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Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O
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RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Germano Virgulino da Silva
ADVOGADO : João Batista Leonardo
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO  QUALIFICADO.  Art.  121,  §1º,
c/c §2º, III, do Código Penal. Pena-base. Fixação
acima  do  mínimo  legal  face  às  circunstâncias
judiciais  desfavoráveis.  Pedido  de  redução  da
reprimenda em face do homicídio privilegiado em
seu  patamar  máximo.  Inviabilidade.
Discricionariedade  do  juiz.  Desprovimento  do
apelo. 

-  Denota-se  correta  a  decisão  do  magistrado  a
quo, eis  que  as  circunstâncias  judiciais  por  ele
observadas  e  aplicadas  para  aumentar  a  pena-
base,  mostraram-se  relevantes  e  idôneas,
justificando plenamente a fixação da pena acima
do  mínimo  legal,  haja  vista  o  maior  grau  de
reprovabilidade  da  conduta  do  réu,  que,  após  a
prática  do  homicídio,  ateou  fogo  na  vítima,
ocorrendo o fato por uma discussão envolvendo a
divisão de um objeto  de furto,  violando o réu a
confiança do ofendido e em local longe da presença
de outras pessoas,  demonstrando, assim, que as
particularidades do caso reclamam pelo aumento



2

da pena.

- A redução da pena em face do reconhecimento
do homicídio privilegiado, entre o mínimo de 1/6 e
o máximo de 1/3, embora seja obrigatória, fica a
critério do magistrado, que, no caso, declinou as
razões pelas quais optou pela redução mínima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  Única  da  Comarca  de  Coremas,  o
representante  do  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  contra  Germano
Virgulino  da  Silva,  qualificado  nos  autos,  dando-o  como  incurso  nas
sanções do art. 121, §2°, I, II e III, do Código Penal.

De  acordo  com  a  exordial  acusatória,  em  14  de
fevereiro de 2015, durante a madrugada, o denunciado se encontrava na
companhia da vítima Ednaldo Pereira Joaquim, em um bar, localizado no
bairro  do  Cabo  Branco,  Coremas/PB,  quando  iniciaram  discussão  a
respeito  de  divisão  do  produto  de  furto  praticado  por  ambos,  o  que
culminou com uma luta corporal entre eles. Ato contínuo, o recorrente fez
uso  de  uma  "faca  peixeira"  que  portava,  desferindo  golpes  contra  o
ofendido, causando ferimentos que ocasionaram o óbito deste, conforme
laudo de exame cadavérico de fls. 59/60.

Exsurge, ainda, que o acusado, após ceifar a vida da
vítima, buscou gasolina em um dos barcos do açude e despejou no corpo
da mesma,  ateando-lhe  fogo,  "sem nenhum sinal  de piedade,  visando
alterar a cena do crime e embaraçar as investigações" (fl. 02).

Denúncia recebida, em 14 de abril de 2015 (fl. 31).

O  processo  seguiu  seus  trâmites,  tendo  o  réu  sido
pronunciado  (fls.  131/133v.),  afastando,  entretanto,  a  qualificadora  do
motivo fútil, e submetendo o réu ao julgamento pelo Sinédrio Popular, por
suposta adequação da sua conduta no art. 121, §2º, incisos I e III, do
Código Penal.
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Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença, por
maioria de votos, decidiu que o réu praticou o delito de homicídio,  na
forma privilegiada, por ter agido por violenta emoção, logo após injusta
provocação da vítima, bem como na forma qualificada, pelo meio cruel
(art.  121,  §1º,  c/c  §2º,  III,  do Código Penal),  tendo o juiz-presidente
aplicado uma pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em
regime fechado. 

Não se conformando, o réu interpôs apelação (fl. 191).

Em suas razões recursais (fls. 199/206), a defesa do
recorrente,  insurge-se,  tão somente,  quanto à sanção,  aduzindo que a
pena-base restou elevada, devendo ser reduzida para 12 (doze) anos de
reclusão, além do que pede a redução da reprimenda no patamar de 1/3,
em  razão  do  reconhecimento  do  homicídio  na  sua  forma  privilegiada,
alterando-se, por conseguinte, o regime de cumprimento da pena para o
semiaberto.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (fls.
209/212) pedindo a manutenção da sentença recorrida no seu inteiro teor.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador de Justiça, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 218/228).

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso. 

Centra-se o apelo em postular a redução da pena-base
aplicada ao recorrente, bem como a diminuição da reprimenda no patamar
de  1/3,  em  razão  do  reconhecimento  do  homicídio  na  sua  forma
privilegiada, alterando-se, por conseguinte, o regime de cumprimento da
pena para o semiaberto.

Vejamos.

