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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL
SEGUIDA DE MORTE. ERRO OU INJUSTIÇA NO
TOCANTE  A APLICAÇÃO  DA PENA.  PLEITO
PELA REDUÇÃO PENA-BASE PARA O MÍNIMO
LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO  GENÉRICA
QUANTO  À  CULPABILIDADE.  DEMAIS
CIRCUNSTÂNCIAS  FAVORÁVEIS.  REDUÇÃO
DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA.  VIOLENTA  EMOÇÃO  APÓS  INJUSTA
AGRESSÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO ART.
129,  §4º,  DO  CP.  REDUÇÃO  DA  PENA.
PROVIMENTO DO APELO.

1. Tendo havido equívoco por parte do Juízo a quo,
quando da análise da circunstância judicial inerente à
culpabilidade, por empregar fundamentação genérica
para a mesma, faz-se necessário proceder-se a uma
revisão da pena inicialmente imposta.

2.  Restando comprovado nos autos que o réu agiu
sob  violenta  emoção,  logo  em  seguida  a  injusta
provocação da vítima, é cabível a redução da pena,
nos termos do §4º do art. 129 do Código Penal.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados, 

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em harmonia com o Parecer da Procuradoria
de Justiça, em  dar provimento  ao recurso apelatório interposto por Fábio Bruno
Araújo  da  Silva,  reduzindo  a  pena  para  02  (dois)  anos  e  08  (oito)  meses  de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,  nos termos do voto do Relator.
Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se os autos ao juízo de

                                                      C.M.B.F. - Relator



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

origem para execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto, à fl. 392, por  Fábio
Bruno Araújo da Silva  em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da
Comarca de Santa Luzia/PB, que reconhecendo a desclassificação operada por ocasião
do julgamento do Tribunal do Júri local, o condenou nas penas do art. 129, §3º, do
Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a serem
cumpridos em regime inicial semi-aberto (Sentença de fls. 388/389).

Em suas razões (fls. 396/400), o apelante requer a redução da
pena-base, bem como a aplicação do §4º do art. 129 do Código Penal.

Ofertadas as contrarrazões (fls.  401/405),  através das quais o
representante do Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Francisco Sagres Macedo
Vieira,  opinou  pelo  provimento  do  recurso,  reformando-se  a  pena  aplicada  (fls.
413/420).

É o relatório.

VOTO

MÉRITO.  DO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À
APLICAÇÃO DA PENA

Nas razões recursais, o apelante requer que as circunstâncias
judiciais lhe sejam consideradas favoráveis, de modo que a pena-base seja fixada no
mínimo legal, e ainda que lhe seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista
no §4º do art. 129 do Código Penal.

Pois bem. Da atenta leitura da Sentença, em especial a parte da
dosimetria, vejo que assiste razão ao apelante, haja vista o Magistrado de base laborou
em equívoco quando da fixação da pena-base, porquanto, malgrado tenha considerado
a  culpabilidade  como sendo  desfavorável  ao  réu,  o  fez  atribuindo  à  mencionada
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circunstância uma fundamentação genérica, sendo, pois, necessário proceder a uma
revisão da pena imposta.

No tocante à  culpabilidade, o Juiz sentenciante considerou-a
como  desfavorável,  consignando  em  sua  decisão  o  seguinte:  “culpabilidade:
Conforme seu significado normativo, merece reprovação”.

Destarte, verifica-se o equívoco na fundamentação da aludida
circunstância,  haja  vista  que  fora  utilizada  uma  motivação  genérica,  não  se
reportando, o Juiz de base, ao grau de reprovabilidade da conduta empregada pelo
réu,  ora  apelante,  razão  pela  qual  afasto  a  desfavorabilidade  da  mencionada
circunstância.

Nesse  passo,  restando  afastada  a  desfavorabilidade  da
circunstância judicial inerente à culpabilidade, e tendo sido as demais valoradas de
forma neutra ou favoráveis ao réu, entendemos que a pena-base deve ser fixada no
mínimo legal previsto para o tipo penal em comento.

Portanto,  procedo,  neste  momento,  à  revisão  da  pena-base
imposta ao ora apelante, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão.

Registre-se  que,  na  segunda  etapa  da  dosimetria,  não  há
circunstâncias agravantes, porém verifica-se a ocorrência da confissão espontânea,
consoante se depreende do interrogatório do réu (fls. 375/376). Contudo, tendo sido
fixada a pena-base no mínimo legal, não há espaço para atenuar a pena, nesta fase
dosimétrica, a teor do que preleciona a Súmula 231 do STJ.

Requer  ainda  o  apelante,  o  reconhecimento  da  causa  de
diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do CP.

Nos termos do referido dispositivo legal:

CP,  art.  129,  §  4°:  “Se  o  agente  comete  o  crime
impelido  por  motivo  de  relevante  valor  social  ou
moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo
em seguida a injusta provocação da vítima,  o juiz
pode reduzir a pena de um sexto a um terço.” 
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Analisando o contexto probatório dos autos, verifica-se que, de
fato, o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção causada pela agressão da
vítima ao seu genitor.

Conforme restou apurado nos autos, no dia 18 de janeiro de
2015, a vítima, que estava embriagada, caiu de moto em frente a casa do pai do
apelante e começou agredi-lo verbalmente, com palavras de baixo calão, além de
agressões físicas leves, ocasião em que o apelante, após os fatos supramencionados,
agrediu a vítima com um pedaço de ripa, a qual desmaiou no local, sendo socorrida
ao Hospital, onde ficou internada por mais de três meses, porém foi a óbito.

Vale  ressaltar  que  o  Juiz  sentenciante  reconheceu  os  fatos
acima narrados,  ao  analisar  as  circunstâncias  judiciais  inerentes  aos  motivos  do
crime e ao comportamento da vítima,  frisando o seguinte:  motivos do crime:  A
agressão  da  vítima  contra  o  pai;  Comportamento  da  vítima:  A vítima  havia
provocado o genitor do réu.”. Contudo, o Magistrado de 1º grau não reconheceu a
causa de diminuição de pena ora pleiteada. 

Assim sendo, necessário aplicar, ao caso sob análise, o §4º do
art. 129 do Código Penal.

Vale ressaltar que a pena-base foi  reduzida para 04 (quatro)
anos  de  reclusão,  por  ocasião  do  julgamento  do  presente  recurso  e,  embora
reconhecida  a  atenuante  da  confissão  espontânea,  foi  mantida  a  reprimenda,  na
segunda  fase,  no  montante  de  04  (quatro)  anos  de  reclusão,  em  observância  à
Súmula 231 do STJ. 

Na  terceira  etapa  dosimétrica,  reconhecendo  a  causa  de
diminuição de pena prevista no citado §4º do art. 129 do CP, reduzo a pena em 1/3
(um  terço),  passando  a  reprimenda  para  02  (dois)  anos  e  08  (oito)  meses  de
reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas a serem consideradas.

Para  cumprimento  da  pena,  estabeleço  do  regime  inicial
aberto, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

 Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  Parecer  da
Procuradoria  de  Justiça,  dou  provimento  ao  apelo  interposto  por  Fábio  Bruno
araújo da Silva, reduzindo a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
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a  ser  cumprida  em  regime  inicial  aberto.  Não  havendo  recurso  especial  ou
extraordinário, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva.
Caso haja, oficie-se.

É o meu voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor,  e  Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de
Direito  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 Francisco Sagres Macedo Vieira, 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
24 de abril de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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