO  QUE
IMPÕEM  A  ELEVAÇÃO  DA  REPRIMENDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO
APELO.

– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593,
III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica
quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto
a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo
prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos
jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária
à prova dos autos.

–  Não subsiste a alegação de erro ou injustiça na aplicação da
pena quando o Juiz, analisando as circunstâncias do art. 59 do
Código  Penal,  fixa  a  reprimenda  acima  do mínimo legal,  de
forma  justa  e  adequada,  em  quantum compatível  com  as
circunstâncias do caso concreto.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Sousa/PB, Alexandre Pereira
de Lima, vulgo “Picachu”, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º,
III e IV, do Código Penal, pelo fato assim narrado na peça acusatória (fls. 02/04, vol. I):

“(...) Consta do inquérito policial que na madrugada do dia 16 de março de
2013,  no  Bairro  Projeto  Mariz,  Sousa-PB,  o  acusado  ALEXANDRE
PEREIRA DA SILVA,  estrangulou  a  vítima  JANAÍNA PEREIRA DOS
SANTOS, de maneira que dificultou a defesa da mesma, ceifando-lhe a vida,
caracterizando o delito de homicídio qualificado.
Na noite anterior ao homicídio, o casal havia ingerido bebidas alcoólicas e
por  volta  das  05h:00min  da  manhã  o  acusado  procurou  socorro  de  uma
vizinha de nome PRETINHA, em busca de acionar o SAMU, para atender sua
companheira  que  havia  se  suicidado,  mas  diante  do  óbito  foi  acionada  a
Polícia Militar, que chegou ao local e constatou o óbito, e encontrou a vítima
despida em cima da cama.
Foram acionados o IPC/Patos para a perícia do local do crime e o corpo foi
encaminhado ao NUUMOL/Patos para a necropsia, que constatou a morte por
motivo  de  CONSTRIÇÃO  CERVICAL,  provocada  por
ESTRANGULAMENTO.
Segundo os autos,  o casal  vivia em desarmonia,  inclusive co episódios de
violência física, ameaça, dentre outros. De fato, o indiciado havia sido preso
semanas  antes,  pelo  delito  de  ameaça,  tendo  sido  posto  em liberdade  na
semana anterior ao delito ocorrido.
A atitude do indiciado que apresentava-se aparentemente calmo em relação a
morte  da  companheira,  mas  preocupado  em  mostrar  paciente  psiquiátrico
relatando  constantemente  que  toma  diversos  remédios.  Apontam  a  ação
dolosa do indiciado,  que tirou a vida da companheira por força mecânica,
estrangulamento, e modificou o local do crime para a chegada da polícia , no
intuito de simular ato próprio da vítima tirando a própria vida (...)”.

Após a instrução probatória e pronúncia (fls. 302/308, vol. II),
foi o réu submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, em que os jurados, por maioria,
reconheceram a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado contra sua
companheira, rejeitando a tese de negativa de autoria (fls. 357 e 360/361, vol. II). Ao
sentenciar, o Juiz Presidente, José Normando Fernandes, condenou o acusado  a uma
pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime
previsto no art. 121, §2.º, III e IV, do CP. (fls. 358/359). Ao réu foi negado o direito de
apelar em liberdade.

Não se conformando, a defesa apelou, sob o fundamento de que
a  decisão  dos  jurados  contraria  a  prova  dos  autos.  Requer,  portanto,  a  anulação do
julgamento,  submetendo  o  réu  a  novo  júri  popular  ou,  caso  contrário,  o
redimensionamento da pena aplicada para 16 (dezesseis) anos de reclusão, vez que o
quantum fixado foi exacerbado (fls. 364/365, vol. II).

Nas  contrarrazões  (fls.  367/368,  vol.  II),  o  representante
ministerial pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça  Joaci  Juvino da  Costa  Silva,  às  fls.  379/385, opinou pelo desprovimento  do
apelo.



É o relatório.
VOTO:

Ab initio, os requisitos essenciais de admissibilidade do recurso
encontram-se devidamente preenchidos. Portanto, passo à análise de seus fundamentos.

1. DA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS 

Compulsando os autos, tenho que não assiste razão ao recorrente
quando sustenta a manifesta contrariedade à prova dos autos na decisão do Júri,  em
relação à prática do crime a ele imputado, porquanto a  versão trazida pela acusação
encontra suporte no caderno processual.

O Conselho de Sentença, ao acolher o pleito condenatório,
reconheceu a prática delito previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, optando
por uma das versões a ele apresentadas e, assim sendo, decidiu com respaldo no acervo
probatório.