No  caso  dos  autos,  o  magistrado  a  quo ao  fixar  a
reprimenda, assim, dispôs (fls. 192/193v.):

“(…)  Impõe-se,  inicialmente,  a  análise  das
circunstâncias  judiciais  contempladas  no  art.  59  do
Código Penal:
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Culpabilidade: a  culpabilidade  é  o  grau  de
censura/reprovabilidade à ação ou omissão do réu que
desborda daquele inerente ao tipo. No presente caso, a
culpabilidade  do  acusado  deve  ser  agravada,  em
virtude de ter agido com grau de reprovabilidade mais
intenso ao praticar o homicídio e, logo após, atear fogo
na vítima, portanto desfavorável ao réu.
Antecedentes: não  constam  antecedentes  criminais
em desfavor do réu. 
Conduta  social: não  há,  no  processo,  dados
suficientes  para  aferir  que  a  conduta  social  do  Réu
mantenha-se fora dos padrões de normalidade social. 
Personalidade: da  mesma  forma,  não  há  dados
conclusivos  acerca  da personalidade do réu  a  serem
valorados.
Motivos: o móvel do crime, de acordo com a tese da
acusação,  teria  sido  uma  discussão  envolvendo  a
divisão  de  um objeto  de  furto,  fato  este  que revela
torpeza na conduta do acusado, devendo ser avaliada
como desfavorável ao réu. 
Circunstâncias: as  circunstâncias  do  crime  são
elementos  que,  agregados  à  figura  do  tipo,  têm  a
função  de  aumentar  ou  diminuir  suas  consequências
jurídicas. São elementos acidentais, que não integram
diretamente  a  estrutura  do  tipo  que,  uma  vez
combinados,  podem  constituir  circunstância  gravosa.
No caso em tela, tem-se que réu e vítima eram amigos
de infância, estavam localizados em local ermo, o que
revela  circunstância  desfavorável,  posto  que  agira
violando  confiança  da  vítima  e  em  local  longe  da
presença  de  outras  pessoas,  portanto  deve  ser
considerada desfavorável ao réu.
Consequências: as consequências do crime são o mal
causado  pela  sua  prática,  que  transcendem  ao
resultado  típico  esperado.  No  caso  em  tela,  as
consequências  são  aquelas  inerentes  ao  tipo  de
homicídio, com perda do bem maior - a vida, o que já
fora devidamente considerada pelo legislador ordinário,
não  podendo  ser  considerada  desfavorável.
Comportamento da vítima: a contribuição da vítima
será considerada como causa de diminuição de pena,
tal como já reconhecida pelos jurados, assim tenho o
comportamento da vítima como um fator neutro para a
fixação da pena-base.
Diante  da  presença  de  três  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis, e levando em consideração que o delito
em tela  prevê  pena  de  reclusão  de  12  (doze)  a  30
(trinta)  anos,  fixo  a  pena-base  privativa  de
liberdade em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses
de reclusão.
1.2 Agravantes e atenuantes (2ª fase):
À míngua da existência de circunstâncias agravantes,
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passo a análise das circunstâncias atenuantes.
Se  faz  presente  a  atenuante  da  confissão,  em sua
forma qualificada, tendo em vista que, apesar de ter
confessado,  levantou  em  sua  defesa  ter  atuado
mediante excludente de ilicitude. (…)
É de se reconhecer, ainda, a presença da circunstância
atenuante da  menoridade, tendo em vista que o réu
era menor de 19 anos ao tempo da ação (nascido em
28/12/1995). 
Reduzo  a  pena-base  em  6  anos  e  3  meses,
considerando a incidência das duas atenuantes. 
Isto posto, fixo a pena provisória 12 (doze) anos e 6
(seis) meses de reclusão.
1.3 Das causas de aumento e diminuição de pena
(3ª fase):
Considerando  que  os  jurados  acolheram a  causa  de
diminuição prevista no §1° do art. 121 do CP, qual seja
ter  agido  por  violenta  emoção,  logo  após  injusta
provocação da vítima, a pena deve ser reduzida de 1/6
a 2/3 (sic).
Todavia,  ante  a  ausência  de  dados  concretos  para
avaliar o grau de emoção e da injusta provocação da
vítima,  aplico  o  percentual  mínimo de  redução,  qual
seja 1/6, totalizando uma redução de 2 anos e 1 mês.
Da pena privativa de liberdade definitiva: 
Diante do exposto, fixo como definitiva a pena privativa
de liberdade de GERMANO VIRGULINO DA SILVA, pela
prática  do  crime de  homicídio  privilegiado-qualificado
em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. 
3. Regime inicial de cumprimento da pena:
Tendo  em  vista  o  quantum  de  pena  privativa  de
liberdade  aplicado,  fixo  o  regime  fechado  de
cumprimento de pena,  com fulcro no art. 33, §2°,
"a", e §3°, do CP, considerando que o acusado teve 3
(três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como
os  demais  regimes  não  serem  recomendados  para
prevenir e reprimir o crime. (…)”.

