
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

A C Ó R D Ã O                                                                                                                     
Apelação Criminal n. 0027326-20.2014.815.0011
ORIGEM: comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
APELANTE: Tiberio Cesar Lima Farias
ADVOGADO: Felipe Augusto de Melo e Torres
APELADO:   Justiça Pública Estadual                                                                               

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIAS  DE  FATO.
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  CONDENAÇÃO.
APELO  DEFENSIVO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVAS  DA
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  DECOTE  DA  AGRAVANTE.  TESE
REJEITADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
EM  CONTRAVENÇÃO  PENAL.  QUANTUM DE
AUMENTO  DA  AGRAVANTE  GENÉRICA.
NECESSIDADE  DE  FUNDAMENTO  QUANDO
APLICADO  PERCENTUAL  CONSIDERÁVEL.
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Não  há  falar  em  absolvição  por  ausência  de
provas  quando  os  elementos  de  convicção
coligidos  durante  a  persecução  processual  são
tranquilos  no  sentido  de  demonstrar  a
materialidade  e  a  autoria  do  fato  delituoso,
reclamando-se, nessa hipótese, a manutenção da
condenação imposta pelo magistrado da instância
singular. 

À palavra da vítima deve ser atribuído relevante
valor na busca pela verdade real, principalmente
se estiver em harmonia com os demais elementos
de convicção existentes no caderno processual e,
sobretudo,  nos  casos  de  violência  doméstica,
onde, não raras as vezes, o delito é cometido na
ausência de testemunhas presenciais.
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A jurisprudência pátria tem admitido a incidência
da agravante prevista no art. 61, inc. II,  f do CP
nas contravenções penais cometidas em situação
de violência doméstica.

O Código Penal não estabeleceu limites mínimo e
máximo de aumento ou redução de pena a serem
aplicados  em  razão  das  agravantes  e  das
atenuantes  genéricas,  pelo  que  a  jurisprudência
reconhece  que  compete  ao  julgador,  dentro  do
seu  livre  convencimento  e  de  acordo  com  as
peculiaridades  do  caso,  escolher  a  fração  de
aumento  ou  redução  de  pena,  em  observância
aos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.  Todavia,  consoante
precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a
aplicação  de  fração  superior  a  1/6  (um  sexto)
exige motivação concreta e idônea. 

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  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  REDUZIR  A  PENA  PARA  17  (DEZESSETE)  DIAS  DE  PRISÃO
SIMPLES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA COM
O PARECER MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

Tiberio Cesar Lima Farias foi condenado pelo Juízo da Violência

Doméstica da Comarca de Campina Grande, a cumprir uma pena de 30 (trinta)

dias de prisão simples, a ser cumprida no regime aberto, em razão da prática

da contravenção prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, tendo

havido a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de

direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade (sentença de fls.

80/81).

Desembargador João Benedito da Silva
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Inconformado, o réu interpôs o apelo de fls. 90, em cujas Razões

de fls. 97/109, alega, inicialmente, que a versão narrada na denúncia não foi

confirmada em Juízo. Sustenta a Defesa que não há testemunhas presenciais

e que a própria mãe da vítima teria afirmado que não presenciou nenhuma

agressão praticada pelo apelante contra sua companheira.

Prossegue  o  nobre  causídico  subscritor  das  razões  recursais,

alegando que a existência de discussão, por si  só, não pode caracterizar a

contravenção penal de vias de fato. Alega que, ainda que tivesse havido algum

contato  físico  entre  réu  e  vítima,  não  estaria  tipificada  a  contravenção  por

ausência de dolo do apelante em agredir aquela. Persegue a absolvição.

Consta ainda do arrazoado que deve ser decotada da sentença a

circunstância agravante do art. 61, inciso II,  f,  do Código Penal. Entende que,

pelo fato de a infração penal imputada ao apelante ser uma contravenção penal

e não crime, não caberia a aplicação da agravante genérica prevista no Código

Penal, já que o artigo em questão se refere especificamente à “crime” no seu

caput, o que excluiria as contravenções penais. 