Desta feita, não vejo como prover a pretensão do recorrente. 

Vale ressaltar que a cassação do veredicto do Tribunal do Júri
com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente pode ocorrer
quando a decisão for completamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não
houver nenhum elemento de convicção nos autos que possa embasá-la. 

Assim é o entendimento de nossas Cortes Superiores, consoante
os seguintes arestos: 

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.  DECISÃO  CONTRÁRIA ÁS  PROVAS  DOS  AUTOS.
NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES
DOS  AUTOS.  POSSIBIILIDADE.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
SOBERANIA  DOS  VEREDITOS.  REVERSÃO  DO  JULGADO  PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  REEXAME.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte é pacífica
no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de
Processo Penal (decisão dos  jurados manifestamente contrária à prova
dos  autos)  pressupõe,  em    homenagem  à  soberania  dos  veredictos,
decisão  dissociada  das  provas   amealhadas  no  curso  do  processo.
Optando  os  jurados  por uma das  versões   factíveis  apresentadas  em
plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de
Sentença (HC 232.885/ES, Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015).  2. A reversão
das premissas assentadas pelo acórdão demandaria a incursão  aprofundada
no conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via
recursal, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido”(STJ,
AgRg  no  AREsp  523897  /  PR.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  DJE
19/12/2016).Grifei

“HABEAS  CORPUS.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO  CONHECIMENTO.  PROCESSO  PENAL.  ABSOLVIÇÃO  PELO
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  APELAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.



INOCORRÊNCIA.  OPÇÃO  DOS  JURADOS  PELA TESE  DEFENSIVA
QUE  ENCONTRA  AMPARO  NO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENTE. 1.(...) 4. A decisão proferida pelo Júri Popular somente pode
ser anulada, em sede de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código
de Processo  Penal,  quando absolutamente  improcedente,  sem amparo
nos elementos dos autos. 5. Com efeito, existindo duas teses contrárias e
havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri,
não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença
para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao
art.  5º,  XXXVIII,  da Constituição Federal.  6. No caso, basta a simples
leitura da sentença de pronúncia e do acórdão impugnado para se constatar a
evidente ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, já que cada uma das
versões - acusação e defesa - está amparada pelo conjunto probatório. 7. Em
plenário, o Parquet defendeu a tentativa de homicídio, mas não convenceu os
jurados, que preferiram acatar a versão fornecida pela defesa no sentido de
não ser o réu o autor do crime, inclusive com a invocação de um álibi, que
afirmou estar com o acusado, em outro local, no horário do crime. 8. Assim,
reconhecida a negativa de autoria, em conformidade com os fatos e provas
apresentados,  não  poderia o Tribunal  de origem, via  recurso de apelação,
desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua
ótica, se coaduna melhor com à hipótese dos autos. 9. Houve, na realidade,
um erro de valoração do material probatório (erro juris), que redundou na
negativa de vigência do dispositivo de lei federal acima citado, sutil,  mas,
diferente  do  reexame de  provas.  10.  Diante  do  exposto,  não  conheço  do
habeas  corpus.  Ordem concedida  de  ofício  a  fim de,  cassando o acórdão
hostilizado, restabelecer a decisão dos jurados, que absolveu o paciente” (STJ
-  HC:  254730  SP 2012/0198457-3,  Relator:  Ministro  OG  FERNANDES,
Data de Julgamento: 24/09/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 04/10/2013). Destaquei.

Na hipótese em tela, o condenado aduz que os jurados decidiram
manifestamente contrário à prova dos autos, posto que, a seu ver, a tese acusatória foi
embasada única e exclusivamente na prova técnica, já que não existem provas fáticas
que pudessem incriminá-lo.  Assim, requer que seja o veredicto anulado e submetido a
novo julgamento.

No caso,  é  importante  destacar que a materialidade e  autoria
delitiva foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença e, em que pesem os argumentos
expendidos nas razões recursais, de que não havia elementos probatórios para justificar
a condenação do réu, entendo que a decisão de 1º grau não é merecedora de qualquer
censura, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos. 

Posto que, embora a decisão popular seja passível de reexame,
via o duplo grau de jurisdição, inviável reconhecer a cassação da decisão proferida pelo
Tribunal do Júri que opta por uma das teses apresentadas ao Conselho de Sentença. 

No caso vertente, conforme se extrai da sentença, o Tribunal
Popular acatou a tese ministerial, negando, por maioria dos votos, a tese defensiva. A
bem da verdade, o Júri optou pela proposta da acusação de que foi o réu que assassinou
sua companheira por estrangulamento.

