
                                                                     

                                      MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EDv  nos  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  RESP  Nº  1.405.233  –  PA
(2013/0312377-7)
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE : REGIVALDO PEREIRA GALVAO
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTROS
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES. : DAVID JOSEPH STANG - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Douto Relator. Emérita Terceira Seção.

Considerando que o ora recorrente, nos autos do recurso especial

em  epígrafe,  vem,  perante  essa  Terceira  Seção,  à  vista  da  decisão  que  indeferiu

liminarmente  embargos  de  divergência  opostos  pela  defesa,  interpor Agravo

Regimental,  com  fundamento  nos  artigos  258  e  seguintes  do  RISTJ,  o  Ministério

Público  Federal, respeitosamente, apresenta seus  MEMORIAIS,  haja vista a inegável

relevância do caso sub examine. 

1. SÍNTESE DO FEITO

Consta  dos  autos  que  o  recorrente  (Regivaldo  Pereira  Galvão,

vulgo “Taradão”), após denúncia e regular trâmite processual, foi condenado pelo Juízo

da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Boa Vista à pena de 30   (trinta)   anos   de

reclusão, em regime inicial fechado,como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, c/c

art.  61, "h" e art. 29, todos do Código Penal,  por  ter supostamente  encomendado a

morte da missionária Dorothy Stang. 

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal

de  Justiça  do  Pará,  que,  por  unanimidade,  rejeitou  as  nulidades  arguidas

preliminarmente e, no mérito, manteve inalterada a condenação nos exatos termos da

sentença.  
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Do  aludido  édito  condenatório,  a  Defesa  manejou  recurso

especial, ao qual foi inicialmente negado seguimento na origem, sendo, porém, depois

admitido o seu prosseguimento, após decisão tomada em sede de agravo regimental.

Os  autos  vieram  para  manifestação  do  Ministério  Público

Federal como custos legis, que exarou parecer no sentido de que o recurso especial

não fosse conhecido e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

Nesse  contexto,  o Exmo. Relator  Felix  Fisher,

monocraticamente, conheceu parcialmente do recurso especial para, nesse extensão,

dar-lhe parcial provimento para reduzir e redimensionar a pena definitiva do recorrente

para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, mantidos os demais termos do v. acórdão

objurgado.

Visando a reforma do aludido  decisum,  o  Parquet  Federal  e o

ora  recorrente,  interpuseram  agravos  regimentais  perante a Quinta Turma,  que,  ao

passo em que desproveu os recursos no mérito, determinou devidamente a execução

provisória  da  pena,  baseando-se  no  entendimento  recentemente  sedimentado  na

jurisprudência  do Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do  judicioso  e  emblemático

julgamento do HC 126.292/SP, em 17/02/2016. 

Continuando em sua irresignação, a Defesa opôs embargos de

declaração e embargos de divergência, ambos sem sucesso, e tendo em vista que a

decisão  nos embargos  de divergência  foi  exarada  monocraticamente,  apresenta  o

presente agravo regimental, ora sob a apreciação dessa Emérita Terceira Seção.

2. PONTOS A SEREM ABORDADOS NESTE MEMORIAL

Importa  que  façamos  um  breve  destaque  a três pontos  que

permitirão elucidar com a devida clareza, a imperiosa necessidade de manutenção da

decisão exarada pela Colenda Quinta Turma, que evidentemente se balizou em firmes

premissas  lógicas,  fáticas e  jurídicas,  a  redundar  em  irretocável  e  proporcional

reprimenda face delito de tão gravosa envergadura. 

Eis os pontos a serem levados em consideração:

a)  impossibilidade  de  superação  da barreira  do conhecimento,

conforme abundante acervo jurisprudencial oriundo dessa Corte; 
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b)  ausência de similitude fática e de divergência entre os arestos

confrontados;  

c)  pena  foi  devidamente  fixada,  tanto  com base num enfoque

cartesiano,  quanto  com  base  numa  análise  deontológica  da

matéria;

Passemos agora a abordar articuladamente cada um deles.

 a)  impossibilidade  de  superação  da  barreira  do

conhecimento, conforme abundante acervo jurisprudencial oriundo dessa Corte;

Revela-se  patente  que  a  insistente  pretensão  defensiva  de

rediscutir  o  quantum da reprimenda aplicada demanda, por óbvio,  o revolvimento de

matéria  fático-probatória,  providência que sabidamente transborda os lindes da via

especial e dos recursos subsequentes que insistem em repisar a matéria, por força do

óbice previsto no enunciado sumular nº 7 dessa Egrégia Corte. Nesse sentido, fartos

os precedentes1.