Numa  linha  de  raciocínio  alternativa,  persegue  a  redução  do

aumento aplicado à pena base em face do reconhecimento da agravante acima

referida. Entende que, apesar de o legislador não ter estipulado a fração a ser

utilizada para aumentar a pena, haveria entendimento firmado no sentido de

que deve ser utilizada a fração de um sexto da pena base aplicada. Assim,

alegando que o aumento aplicado na sentença teria sido desproporcional  à

pena base aplicada, requer a sua redução.

Em contrarrazões ao recurso da defesa (fls. 112/116), o Ministério

Público se manifestou pelo improvimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em Parecer da lavra do Promotor

Desembargador João Benedito da Silva
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de Justiça Convocado Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo desprovimento do

recurso (fls. 122/127).

É o relatório. 

V O T O

Como visto, Tiberio Cesar Lima Farias foi condenado pelo Juízo

da Violência Doméstica da Comarca de Campina Grande, a cumprir uma pena

de 30 (trinta)  dias de prisão simples,  a ser cumprida no regime aberto,  em

razão  da  prática  da  contravenção  prevista  no  artigo  21  da  Lei  das

Contravenções  Penais,  tendo  havido  a  substituição  da  pena  privativa  de

liberdade  por  uma  pena  restritiva  de  direitos,  consistente  na  prestação  de

serviços à comunidade (sentença de fls. 80/81).

Consta da exordial acusatória (fls. 02/02-B) que o acusado, “[…]

prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra a sua ex

companheira JÉSSICA MAYANE QUIRINO LOURDES.”

Prossegue a denúncia narrando que:

[…]  Historiam  as  investigações  que  no  dia  04  de
agosto de 2014, por volta das 17h10min, o acusado foi
à  residência  da  vítima,  localizada  na  Rua  Padre
Anchieta,  nº  100,  Bairro  Catolé,  nesta  Comarca,  e
passou a discutir com a vítima. Na ocasião, o acusado
a agrediu fisicamente, por meio de tapas e utilizando
seu capacete. Porém, tais agressões não ocasionaram
lesões, conforme atesta o laudo traumatológico de fls.
04 […] (fls. 02-B)

A materialidade restou confirmada pelas  declarações da vítima

(fls. 08 e Mídia de fls.74) e da declarante Mauricélia Campos Quirino, mãe da

vítima (fls. 10 e Mídia de fls. 74).

Desembargador João Benedito da Silva
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Com relação à  autoria  dos fatos  em análise,  impõe-se afirmar

haver provas suficientes, apesar da negativa do apelante.

A genitora da vítima, Mauricélia  Campos Quirino, narrou ao

Magistrado que não viu o fato, mas o réu teria lhe dito que empurrou a vítima e

quando esta caiu,  foi  atingida pelo capacete que caíra da mão do acusado

(Mídia de fls. 74).

A vítima, Jéssica Mayanne Quirino Lourenço,  relatou ao Juiz

que, efetivamente, foi  agredida por seu ex marido, ora acusado, tendo sido

atingida com o capacete dele na sua cabeça. Relatou que ele pediu desculpas.

(Mídia de fls. 74). No calor dos acontecimentos, perante a delegada de polícia,

narrou que:

[…]  foi  agredida  no  rosto,  com um tapa  e  com um
golpe  de  capacete  pelo  seu  esposo,  Sr.  TIBÉRIO
CÉSAR LIMA FARIAS. Afirma que está separada de
fato dele há um mês. Relata que a agressão ocorreu
após uma discussão pelo Facebook e em seguida seu
esposo  foi  até  a  casa  da  mãe  da  declarante  e  a
agrediu fisicamente. Afirma que na mesma noite, após
a agressão, TIBÉRIO retornou à casa da declarante e
afirmou que esta não teria coragem de noticiar o fato
em delegacia […] (fls. 08)

As  testemunhas  de  Defesa  não  presenciaram  o  fato  e  nada

acrescentaram para sua melhor elucidação.