 Analisando  os  autos  não  é  difícil  compreender  a
necessidade da imposição, ao apelante, da maior reprimenda, haja vista,
que as particularidades do caso reclamam a majoração da pena-base.

Denota-se correta a decisão do magistrado  a quo, eis
que  as  circunstâncias  judiciais  por  ele  observadas  e  aplicadas  para
aumentar a pena-base mostraram-se relevantes e idôneas,  justificando
plenamente a fixação da pena acima do mínimo legal, haja vista o maior
grau  de  reprovabilidade  da  conduta  do  réu,  que,  após  a  prática  do
homídio,  ateou  fogo  na  vítima,  ocorrendo  o  fato  por  uma  discussão
envolvendo a divisão de um objeto de furto, violando o réu a confiança do
ofendido e em local longe da presença de outras pessoas, demonstrando,
assim, que as particularidades do caso reclamam pelo aumento da pena.
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Tais  razões  justificam  o  devido  recrudescimento  da
reprimenda,  que  foi  fixada  acima  do  mínimo  legal,  qual  seja  em  18
(dezoito)  anos  e  09  (nove)  meses  de  reclusão,  já  que  se  trata  de
homicídio qualificado para o qual a pena prevista é de 12 (doze) a 30
(trinta) anos.

Desta  feita,  a  fixação  da  pena-base,  consoante
estabelecido na sentença, deve ser mantida, porquanto foi realizada de
forma fundamentada, concreta e dentro do critério da discricionariedade
juridicamente  vinculada,  revelando-se  imprescindível  para  que  a
admoestação seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção
do crime. 

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  HOMÍCIDIO  QUALIFICADO,
DESTRUIÇÃO  DE  CADÁVER  E  INCÊNDIO  -  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -
INOCORRÊNCIA  -  SOBERANIA  DO  JÚRI  POPULAR  -
MAUS-ANTECEDENTES CONFIGURADOS - PENA-BASE -
CIRCUNSTÂNCIA  DESFAVORÁVEL  -
DISCRICIONARIEDADE  DO  JUIZ  -  ISENÇÃO  DAS
CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A cassação
da decisão por ser manifestamente contrária às provas
dos  autos  só  é  possível  quando  houver  erro
escandaloso  e  total  discrepância,  para  que  não  se
afronte o princípio da soberania do Júri Popular. II - O
fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelo
Conselho  de  Sentença  não  implica  na  cassação  da
decisão condenatória,  pois  é permitido ao Júri  seguir
uma  das  versões  apresentadas  nos  autos.  III  -  Os
maus antecedentes estarão configurados quando o réu
registrar  condenação  por  crime  anterior,  sendo
necessário o trânsito em julgado da decisão, anterior
ou  posterior  ao  novo  crime,  excluindo  os  casos  de
reincidência.  IV  -  Faz  parte  do  juízo  de
discricionariedade  do  juiz  sentenciante,  após  a
escorreita análise das circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base. V - A
condenação nas custas é uma conseqüência natural da
sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804
do  CPP,  sendo  que  eventual  impossibilidade  de  seu
pagamento  deverá  ser  analisada  pelo  juízo  da
execução, quando exigível o encargo”. (TJ-MG - APR:
10079084106982002  MG,  Relator:  Alberto
Deodato  Neto,  Data  de  Julgamento:
19/02/2013,  Câmaras  Criminais  Isoladas  /
1ª  CÂMARA CRIMINAL,  Data  de  Publicação:
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01/03/2013). Negritei.

Ato contínuo, o juiz sentenciante, ponderou a existência
das atenuantes da confissão espontânea, na sua forma qualificada, e da
menoridade, examinando-as, em segunda fase da dosimetria,  pelo que
reduziu a reprimenda em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, resultando em
uma pena intermediária de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
o que, igualmente, mostrou-se acertado.

Na terceira fase, quanto à pretensão do recorrente de
redução da pena em 1/3, por conta do reconhecimento pelo Conselho de
Sentença  do  homicídio  privilegiado  (art.  121,  §  1º,  do  CP),  entendo,
também, que o recurso não merece provimento.

Verifica-se que, embora tenha sido reconhecido que a
vítima causou alguma provocação, a reação do réu foi desproporcional,
violenta e cruel, eis que praticou o delito, tão somente, por ter discutido
com o  ofendido  por  causa  de  uma divisão  de  um furto  praticada  por
ambos.

O  juiz  da  causa,  ao  dispor  que  não  teria  dados
concretos para avaliar o grau de emoção e da injusta provação da vítima,
agiu com acerto ao reduzir a pena pela figura do homicídio privilegiado em
1/6.