 Pois  bem,  ainda  sobre  a  temática,  não  se  ignora que  na

excepcionalidade  de  avaliação  teratológica  do  julgador,  ou  manifesta  ausência  de

fundamentação,  de rigor a correção da dosimetria,  algo que, a toda evidência, não

ocorre na hipótese vertente,  conforme se observa claramente a partir de uma leitura

perfunctória  das decisões ora  combatidas,  extraindo-se  dos  autos  existir  prova

suficiente a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença e na elaboração da

pena fixada pelo Julgador,  mantida pelo  Tribunal  a quo  e  levemente alterada nos

autos  do  recurso  especial  em  referência,  com  base em  exauriente  e  precisa

fundamentação.

b)  ausência de similitude fática  e de divergência  entre os

arestos confrontados;

1 AgRg no AREsp 608.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015,
DJe 22/06/2015; AgRg no REsp 1475447/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado  em  09/06/2015,  DJe  22/06/2015;  AgRg  no  AREsp  626.560/SP,  Rel.  Ministro  NEWTON
TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015,
DJe 15/06/2015; AgRg no REsp 1253400/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
15/12/2015, DJe 02/02/2016.
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Com vistas a evitar a tautologia, cumpre conferir a questão tal

qual delimitada pelo Exmo. Ministro Relator às fls. 930/931:

“O embargante alega, nas suas razões recursais, em síntese, que
a solução adotada conflitaria com entendimento perfilhado pela Sexta
Turma do Superior  Tribunal  de Justiça  no julgamento  do REsp n.
1.582.632/SP.  Tanto  o  acórdão  embargado  quanto  o  paradigma
tratariam  de  homicídio  qualificado  nos  quais  se  discutiria  sobre  a
desproporcionalidade  na  aplicação  da  pena-base  em  razão  das
circunstâncias judiciais aplicadas à espécie. 

    Sustenta que no acórdão embargado teria se afirmado "não haver
desproporção na pena-base aplicada", em que pese o aumento de 12
anos por apenas duas circunstâncias aplicadas, enquanto no aresto
paradigma teria se julgado ser necessário o redimensionamento da
pena,  fixada  em  30  anos  pela  negativação  de  três  circunstâncias
judiciais. 

   Afirma  que  no  decisum  embargado  teria  se  afirmado  não  ser
possível mensurar matematicamente o aumento de forma a se atribuir
igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial e no acórdão
proferido pela Sexta Turma a tese assentada seria distinta, no sentido
de ser possível sua adequação com base em critérios matemáticos
(fls. 7.003/7.034).”

Em  suas  razões,  o  embargante  sustenta  que  o  acórdão

embargado  veicula  interpretação  diversa daquela  alcançada  pela  Sexta Turma no

julgamento do REsp n. 1.582.632/SP, assim ementado:

RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  ALEGADA
OFENSA AO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  CULPABILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS
E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PERSONALIDADE DO AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.  CONDUTA SOCIAL.
ARGUMENTOS  GENÉRICOS.  QUANTUM  DA  PENA-BASE.
DESPROPORCIONALIDADE.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 
1.  A  não  observância  do  art.  212  do  Código  de  Processo  Penal
acarreta, no máximo, nulidade relativa, sendo necessária, também, a
demonstração de efetivo prejuízo.
2. A confiança depositada pela vítima nos réus é fundamento hábil a
justificar a majoração da pena, haja vista que demonstra o maior grau
de censura da conduta praticada.
3.  A prática do delito em local  público e na presença de diversas
pessoas,  inclusive  de  amigos  da  vítima,  são  elementos  que,
analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das
circunstâncias do crime.
4. Justifica-se o aumento da pena-base em relação às consequências
do  delito  de  homicídio  cuja  vítima  deixou  filha  de  tenra  idade,
causando "dor e abalo psicológico insuperáveis".
5.  O  fato  de  o  réu  Luiz  Jorge  envolver-se  em  agressões  físicas
autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da personalidade.
6. Não mencionado fundamento concreto que, de fato, demonstrasse
a  inadequação  do  comportamento  dos  recorrentes  no  interior  do
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grupo social a que pertencem (família,  vizinhança, trabalho, escola
etc.), deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social do
agente.
7. Há desproporcionalidade no  quantum  de aumento na fixação da
pena-base, porquanto é cominada pena em abstrato para o delito de
homicídio qualificado de 12 a 30 anos de reclusão, sendo certo que
as  instâncias  ordinárias,  em  razão  da  desfavorabilidade  de  três
circunstâncias  judiciais,  quanto  ao  réu  Paulo  Henrique,  e  cinco,
quanto  ao  réu  Jorge  Luiz,  fixaram  a  pena-base  em  30  anos  de
reclusão.
8. Recurso especial parcialmente provido, somente para diminuir a
reprimenda-base  do  recorrente  Paulo  Henrique  Jorge  e  torná-la
definitiva em 18 anos e 9 meses de reclusão e a do recorrente Luiz
Jorge Júnior em 21 anos de reclusão.