Inicialmente, importante ressaltar que constitui "vias de fato" toda

agressão física, de menor potencial ofensivo, perpetrada contra a pessoa, que

não seja capaz de constituir lesão corporal. Vale dizer, a contravenção penal

em questão é configurada mediante deflagração de qualquer tipo de agressão

física, da qual não resulte à vítima lesão de natureza aparente. Sobre o tema, o

e. Professor Guilherme de Souza Nucci, citando Marcelo Jardim Linhares, nos

ensina que:

Desembargador João Benedito da Silva
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Conceituam-se como vias de fato como a briga ou a
luta quando dela não resulta crime; como a violência
empregada  contra  a  pessoa,  de  que  não  decorre
ofensa à sua integridade física.  Em síntese,  vias de
fato são a prática de perigo menor, atos de provocação
exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a
pessoa.  Assim,  empurrá-la  sem  razão,  sacudi-la,
rasgar-lhe  a  roupa,  agredi-la  a  tapas,  socos  ou
pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou
arrancar-lhe alguma peça do vestuário,  puxar-lhe os
cabelos, molestando-a." (in Leis penais e processuais
comentadas / 7.Ed. – São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p.129) GRIFAMOS.

O objeto jurídico tutelado pela norma penal incriminadora é, pois,

a incolumidade do ser humano, que pode ser violada mediante a realização de

qualquer uma das condutas descritas, de forma exemplificativa, no âmbito do

fragmento textual acima transcrito. 

No  caso  dos  autos,  mediante  detida  análise  do  contexto  de

provas, pode-se concluir que a sentença merece manutenção nesse ponto. E

isso porque, como se pode perceber, o manancial probatório coligido durante

toda a atividade de persecução penal é suficiente no sentido de dar amparo ao

juízo condenatório pronunciado na primeira instância, na medida em que estão

satisfatoriamente demonstradas tanto a materialidade quanto a autoria do fato

delituoso, reclamando-se, assim, a manutenção da condenação. 

A  propósito,  nessa  análise,  é  importante  ponderar  que,  na

presente hipótese, estamos diante de uma contravenção penal que, por sua

peculiar natureza, está inserida na categoria das infrações penais transeuntes,

assim consideradas aquelas cuja conduta típica não deixa vestígios. E, como

dito em linhas anteriores, é exatamente esse o traço marcante das vias de fato,

ou seja, trata-se de contravenção penal que se configura mediante deflagração

de agressão física, da qual  não resulta à vítima lesão corporal  de natureza

aparente, não deixando, portanto, vestígios acerca da existência da infração

Desembargador João Benedito da Silva
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penal. Dessa forma, tratando-se, a hipótese concreta, de uma infração penal de

natureza transeunte, não se tem dúvidas de que a materialidade deverá ser

analisada no mesmo contexto probatório da autoria do fato delituoso, ou seja,

com  base  nos  mesmos  elementos  de  convicção  produzidos  ao  longo  da

instrução processual. 

In  casu,  certo é  que  o  apelante  confirmou  para  a  declarante

Mauricélia que efetivamente empurrou a vítima, a qual veio a cair, não sendo

possível, dessa forma, desacreditar o afirmado pela ofendida, a qual descreveu

com detalhes as agressões sofridas, tanto perante a autoridade policial quanto

em Juízo.

Ora, a jurisprudência sufraga o entendimento de que nos delitos

praticados  contra  a  mulher  em  situação  de  violência  doméstica  e  familiar,

assume especial relevo probatório a palavra da vítima, principalmente porque,

na  maioria  dos  casos,  os  crimes  dessa  natureza  ocorrem  à  ausência  de

testemunhas.  Assim,  deve-se conferir  à  palavra  da vítima maior  relevância,

conforme vem preceituando a jurisprudência:

“[…] 1. Nos crimes praticados no contexto de violência
doméstica,  a  palavra  da  vítima  se  reveste  de
importante  força  probatória,  uma  vez  que  estes
geralmente ocorrem no reduto familiar,  dificultando a
presença  de  testemunhas  oculares.  […]”  (TJMS.
Acórdão  n.  616621,  APR  20110510044103,  Relator
SILVÂNIO  BARBOSA  DOS  SANTOS,  2ª  Turma
Criminal, julgado em 30/08/2012)