Lembro, por oportuno, que “(...). o   advérbio   “  manifestamente”,
constante     do     art.     593,     III,     d     do     CPP,     autoriza     os     jurados     a     apoiarem-se     em     qualquer
prova     dos     autos,     não     cabendo     questionar-se     se     tal     prova     é     a     melhor     ou     se     foi
corretamente     valorada.     Basta     que     a     decisão     do     júri     se     apoie     em     alguma     prova     existente
nos     autos,     como     se     deu     no     caso. (...)”.. (STF - EDcl na AO 1.047/RR - Relator:



Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - DJe de 05.03.2009 –  trecho da
ementa), sublinhei.

Assim, só o fato de a tese acusatória encontrar vertente nos autos
– independentemente se em maior ou menor proporção à versão defensiva – inviabiliza
a pretensão de submeter o apelado a novo Júri Popular.

Senão vejamos.

Conforme colhido na instrução processual, o réu estrangulou sua
companheira, de maneira que dificultou a defesa da mesma, tendo ainda, simulado que
ela tinha cometido suicídio.

O Laudo de Exame Técnico Pericial em Local de Morte Violenta
(fls. 128/148), concluiu ter havido morte violenta, homicídio, ocasionada por obstrução
mecânica das vias aéreas e do sistema circulatório por estrangulamento.

A testemunha José Fransuelio Pereira, policial militar, durante o
seu depoimento prestado na esfera policial afirmou que (fls. 09):

“(...)  foi  solicitado  pelo  COPOM para  atender  uma  ocorrência  no  Bairro
Projeto  Mariz;  a  informação dava  conta  de  um possível  suicídio  de  uma
mulher;  chegando  no  local  encontrou  ALEXANDRE  companheiro  de
JANAÍNA, a qual estava morta; no local, também encontrava-se Francicleide
Maria da Conceição, vizinha do casal; ao chegar encontrou ALEXANDRE
que se dirigiu ao depoente e deu acesso a residência, indicando o local onde a
vítima  jazia  morta;  o  depoente  verificou  que  no  quarto  da  frente  da
residência, onde havia um guarda-roupa e uma cama de casal encostada na
parede, a vítima se apresentava totalmente despida e sem vida (…) no chão
do quarto,  entre a  cama e o guarda-roupa,  havia uma faca peixeira e  um
pedaço de corda com um nó, indicados por ALEXANDRE como sendo a
corda que a vítima usara para se enforcar e a faca que ele usara para cortar a
corda  (…) ALEXANDRE afirma  que  apenas  com o  dia  claro,  depois  de
acordar via a companheira enforcada, pendurada no telhado e de joelho na
cama; diante da cena, ALEXANDRE afirma ter corrido a cozinha, pegado a
faca  peixeira  e  cortado  a  corda  que  envolvia  o  pescoço  da  companheira,
fazendo que a mesma caísse inerte e já sem vida sobre a cama; ao depoente,
ALEXANDRE acrescentou que o casal vivia em harmonia, que não tiveram
qualquer discussão na véspera e que a vítima não tinha nenhum familiar nesta
cidade  de  Sousa-PB;  ALEXANDRE  também  informou  ao  depoente  que
tomara  cerca  de quatro  comprimidos de ‘Amplictil’,  mas não apresentava
nenhum sinal de alteração de consciência, apresentando lúcido e enumerando
detalhes  dos  fatos  de  maneira  ordenada;  contradizendo  as  declarações  de
ALEXANDRE, ao local apresentou-se o pai, uma tia de JANAÍNA e outros
familiares,  todos  residentes  nesta  cidade  de  Sousa-PB  (…)  ainda
contradizendo o declarado  por ALEXANDRE,  consta  ligação  anônima ao
COPOM, por volta de 01:30 horas da madrugada de hoje, delatando grave
discussão na casa da vítima, onde estava apenas JANAÍNA, ALEXANDRE,
as  filhas  do  casal  e  o  avô  de  JANAINA,  e  este  idoso  e  padecendo  de
senilidade (inconsciente, em uma cama nos fundos da casa, sem capacidade
de comunicação) (…) o depoente acrescenta que é do conhecimento geral,
que ALEXANDRE foi preso e recolhido À Colônia Penal desta cidade, por
ter  agredido  JANAINA fisicamente  ‘porque  ela  não  fez  o  café’,  tendo
deixado ela com os pés e mãos amarrados durante todo o dia na residência do
casal, o depoente afirma, que ouviu do próprio ALEXANDRE, na ocasião de
sua prisão, o mesmo dizer para JANAINA ‘você me prendeu, mas quando eu
sair a gente acerta’, em tom de ameaça, o que foi recebido pela vítima como
ameaça de morte; nesta ocasião, JANAINA também contou ao depoente que