A  divergência  apontada  pelo  embargante  resume-se  na

eventual  possibilidade de,  nesta instância especial  rever a dosimetria da pena nos

moldes  que  entende  adequados e,  contrariando  o  entendimento  adotado  pelas

instâncias ordinárias e  por essa Colenda Quinta Turma - que de forma exaustiva e

percuciente já procederam à avaliação das circunstâncias judiciais relativas ao caso -,

busca,  em  essência,  repisar  indevidamente,  em  mais  uma  oportunidade,  a

dosimetria já exaustivamente avaliada.

 Sucede que diversamente do que afirma o embargante, não

há similitude fática entre o acórdão apontado como paradigma e o acórdão recorrido.

Também  não  se  verifica  divergência  de  entendimento  entre  as  duas  Turmas,

porquanto ambas, com assomos de eloquência, e de forma remansosa, permitem a

reformulação da dosimetria apenas quando teratológica a avaliação do julgador, o que

notadamente não ocorre no caso em apreço.  

Ao  julgar  o  acórdão  paradigma  (REsp  n.  1.582.632/SP),  a

Sexta Turma do STJ,  com base na argumentação lançada no acórdão,  chegou à

conclusão  de  que  o  quantum  de  exasperação  pelas  circunstâncias  judiciais  deve

atentar  para  as  singularidades  do  caso,  na  mesma  linha  de  intelecção  do  voto

condutor do acórdão embargado que, à luz do caso concreto, concluiu pela dosimetria

definitivamente aplicada, não merecendo,  portanto, qualquer reparo em suas razões

de decidir.

Nesse contexto,  verifica-se que  a Quinta Turma do  STJ,  na

mesma linha da Sexta Turma – no  acórdão apontado como paradigma, trouxe

elementos contundentes e aptos a embasar a dosimetria, atentando para os vetoriais

aplicáveis, bem como baseando-se nas vicissitudes do caso concreto.

Rever  as conclusões da  Colenda  Quinta  Turma impõe o

reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, sendo certo que desconstituir
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neste momento processual os argumentos invocados e repisados, à exaustão, apenas

compromete a  credibilidade do relevante julgamento em tela,  restando inafastável a

atração  do  enunciado  sumular  nº  7  do  STJ.  Isso  sem  olvidar  do  entendimento

cristalizado da  Súmula  168/STJ,  segundo  a  qual  "não  cabem  embargos  de

divergência,  quando  a  jurisprudência  do Tribunal  se  firmou no mesmo sentido  do

acórdão embargado", também adequada ao caso.

c) pena foi devidamente fixada, tanto com base num enfoque

cartesiano, quanto com base numa análise deontológica da matéria;  

Ainda que superados os argumentos acima delineados, cumpre

salientar revelar-se sobremodo impossibilitada a revisão da dosimetria da pena neste

momento processual, pois, ao contrário do que afirma o ora recorrente de não ter sido

a pena fixada com base em fundamentação concreta e vinculada, é de constatar-se

ter havido a escorreita e percuciente motivação do édito condenatório pelas instâncias

ordinárias, pelo Exmo. Ministro Relator e pela Quinta Turma, quando decidiu sobre a

dosimetria em análise colegiada.

Para melhor entendimento do caso, cumpre trazer inicialmente à

colação o artigo 59 do Código Penal, que assim preleciona:

“Art.  59 -  O  juiz,  atendendo à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à
conduta  social,  à  personalidade do  agente,  aos  motivos,  às
circunstâncias e  conseqüências do  crime,  bem  como  ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime:[...]” 

 

Erige-se do aludido preceptivo legal a existência de 8 vetoriais a

serem levados em consideração na primeira fase da dosimetria da pena. Ocorre que,

dentre esses 8, é de ver-se que o  decisum encampado pela Colenda Quinta Turma

entende que 4 deles foram desfavoráveis ao réu, o que, aliado à evidente obediência

a uma discricionariedade fundamentada do julgador, atende de forma clarividente aos

imperativos legais e constitucionais, de modo a dar ampla concretude ao princípio da

individualização da pena face às especificidades do caso concreto, até porque, como

dito linhas acima, inexiste um padrão de dosimetria  estanque, devendo a pena ser

amoldada a cada caso,  como devidamente  procedeu a Colenda Quinta  Turma do

Superior Tribunal de Justiça (vide fls. e-STJ nº 835/845).  
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Outrossim, importante  não  olvidar  a  inegável

representatividade do  crime  em  questão,  consubstanciado  no  homicídio

qualificado de uma notória militante de causas humanitárias em meio ao conflito

agrário no Brasil,  que  decerto não pode associar-se  a um delito de ordinárias

proporções.