“[…] 1. Nos crimes praticados em situação de violência
doméstica  e  familiar  contra  a  mulher,  a  palavra  da
vítima  tem  especial  relevo,  especialmente  quando
corroborada  por  prova  pericial,  pois  crimes  dessa
natureza são comumente praticados sem a presença
de testemunhas. […]” (TJMS. Acórdão n. 614309, APR
20110910003998, Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA,
3ª Turma Criminal, julgado em 23/08/2012)

Sobre o tema, destaco, ainda, os elucidativos ensinamentos do

Desembargador João Benedito da Silva
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Professor  Nestor  Távora  que,  a  esse  respeito,  bem  pondera  que  as

declarações das vítimas consubstanciam meio de prova, " […] fundamentais

em crimes de “pouca visibilidade", como por exemplo, nos casos de violência

doméstica,  em  que  o  delito  é  cometido  no  âmbito  do  seio  familiar,  onde

normalmente só estão presentes o agressor e a vítima. (in,  Curso de Direito

Processual Penal, 8ª ed – Editora JusPodium, 2013, p.499)

Enfim,  a  partir  do  manancial  de  provas  exaltado,  torna-se

indiscutível a existência da infração penal em questão, ficando comprovada,

também, a autoria do fato delituoso, que recai sobre a pessoa do apelante. 

Do pedido de afastamento da agravante genérica prevista no

art. 61, inc. II, "f" do Código Penal

Postulou ainda o apelante pelo afastamento da agravante prevista

no art. 61, inc. II, "f" do Código Penal, porque, no seu entender,  o fato de a

infração penal imputada ao apelante ser uma contravenção penal e não crime,

resultaria na não aplicação da agravante genérica prevista no Código Penal, já

que o artigo em questão se refere especificamente à “crime” no seu caput,  o

que excluiria as contravenções penais. 

Não há, também neste ponto, razão ao apelante. Ab initio, como

bem se sabe, a incidência da citada agravante tem o objetivo de punir com

mais  severidade  aquele  que  comete  delito  prevalecendo-se  das  relações

domésticas,  no  âmbito  do  seio  familiar.  Pois  bem.  A  própria  Lei  das

Contravenções Penais, no seu art. 1º estabelece que: 

Art. 1º Aplicam-se às contravenções as regras gerais
do  Código  Penal,  sempre  que  a  presente  lei  não
disponha de modo diverso.

Colaciono o seguinte julgado:

Desembargador João Benedito da Silva
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO
DE  JOGO  DE  AZAR.  OPERADORA DE  MÁQUINA
CAÇA NÍQUEL.  RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL  DE  1988  DO  ART.  59  DA  LEI  DE
CONTRAVENÇÕES  PENAIS.  APLICABILIDADE  DO
ART.  49  À  LCP.  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE. NÃO OFENSA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS
DESCARTADA.  DOSIMETRIA DA PENA CORRETA.
SENTENÇA MANTIDA.
[…] Aplicam-se as normas gerais do Código Penal
à  Lei  das  Contravenções  Penais  diante  do  que
dispõe o art. 1º do Decreto-Lei 3.688/41: “Art. 1º –
Aplicam-se  às  contravenções  as  regras  gerais  do
Código  Penal,  sempre  que  a  presente  Lei  não
disponha de modo diverso.” […] DESTACAMOS.

A  lei  em  questão  não  dispôs  de  modo  diverso  acerca  das

agravantes genéricas, pelo que não se pode dizer que o Código Penal teria

restringido sua aplicação apenas aos crimes. Não havendo ressalva no próprio

Decreto-Lei 3.688/41 quanto à aplicação das circunstâncias agravantes, não há

que se falar em não aplicação daquelas às contravenções penais, quando o

silêncio da lei  especial  importará na aplicação das regras gerais do Código

Penal,  consoante  ressalvado  na  própria  legislação  ora  comentada.  Aliás,

mutatis  mutandi,  as demais  Cortes de Justiça  têm admitido a aplicação da

agravante prevista no art. 61, inc. II, "f" do Código Penal à contravenção de

Vias de Fato, como se dessume dos julgados a seguir transcritos:

