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APELAÇÃO  CRIMINAL  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
HOMICÍDIO  SIMPLES.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGAÇÃO  DE  EXACERBAÇÃO  DA  PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  VALORAÇÃO
NEGATIVA.  JUSTIFICATIVA  NO  CASO  CONCRETO.
PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO TIPO LEGAL
INFRINGIDO. DESPROVIMENTO DO APELO.

– A fixação da pena-base com a ponderação das circunstâncias
judiciais do art.  59, do Código Penal, não se dá por critério
objetivo ou matemático, uma vez que é admissível um exercício
de discricionariedade do órgão julgador,  com fundamentação
idônea, vinculada aos elementos concretos dos autos. Vê-se que
o  magistrado,  a  seu  modo,  valorou  corretamente  as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP na primeira fase de
aplicação da pena, atento às peculiaridades do caso concreto.
In casu, uma vez que as circunstâncias do crime notoriamente
extrapolam aquelas normais à espécie, já que a conduta do réu
na  prática  do  delito  denota  especial  reprovabilidade,  pelas
razões declinadas pelo Magistrado, embora de maneira sucinta,
não  se  verifica  a  arguida  falta  de  fundamentação  na
exasperação da pena-base pouco acima do mínimo legal.

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, nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

O Ministério Público estadual ajuizou Ação Penal em face de



José Marconi Ramos de Assis, dando-o como incurso nas iras do art. 121,  caput, do
Código Penal, por ser o suposto autor do homicídio que vitimou Francisco Wanderley
da Costa,  no dia 05 de março de 2012, por volta das 14h00min, nas imediações da
localidade Jenipapo, na cidade de Puxinanã/PB. Consta na denúncia (fls. 02/03) que, no
dia dos fatos, a vítima e o acusado estavam no interior de um estabelecimento comercial
denominado Bar  de Zé Vaqueiro,  quando iniciaram uma discussão.  Ato contínuo,  o
acusado saiu do local,  tendo minutos depois,  retornado, com uma arma de fogo em
punho, tendo, desferido dois disparos contra a vítima, tendo um deles atingido a vítima,
causando-lhe morte imediata. Logo em seguida, o acusado se evadiu do local, estando
em lugar incerto e não sabido.

Recebida a denúncia (fl. 64) e citado o denunciado (fls. 67/68)
por edital, por estar o réu em lugar incerto e não sabido, conforme certidão de fls. 65, o
juízo de primeiro grau processou a defesa preliminar do réu (fl. 70) apresentada pela
Defensoria  Pública.  Foi  interposto  pedido  de  Revogação  da  prisão  preventiva  por
Advogado particular (fls. 81/86) e, em audiência de instrução e julgamento, ouvido o
representante  do  Parquet,  o  pedido  foi  denegado;  procedeu-se  à  inquirição  das
testemunhas  arroladas  (fls.  90/91,  mídia  fl.113,  114/115).  As  partes,  por  sua  vez,
apresentaram razões finais (fls. 116/118 e 112/125).

Pronunciado pelo crime do art. 121, caput, do Código Penal (fls.
128/130),  o  réu,  no  plenário  do  tribunal  popular,  restou  condenado  pelo  crime  de
homicídio simples, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a
serem cumpridos em regime inicial fechado (fls. 292/294). 

O  réu,  insatisfeito  com  o  comando  judicial,  apelou  da
sentença (fl. 299). Em suas razões de fls. 307/315, requereu apenas a revisão da
dosimetria  da pena,  afirmando que  as  circunstâncias  judiciais  foram analisadas  de
forma  desfavorável  ao  réu  sem  a  devida  fundamentação,  pelo  que  requer  seu
redimensionamento para o mínimo legal cominado, com a consequente modificação do
regime de cumprimento da pena para o semiaberto, por ser o réu primário.

Nas contrarrazões (fls. 318/322), o Ministério Público de piso
requereu o provimento parcial do apelo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, fls. 324/330, inclinou-se pelo provimento
do  apelo,  com  redução  da  pena  e  consequente  modificação  do  regime  inicial  de
cumprimento da pena para o semiaberto.

É o relatório.

VOTO:

Conheço da apelação interposta, eis que presentes os requisitos
objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Primeiramente,  esclareço  que  este  recurso  não  objetiva
rediscutir o veredicto lançado pelo conselho de jurados, mas tão somente o quantum da
reprimenda aplicada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pocinhos (Tribunal do
Júri). E, neste ínterim, vejo que não prospera o apelo defensivo, prescindindo de revisão
a dosimetria da pena imposta.