Exsurge evidente  e acertada  a  dosimetria  aplicada  na

decisão  primeva  e  chancelada no  acórdão  condenatório,  mantida,  com

pequenos ajustes, na via especial. Ao que a defesa insiste em reduzir ainda mais

a reprimenda repisando argumentos exaustivamente debatidos nesta Superior

instância  e,  sobretudo,  nas  instâncias  ordinárias.  Sendo  de  relevo  ressaltar

cuidar-se de um processo que já perdura há mais de dez anos da prática do

homicídio  ora  sub  examine,  no  que  a  revisão  constante  dos  parâmetros

adotados na fixação da pena tão somente se presta a ferir de morte a segurança

jurídica em caso de tamanha magnitude. 

Saltando agora os muros do processo penal e perscrutando, em

breves  linhas,  acerca  do  escopo  da  resposta  estatal  e  de  sua  adequada

proporcionalidade,  verifica-se  que  o  tríade  critério  da  adequação,  necessidade  e

proporcionalidade em sentido estrito aplicado à  dosimetria  em tela  está plenamente

satisfeito,  já  que  a  reprimenda  encontra-se perfeitamente  fundamentada  e  acorde

com o crime praticado pelo condenado. 

E longe de encampar qualquer tese afeta ao direito penal do

inimigo,  corretamente  rechaçado em nosso  ordenamento  jurídico,  fala  mais  alto  a

necessidade de se analisar cada caso de forma ampla e à luz de todo ordenamento.

Nessa perspectiva, indiscutível é a importância do garantismo

penal,  porém  não  podemos  desvirtuá-lo,  de  modo  a  reconhecê-lo apenas  no  seu

aspecto negativo, enquanto vedação de excesso, a ensejar exageros jurisprudenciais

e  interpretativos  a  favor  do  réu,  em detrimento  da coletividade,  numa espécie  de

“garantismo hiperbólico monocular”,  consoante bem  pontifica o preclaro doutrinador

Douglas  Fischer.  Segundo  leciona, “hiperbólico”,  porque  aplicado  de  uma  forma

ampliada, e desmedida, e “monocular”, porque só enxerga os direitos fundamentais do

réu (só um ângulo do processo).

Sendo  assim,  o garantismo  penal,  conforme  bem  pontuado

pela doutrina  mais  abalizada, não  pode  esgotar-se numa  visão  de  coibir

exclusivamente eventuais  excessos  do  Estado.  Alberga  ele  também  um  dever  de

proteção  e  de  promoção  de  direitos,  por  intermédio  da  chamada  vedação  da



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

N. 27.677 - JE 8

omissão/proteção deficiente, a ponto de garantir, inclusive nos domínios processuais

penais e penais, a conformação de valores e direitos fundamentais sobremodo caros

a  toda  coletividade,  de  modo  a  igualmente  reverenciar  a  vertente  positiva  do

garantismo.

Veja-se que o aludido entendimento  está bem amparado na

jurisprudência  do  Pretório  Excelso,  que  ao  decidir  sobre  o  princípio  da

proporcionalidade na modalidade proibição da proteção insuficiente de bens jurídicos,

aduziu, na lavra da decisão proferida  pelo Ministro Celso de Mello no RE 418.376/MS,

que  “quanto à proibição de proteção insuficiente de bens jurídicos,  a doutrina vem

apontando  para  uma  espécie  de  garantismo  positivo,  ao  contrário  do  garantismo

negativo  (que  se  consubstancia  na  proteção  contra  os  excessos  do  Estado)  já

consagrado pelo princípio da proporcionalidade. A proibição de proteção insuficiente

adquire importância na aplicação dos direitos fundamentais de proteção, ou seja, na

perspectiva do dever de proteção, que se consubstancia naqueles casos em que o

Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal para garantir a proteção de

um direito fundamental”. 

Por isso mesmo tal particularidade,  longe de ser questão de

somenos importância,  quando não observada, tende a lesionar interesses legítimos

de toda essa mesma coletividade, cujos direitos fundamentais se busca salvaguardar.

Nesse  trilhar,  importante ter em mente que, para o caso em

tela,  não  se  pode  dar  cabo  a  uma  interpretação  ou  raciocínio  que  represente

desatenção ao grave crime pelo recorrente praticado e, sobretudo, às justas, legais e

constitucionais  consequências  aos que,  como  o  ora  condenado, ultrajaram

solenemente bens jurídicos e valores sociais.

3. PEDIDO

Ante  o  exposto,  requer  o  Ministério  Público  Federal  o

desprovimento do presente agravo regimental pela Emérita Terceira Seção, para que

seja  mantido o  decisum singular,  por reputá-lo escorreito,  adequado e em perfeito

compasso com a lei e a jurisprudência das Cortes Superiores.  

                                            Brasília, 19 de fevereiro de 2018.

                      JULIETA E. FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
                                SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA  
AMPN