APELAÇÃO CRIMINAL -  VIAS DE FATO CONTRA A
MULHER  ARTIGO  21  DA LCP -  PRELIMINAR  DE
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO
REJEITADA – MÉRITO – MANTIDA CONDENAÇÃO E
AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, F, DO CP
–  CONCEDIDA  A  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA DE
DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] III - Mantém-se a agravante prevista no artigo 61,
II,  f,  do Código Penal, porquanto o fato de delito ter
sido  cometido  prevalecendo-se  das  relações
domésticas,  de  coabitação  ou  de  hospitalidade,  ou
com violência contra a mulher, não integra o tipo penal
previsto no artigo 21 da Lei de Contravenção Penal.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.0027326-20.2014.815.0011

IV – Não viola o artigo 44 do Código Penal e os artigos
17  e  41  da  Lei  11.340/06  a  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direito  ao
condenado pela prática da contravenção penal de vias
de  fato  ocorrida  no  âmbito  doméstico.  (TJMS.
Apelação Criminal N. 2012.014138-9/0000-00 - Campo
Grande  -  Relator  :  Exmo.  Sr.  Des.  Manoel  Mendes
Carli  -  Segunda  Câmara  Criminal  -  Julgamento:
23/07/2012)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CONTRAVENÇÃO  PENAL
DE  VIAS  DE  FATO. VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO  INVIÁVEL.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA COMPROVADAS.  PALAVRAS DA VÍTIMA.
CONSONÂNCIA  COM  DEMAIS  PROVAS  DOS
AUTOS.  DOSIMETRIA.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE.
ARGUMENTAÇÃO  GENÉRICA.  AFASTADAS.
ABRANDAMENTO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  CORPORAL  POR  UMA  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.  CONDENAÇÃO  EM  DANO  MORAL
INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.  Nos  crimes  praticados  no  âmbito  de  violência
doméstica  e  familiar,  a  palavra  da  vítima  merece
especial relevância, notadamente porque na hipótese
confirmada por prova testemunhal.
2.  A Lei  de Contravenções Penais  é  norma vigente,
recepcionada  pela  Constituição  Federal  de  1988,
devendo ser aplicada no caso de ocorrência de vias de
fato, inclusive no âmbito de violência domestica.
[...]
4. Não configura bis in idem o reconhecimento da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'f',
do Código Penal, relacionada ao fato de o crime ter
sido praticado no contexto da violência doméstica
contra a mulher, com a aplicação da Lei Maria da
Penha, porque na contravenção de vias de fato não
constitui sua elementar ou qualificadora.
[...]
6-  Em  se  tratando  de  contravenção  penal,  de
lesividade  mesquinha  portanto,  e  também
considerando o caso concreto que se resumiu a um
empurrão em meio a uma discussão, não se verifica a
caracterização de violência ou grave ameaça a pessoa
para atrair a vedação do artigo 44, inciso I, do Código
Penal. Pena corporal de prisão simples substituída por
uma restritiva de direito.
7- Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJDF.  Acórdão  n.1028073,  20140610139177APR,
Relator:  DEMETRIUS  GOMES  CAVALCANTI  3ª
TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2017,

Desembargador João Benedito da Silva
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Publicado no DJE: 05/07/2017)

Portanto,  diante desses fundamentos,  deve ser mantida,  nesse

ponto, a sentença, haja vista ser plenamente admissível, in casu, a incidência

da agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, f do Código Penal, de modo a

possibilitar a exasperação da sanção penal no âmbito da segunda etapa da

dosimetria penal.

No que se refere ao  quantum  de aumento da pena em face da

incidência  da  agravante  acima referida,  é  sabido  que  o  Código  Penal  não

estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados

em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado

fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais,

com a devida fundamentação.