o casal é originário da cidade de Patos-PB e que ela tinha vindo morar nesta
cidade com as filhas ‘fugindo de ALEXANDRE’ não só por ter sido vítima
de  violência  doméstica,  tanto  lesões  corporais  como  ameaças  de  morte,
ressaltando que na ocasião,  JANAINA entregou na delegacia de polícia  a
corda com que ALEXANDRE costumava agredi-la (...)”.

Em  juízo  (mídia  –  fls.  356),  a  testemunha  confirmou  as
declarações acima prestadas.

O  réu,  repetiu  a  declaração  prestada  na  polícia,  de  que  a
companheira tinha se suicidado enquanto ele dormia (mídia – fls. 356).

Assim, pelo que se percebe, o  conjunto  probatório  foi
devidamente  valorado pelo Tribunal Popular, que acatou a tese acusatória,  em
detrimento da linha argumentativa apresentada pela defesa, tendo prevalecido a linha de
acusação que apontava o sentenciado como autor da prática delitiva. 

Ora, é cediço que, para desconstituir uma decisão do Tribunal do
Júri, em virtude da soberania do júri, é imprescindível a constatação de que não houve
embasamento em nenhuma prova existente no processo, devendo haver evidência cabal
de que a decisão esteja totalmente dissociada do conjunto probatório. Logo, conforme já
foi dito, o acolhimento de uma das teses apresentadas não configura a hipótese do artigo
593,  inciso  III,  letra  “d”,  do  Código  de  Processo  Penal,  pois  a  aceitação  de  uma
alternativa probatória está dentro do poder de opção decisória do Conselho de Sentença.

Como se vê, inobstante a irresignação da defesa, não há dúvida
que a tese acusatória encontra consonância com os elementos de provas constantes no
álbum processual, conforme alhures relatado. 

Aliás, como 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”. (Código de Processo Penal
Comentado, 5ª edição, 2012, p. 1.026)

Desta feita, existindo prova apta para sustentar o veredicto dos
jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, devendo ser mantida a decisão ora guerreada no ponto.

2. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA 

O  recorrente  pugna  ainda,  alternativamente,  pela  redução  da
reprimenda fixada, de 22 (vinte e dois) anos de reclusão para 16 (dezesseis) anos de
reclusão, vez que o quantum aplicado vai além das circunstâncias judiciais analisadas. 

Pois bem. A dosimetria penal rege-se pelos arts. 59 e 68, ambos
do CP. O art. 68 preceitua a aplicação do critério trifásico, segundo o qual a reprimenda
deve ser calculada em três fases. Primeiro, a pena-base é fixada em atendimento aos
patamares mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo legal, e de acordo
com análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Após, verifica-se a incidência
de circunstâncias atenuantes e agravantes e, por fim, passa-se ao exame de causas de
diminuição e aumento, gerais e especiais, única fase em que a pena pode ultrapassar os



limites daquela abstratamente cominada.

O julgador, examinando as circunstâncias judiciais do art. 59
do Código  Penal  e,  dentro  do  intervalo  de  12  (doze)  a  30  (trinta)  anos  legalmente
previsto  para  o  delito  de  homicídio  qualificado,  fixou para  o  denunciado,
fundamentadamente,  uma  pena-base  de  16  (dezesseis)  anos  de  reclusão,  patamar
acima do mínimo legal, tendo em vista a presença de circunstâncias desfavoráveis ao
réu. O juiz a quo, considerou para qualificar o crime, o emprego de meio insidioso ou
cruel, reconhecido pelos jurados. 

Na segunda fase, aumentou em 3 (três) anos a pena inicialmente
fixada, tendo em vista a agravante do crime ter sido cometido à traição, ou outro recurso
que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Reconheceu ainda, a agravante
do delito ter sido cometido contra cônjuge (art. 61, II, “e”, do CP), aumentando em mais
três  anos  a  pena,  tornando-a  definitiva  no  patamar  de 22  (vinte  e  dois)  anos  de
reclusão, em regime inicial fechado. 

Nesse  diapasão,  a  penalidade  imposta  em  sede  de  1.º  grau
mostrou-se adequada para o crime praticado pelo réu/apelante, não havendo que se falar
em redução da pena. 