No caso em tela, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código 
Penal, o magistrado de piso, na sentença utilizou-se dos seguintes fundamentos para fi-
xar a pena do Apelante, in verbis:

“O réu agiu com dolo direto sendo a sua conduta passível de reprovação,
não possui antecedentes criminais. Sua conduta social, pelo que se apresenta
nos autos, é boa, e não tem personalidade voltada para a prática de delitos;
os motivos da infração são desfavoráveis ao réu, por discussão em ambiente
de bar e em público; As circunstâncias que nortearam o delito, tais como lu-
gar e a maneira de agir, concorrem contra o agente. As consequências do
delito foram danosas. A vítima não teve contribuição para o desfecho do de-
lito.
Embasado no art. 68 do CP, pelo crime de homicídio simples, fixo-lhe, em 1ª
fase, a pena-base de 08 anos e 06 meses de reclusão, acima do mínimo legal,
e abaixo da média dosimétrica, por entender suficiente para expiação do de-
lito cometido.
Em 2ª fase, observo que não há causas de aumento ou diminuição de pena.
Também não foram aventadas em plenário outras agravantes e/ou atenuan-
tes insculpidas nos arts. 61 e 65, e seus incisos, do CP, mantenho a pena em
08 anos e 06 meses, nesta fase, tornando-a, nesse patamar, definitiva a ser
cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 1º, “c” e § 2º, “a”- CP), na
cadeia pública local, por assim recomendarem seus antecedentes.
Inexiste possibilidade de substituição da pena, devido ao total da pena ser
superior ao permitido. Tal fundamento também se aplica ao sursis.” (fl. 293)

Como se vê, o Juiz sentenciante, ao analisar os parâmetros pre-
vistos no art. 59 do Código Penal, levou em consideração para majorar a pena-base as
circunstâncias do crime, as quais notoriamente extrapolam aquelas normais à espécie, já
que a conduta do réu na prática do delito denotou especial reprovabilidade, pelas razões
declinadas pelo Magistrado, embora de maneira sucinta. 

Assim, se o juiz sentenciante, ainda que de forma sucinta, mas
suficientemente motivada, discorreu acerca de circunstâncias concretas que justificaram
a exacerbação da pena-base, não há que se cogitar de eventual nulidade da sentença
condenatória no ponto pertinente à dosimetria da pena. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IM-
PETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDA-
DE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO SU-
FICIENTE. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHE-
CIMENTO.
[...]
2. Esta Corte Superior tem admitido que o Tribunal local reenvie a funda-
mentação de seu decisum a outra peça constante do processo e, ainda, per-
mite-se que a motivação dos julgados seja sucinta, desde que garanta, tanto
às partes do processo, quanto à sociedade em geral, a possibilidade de ter
acesso e de compreender as razões pelas quais determinada decisão foi to-
mada.
3. A alegação de nulidade por suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, é afastada quando a Corte local atende ao comando
constitucional, porquanto apresenta de forma mínima os fundamentos que
ensejaram a negativa de provimento do apelo interposto pela defesa, como
ocorre na espécie.
4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 275.622⁄SP,  Sexta Turma, Rel. Min.  Maria Thereza de Assis Moura,
DJe de 24⁄6⁄2014).

Na  primeira  fase,  vê-se  que  o  magistrado,  a  seu  modo,



valorou  corretamente  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP,  atento  às
peculiaridades do caso concreto, fixando-a em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicialmente fechado. Neste aspecto, considerou negativas a
culpabilidade,  os  motivos,  as  circunstâncias  e  as  consequências  do  crime,
entendendo estas como danosas. 

É sabido, que fundamentação sucinta não equivale à ausência de
motivação. No caso dos autos, observa-se na sentença que o magistrado fixou a pena-
base  acima  do  mínimo  legal  diante  da  existência  de  circunstâncias  judicias
desfavoráveis. 

Aqui,  é  bom  registrar  que  o  julgador  não  está  obrigado  a
declinar a fração utilizada para o aumento relativo a cada circunstância ou explicitar o
cálculo realizado para o atingimento do  quantum, pois é curial anotar que não existe
tabelamento  do  valor  de  cada  uma  delas  e  o  magistrado,  com base  em elementos
colhidos  nos  autos,  poderá  valer-se da discricionariedade motivada para aumentar  a
pena-base.

Com efeito, verifico que a exasperação da pena-base em 02
(dois) anos e 06 (seis) meses, ao final das contas, não se mostrou desproporcional,
considerando-se a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais. Lembro, aqui
que pena mínima não é sinônimo de pena-base, existindo precedentes dos Tribunais
Superiores considerando lícito o afastamento da pena do seu piso tantas quantas forem
as circunstâncias judiciais negativamente consideradas e justificadas.