No presente caso, o Juiz dobrou a pena em face da agravante,

aplicando um aumento de um inteiro, o que reclamaria uma justificação, o que

não ocorreu. Sendo assim, considero desproporcional o aumento, devendo ser

reduzido. Vejamos alguns julgados:

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.  PLEITO
DE  ABSOLVIÇÃO  QUANTO  AO  DELITO  DE
ASSOCIAÇÃO.  REEXAME  DE  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.
7/STJ.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  REPRIMENDA
BÁSICA  FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE.
DISTRIBUIÇÃO  EM  VÁRIAS  LOCALIDADES.
FUNDAMENTOS  SUFICIENTES.  INCIDÊNCIA  DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.
11.343/2006.  CONDENAÇÃO  POR  ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE
DA  CONFISSÃO.  PERCENTUAL  DE  APLICAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
[…] 4. O Código Penal não estabelece limites mínimo
e máximo de aumento ou redução de pena em razão
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da  incidência  das  agravantes  e  das  atenuantes
genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência
pátrias  anunciam  que  cabe  ao  magistrado
sentenciante,  nos  termos  do  princípio  do  livre
convencimento  motivado,  aplicar  a  fração  adequada
ao  caso  concreto  em  obediência  aos  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade. E, no caso, tem-
se por proporcional a diminuição de 1 ano,  operada
em decorrência do reconhecimento da atenuante da
confissão.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ.
AgRg no REsp 1672672/CE, Rel.  Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
07/11/2017, DJe 14/11/2017)

AGRAVO  REGIMENTAL EM RECURSO  ESPECIAL.
PENAL.  ROUBO SIMPLES.  DOSIMETRIA.  FRAÇÃO
DE  AUMENTO  DECORRENTE  DA REINCIDÊNCIA.
AUMENTO  ACIMA  DA  FRAÇÃO  DE  1/6.
IDONEIDADE.  CONSTATADA  A
MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGRAVANTE.
[…] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, apesar
de não estabelecida pela norma penal a quantidade de
aumento  de  pena  em  decorrência  das  agravantes
genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo
fixado para as majorantes, que é de 1/6.
Entretanto,  é  admitida  como  razoável  a  adoção  de
percentual superior mediante fundamentação concreta
(multirreincidência,  reincidência  específica)  (HC  n.
258.693/SP,  Ministro  Rogerio  Schietti  Cruz,  Sexta
Turma, DJe 28/3/2016 - grifo nosso).
3.  O Código Penal  olvidou-se de estabelecer  limites
mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a
serem  aplicados  em  razão  das  agravantes  e  das
atenuantes  genéricas.  Assim,  a  jurisprudência
reconhece  que  compete  ao  julgador,  dentro  do  seu
livre  convencimento  e  de  acordo  com  as
peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento
ou redução de pena, em observância aos princípios da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  Todavia,  a
aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação
concreta  e  idônea.  In  casu,  nos  termos  do
consignado  no  acórdão  ora  hostilizado,  a
multirreincidência do paciente justifica incremento um
pouco  superior  a  1/6  (HC  n.  390.920/SC,  Ministro
Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  DJe  9/6/2017  -  grifo
nosso).
4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp
1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  15/08/2017,  DJe
24/08/2017) DESTAQUE NOSSO.
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Passo à correção da dosimetria  da pena.  Na conformidade da

análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já devidamente

analisadas  pelo  Magistrado  sentenciante,  mantenho  a  pena  base  em  15

(quinze) dias de prisão simples. Em segunda fase, agravo a pena em 1/6

(um sexto),  em razão  da  agravante  do  art.  61,  inc.  II,  f  do  Código  Penal,

fixando-a  em  17  (dezessete)  dias  de  prisão  simples.  Em  terceira  fase,  à

míngua de causas de aumento ou diminuição da pena,  torno esta definitiva

em 17 (dezessete) dias de prisão simples. Mantenho, igualmente, o regime

inicial aberto e a substituição da pena conforme já estabelecido na sentença

recorrida.

Pelo  exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,  para

reduzir  a  pena  para  17  (dezessete)  dias  de  prisão  simples,  em  face  da

diminuição do  quantum do percentual de aumento da agravante genérica do

art.  61,  inc.  II,  f  do  Código  Penal,  mantendo  quanto  ao  mais  a  sentença

condenatória.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,    o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramo. Presente à sessão

o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês   de abril de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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