Ademais,  em  que  pese  o  Código  Penal  não  determinar  o
quantum da majoração para cada circunstância judicial, ficando ao prudente critério do
magistrado (aplicação do princípio da discricionariedade motivada), é mister que, para
sua  determinação,  sejam  observados  os  princípios  da  proporcionalidade  e  da
razoabilidade, com base nas peculiaridades do caso concreto, a fim de se alcançar um
patamar  necessário  e  suficiente  à  reprovação  e  prevenção  do  crime,  bem  como  à
finalidade ressocializadora da pena.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO  PENAL.  ART.  121,  §  1º  e  2º,  IV  DO  CPB.  RECURSO
VISANDO  A  REANÁLISE  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DO
ARTIGO  59  DO  CÓDIGO  PENAL  VALORADAS  ERRONEAMENTE
PELO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA APLICADA.  IMPOSSIBILIDADE.  ESCORREITA OBSERVAÇÃO
DOS  PRINCÍPIOS  DA PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE
DA PENA. ESCORREITA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA  NO  ART.  121,  §  1º.  RECURSO  IMPROVIDO.  DECISÃO
UNÂNIME.  É  cediço  em  nosso  ordenamento  que  apenas  se  todas  as
circunstancias judiciais forem favoráveis ao réu, tem cabimento a aplicação
da pena em seu mínimo legal. Assim, para um crime cuja pena base está entre
o limite de 12 e 30 anos sua fixação em 15anos não extrapola os limites da
proporcionalidade  e  razoabilidade  quando  presentes  03  circunstancias
judiciais  desfavoráveis  ao  réu.  Ademais,  o  Juízo  de  piso  aplicou
escorreitamente a causa de diminuição prevista no § 1º do art. 121 do CP.
Recurso  conhecido  e  improvido.  À  unanimidade”(TJ-PA  -  APL:
201330267374  PA,  Relator:  NADJA  NARA  COBRA  MEDA  -  JUIZA
CONVOCADA, Data de Julgamento: 10/06/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL
ISOLADA, Data de Publicação: 13/06/2014).

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. �EMENDATIO
LIBELLI�  FURTO  QUALIFICADO.  DOSIMETRIA.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA APLICAÇÃO DA PENA.
EXISTÊNCIA  DA  ATENUANTE  GENÉRICA  DE  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  QUANTUM  A  SER  MINORADO.



DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.  RECURSOS DESPROVIDOS.  1.  O
juiz, dentro dos parâmetros fixados pela lei, não está vinculado a critérios
matemáticos ao fixar o patamar de elevação da pena em virtude da avaliação
negativa  das  circunstâncias  judiciais  ou  pela  presença  de  agravantes  ou
atenuantes. 2. O fato de o delito ter sido cometido contra idoso, que contava
com 71 anos à data do fato, é apto a valorar negativamente a culpabilidade e,
por  conseguinte,  majorar  a  pena-base.  3.A jurisprudência  pátria  abriga  o
entendimento segundo o qual,  em se tratando de furto praticado mediante
mais de uma qualificadora,  é possível que uma delas seja empregada para
qualificar o crime e a outra para agravar a pena-base 4. A quantidade da pena
a  ser  minorada  em  decorrência  da  presença  da  atenuante  genérica  da
confissão espontânea submete-se ao critério discricionário do juiz, que deve
observar  os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.  5.  A pena de
multa  deve  guardar  proporcionalidade  com  a  pena  privativa  de  liberdade
definitivamente  estabelecida  na  sentença,  primando,  deste  modo,  pelo
equilíbrio  entre  as  sanções.  6.  Recursos  desprovidos”(TJ-DF  -  APR:
20140111926928, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de
Julgamento: 27/08/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado
no DJE : 04/09/2015 . Pág.: 83).

Assinale-se,  por oportuno,  que a presença de apenas  uma das
circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal já é motivo suficiente para
que a pena-base não seja fixada no mínimo legal.

Nesse contexto, como já antecipado, a sanção corporal infligida
ao recorrente é escorreita, considerando os critérios de necessidade e suficiência para a
prevenção e reprovação do crime em testilha, bem como em observância ao princípio da
individualização da pena.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Oficie-se ao Juízo processante, comunicando-se a confirmação
da  sentença  condenatória.  Deixo  de  determinar  a  expedição  de  guia  de  execução
provisória, em face desta já ter sido expedida pelo Juízo a quo. 

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Calos Martins Beltrão Filho, presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura
(juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William
de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Francisco  Sagres
Macêdo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 06 de março de 2018.

Dr. Tércio Chaves de Moura
Relator