Lembro,  por  oportuno,  que  a  dosimetria  não  se  constitui  em
mera  operação  aritmética,  em  que  se  atribui  pesos  absolutos  a  cada  circunstância
judicial analisada, mas antes é exercício de discricionariedade vinculada do julgador,
que devem ser sopesadas conforme a gravidade concreta do delito. Conforme:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ESTELIONATO.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.  DOSIMETRIA.  PROPORCIONALIDADE  NÃO
MATEMÁTICA. REDUÇÃO DA PENA EFETUADA NO TRIBUNAL DE
ORIGEM.  DESPROPORCIONALIDADE  E  IRRAZOABILIDADE.
RESTABELECIMENTO  DA  PENA  FIXADA  NA  SENTENÇA.
INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  7/STJ.  DIVERGÊNCIA.  MEIO
INADEQUADO. JULGAMENTO DE EXCEÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O argumento segundo o qual a pena imposta na sentença é desproporcional
não foi suscitado, oportunamente, em contrarrazões ao recurso especial, razão
pela qual se observa a ocorrência da preclusão, afinal não se admite inovação
argumentativa em sede de agravo regimental.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação
aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim
exercício  de  discricionariedade  vinculada  (AgRg  no  REsp  n.
1.392.505/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30/9/2014).

3. A dosimetria é matéria afeta à discricionariedade judicial, exercida pelas
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos.
Todavia,  é  possível  às  Cortes  Superiores  o  controle  dos  critérios
empregados,  o  que  admite,  em caso  de  evidente  desproporcionalidade,  a
correção de eventuais discrepâncias nas frações de aumento ou diminuição
adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes.



4. No caso, a extensão da redução efetivada pelo acórdão recorrido está
em descompasso com a gravidade das circunstâncias  judiciais  por ele
mesmo  mantidas  como  negativas.  Portanto,  realmente  houve,  como
afirmado pelo Ministério Público, ofensa ao art. 59 do Código Penal na
diminuição  das  reprimendas  para  patamar  pouco  acima  do  mínimo
legal, apesar de terem sido mantidas circunstâncias judiciais negativas a
que  se  atribuiu  alto  desvalor,  visto  que  a  pena-base  aplicada  deve
guardar  coerência  e  proporcionalidade  com  a  análise  dessas
circunstâncias, sobretudo porque se deve fixar reprimenda necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do crime.

5. Sem que se proceda a uma nova análise das circunstâncias judiciais, até
mesmo  por  força  da  vedação  prevista  na  Súmula  7/STJ,  mas  diante  do
conteúdo  da  análise  já  efetivada  pelas  instâncias  ordinárias,  deve-se
promover  à  readequação  das  penas,  por  meio  do  restabelecimento  da
sentença condenatória.
[...]
(AgRg nos EDcl no AREsp 160.677/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 10/11/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  FURTO
QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA  E  IDÔNEA.  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE.  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO  E
DISCRICIONARIEDADE  VINCULADA  DO  JULGADOR.
OBEDIÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  RECURSO
DESPROVIDO.

1. A fixação da pena-base com a ponderação das circunstâncias judiciais
do  art.  59,  do  Código  Penal,  não  se  dá  por  critério  objetivo  ou
matemático,  uma  vez  que  é  admissível  um  exercício  de
discricionariedade  do  órgão  julgador,  com  fundamentação  idônea,
vinculada aos elementos concretos dos autos.

2.  O  entendimento  desta  Corte  é  no  sentido  de  inexistir  ilegalidade  ou
desproporcionalidade  na  fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal
quando houver devida fundamentação, como no caso dos autos,  já  que a
exasperação  da  pena-base  foi  justificada  pela  presença  de  cinco
circunstâncias  judiciais  negativas,  além  da  existência  de  mais  de  uma
qualificadora no crime de furto.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 257.947/MG,  Rel.  Ministro  MOURA RIBEIRO,  QUINTA
TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014)

Na hipótese em liça, considerando o teto da pena em abstrato do
crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (20 anos), tem-se que a exasperação
não  gera  nulidade,  vez  que  a decisão  que  expõe  de  forma  clara  e  objetiva,  porém
sucinta,  os  motivos  de  fato  e  de  direito  que  influenciaram  na  formação  do
convencimento  do  Magistrado  atendem  a  norma  preconizada  no  art.  93,  IX,  da
Constituição Federal.

Portanto, não se identifica, como quer fazer crer o réu, nenhum
vício  de  fundamentação  no  comando  judicial.  Ainda  que  de  forma  sucinta,  o  Juiz
presidente bem justificou o porquê de exasperar ou não a pena-base. Portanto, expondo
a autoridade judicial, ainda que sucintamente, as razões fáticas e jurídicas que assentam
sua decisão, resta cumprido o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tornando-
se inviável a acolhida da alegação de carência de motivação.



Nesse diapasão,  não há que se falar em  redimensionamento
da pena para o mínimo legal cominado, com a consequente modificação do regime
de cumprimento da pena para o semiaberto.

Pelo exposto, em desarmonia com o parecer da Procuradoria de
Justiça,  CONHEÇO  e  NEGO  PROVIMENTO  ao  apelo  defensivo,  mantendo
incólume a sentença atacada.

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  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  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de abril de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador  - Relator