Cumpre  ressaltar  que  embora  os  jurados  tenham
reconhecido que o réu praticou o fato sob domínio de violenta emoção,
logo  após  injusta  provocação,  certamente,  no  presente  caso,  nem  a
emoção e  nem a  provocação ocorridas  possibilitam a redução máxima
prevista no § 1º, do art. 121, do CP.

Com efeito a redução da pena pelo privilégio prevista
no artigo 121, § 1º, do CP, deve ser pautada pela análise da intensidade
da emoção do agente e do grau de injustiça da provocação da vítima, que,
no  caso  em  comento,  não  pode  ser  auferida,  eis  que  a  vítima  não
sobreviveu e o réu não confessou o fato, alegando, apenas, a tese de
legítima defesa.

Outrossim, tem-se que, embora na aplicação da causa
especial de diminuição da pena do art. 121, § 1º, (homicídio privilegiado),
a redução da pena entre o mínimo de 1/6 (um sexto) e o máximo de 1/3
(um terço) seja obrigatória, o quantum desta diminuição, fica a critério do
magistrado,  que,  no  caso,  declinou  as  razões  pelas  quais  optou  pela
redução mínima de 1/6 (um sexto).

A  propósito  do  quantum da  redução  da  pena  pela
incidência da causa de diminuição prevista no § 1º, do art. 121, do Código
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Penal (homicídio privilegiado), é oportuno citar a lição de Cezar Roberto
Bittencourt, in verbis:

"A  discricionariedade  que  tem  o  juiz  limita-se  ao
quantum de redução, e é exatamente a isso que a expressão 'pode' se
refere. A redução, mais ou menos, dentro do limite de 1/6 a 1/3, essa sim
será fixada de forma discricionária pelo juiz."  (in "Tratado de Direito
Penal",  Parte Especial,  vol.  2,  Editora Saraiva,  4ª edição,  2004,
pág. 64).

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

"sendo o homicídio um delito julgado pelo Tribunal do
Júri (art. 5.º, XXXVIII, d, CF), é natural supor que o
reconhecimento  do  privilégio,  que  integra  o  tipo  do
homicídio, tenha sido acolhido pelos jurados, dentro da
sua soberania (art. 5.º, XXXVIII, c, CF), de modo que é
obrigação  do  juiz  aplicar  a  redução.  O  que  fica  ao
critério do magistrado é o montante a ser reduzido e,
nesse  prisma,  pode  ele  valer-se  do  livre
convencimento.  Conforme  a  relevância  do  motivo  -
maior  ou  menor  -  ou  de  acordo  com  a  espécie  de
emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem
como  o  tipo  de  injustiça  da  provocação  da  vítima
(completamente  fútil  ou  motivada  por  anteriores
agressões sofridas), deve o juiz graduar a diminuição".
(in"Código  Penal  Comentado".  7ª.  ed.  rev.
ampl.  e  atual.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2007, p. 546).

Neste sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  PENA  NO
VALOR  MÁXIMO  PREVISTO  LEGALMENTE  PARA  O
PRIVILÉGIO  EM  RAZÃO  DA  PRESENÇA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS  AO
APELANTE.  IMPROCEDÊNCIA.  REDUÇÃO  EFETIVADA
PELO  MAGISTRADO  DENTRO  DA
DISCRICIONARIEDADE QUE O DISPOSITIVO DO ART.
121, § 1º DO CPB. Estando a redução da pena aplicada
pelo  Magistrado  dentro  da  discricionariedade  que  o
dispositivo do homicídio privilegiado lhe concede (§ 1º
do art. 121, do CP), e em consonância com os fatos
que resultaram da violenta emoção sob o domínio da
qual  o  réu, no entender soberano dos jurados,  agiu,
não merece reparo a sentença recorrida”. (TJ-MG -
APR:  10024063081319001  MG,  Relator:
Walter  Luiz,  Data  de  Julgamento:
06/08/2013,  Câmaras  Criminais  /  1ª
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CÂMARA  CRIMINAL,  Data  de  Publicação:
14/08/2013).

Assim, tendo sido procedida a diminuição em 1/6, ou
seja,  no  mínimo  previsto  legalmente,  esta  se  apresenta  adequada  no
presente caso, pois houve grande desproporção entre a conduta do réu e
o comportamento da vítima, não merecendo a decisão objurgada reparos.

Dessa forma, conforme disposto na sentença, resta a
pena  privativa  de  liberdade  definitiva  em 10  (dez)  anos  e  05  (cinco)
meses de reclusão.

Ademais, não há falar em modificação do regime inicial
do cumprimento de pena, uma vez que o quantum não restou modificado,
estando em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, “a”, e §3°, do
CP, bem como no art. 59 do mesmo diploma legal.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial,  NEGO PROVIMENTO ao  recurso,  mantendo-se incólume a
sentença. 

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
decano  no  exercício  da  Presidência da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
desembargador),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. 

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 03 de maio de 2018.

 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


