
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.078.711 - AM (2017/0080395-3)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
AGRAVADO  : A C B 
ADVOGADOS : CLAUDIA MARIA CHAVES PACHECO  - DF028730    

PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO  - RR000598 

DECISÃO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL contra decisão proferida pela Ministra Presidente do STJ, que não conheceu do 
agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial, em razão da incidência 
do óbice da Súmula 182/STJ.

O agravante alega, em síntese, que "rebateu, de forma específica e 
fundamentada, os óbices apontados pela decisão agravada, ao deixar claro que o recurso 
especial foi interposto com base em violação ao art. 59 do Código Penal (e-STJ 550), bem 
como ser desnecessário reexame de provas para eventual provimento do apelo nobre" (e-STJ, 
fl. 573).

Requer seja conhecido e provido o presente agravo regimental, para o fim de 
reformar a decisão recorrida.

É o relatório.
Decido.
Analisando os argumentos aduzidos nas razões do agravo regimental, verifico 

que assiste razão ao agravante quanto à não incidência da Súmula 182/STJ, o que impõe a 
reconsideração da decisão agravada  (e-STJ, fls. 565-566). 

Desse modo, passo à análise do recurso especial.
O recorrente aponta ofensa ao art. 59 do CP.
Alega que o Tribunal a quo concluiu "que os mesmos critérios utilizados para 

a avaliação da culpabilidade (quantidade de arquivos) também teriam sido utilizados, de 
forma indevida, na aplicação da causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva, 
razão pela qual afastou a valoração negativa em relação à culpabilidade do agente e reduziu a 
pena final imposta ao réu" (e-STJ, fl. 574). 

Sustenta, todavia, que "a análise da culpabilidade pelo Juízo a quo não 
decorreu apenas da consideração da elevada quantidade de arquivos com pornografia infantil, 
'mas, sobretudo, em razão da atitude de deboche do acusado – juiz do trabalho à época dos 
fatos – perante as autoridades policial e judicial de modo a revelar 'naturalidade com que o 
condenado trata a pornografia infantil', conduta que jamais um membro do poder Judiciário – 
responsável pela correta aplicação das leis – poderia adotar' (e-STJ 522)" (e-STJ, fls. 
574-575).

Requer "seja recebido, processado e provido o presente Recurso especial, a fim 
de manter a pena originalmente fixada pelo juízo monocrático, uma vez que demonstrada a 
ofensa à legislação federal" (e-STJ, fl. 525). 

É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal merece acolhimento.
A Corte de origem deu parcial provimento à apelação do acusado, para 

reformar a sentença condenatória e reduzir a pena-base imposta ao réu, com base nos 
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seguintes fundamentos:

"6. Dosimetria da pena - Ao condená-lo, a sentença o fez nos seguintes 
moldes:

Saliento que ficou comprovada a conduta empreendida pelo acusado, 
conduta esta típica, antijurídica e socialmente reprovável, sendo ele primário 
e sem antecedentes criminais.
A reprovabilidade da conduta do condenado avulta diante da elevada 
quantidade de arquivos com pornografia infantil apreendidos em seu 
poder, onde havia cerca de duas mil e duzentas imagens eróticas de 
menores, algumas das quais menores impúberes nuas.
É importante destacar que a culpabilidade do condenado se evidencia 
ainda mais elevada quando se constata sua atitude de deboche ao 
afirmar, perante a Autoridade Policial e perante este Juízo, que as 
fotografias encontradas em seu poder, de crianças e adolescentes em 
poses sensuais ou com os corpos e órgãos sexuais a mostra, 
constituir-se-iam apenas nus artísticos, e que o mesmo seria um 
apreciador da arte. Entendo que essas alegações não apenas evidenciam 
a naturalidade com que o condenado trata a pornografia infantil, mas 
demonstram também um verdadeiro deboche ao ordenamento jurídico 
que proíbe o armazenamento de imagens abjetas.
Saliento que a conduta social do condenado não lhe é favorável, na medida 
em que já havia sido ele preso, por atos similares aos narrados nestes autos, 
sendo que mesmo após haver sido preso pelo TRF1, mesmo após ter sido 
expurgado da Magistratura, onde desonrou o nobre cargo de Juiz do 
Trabalho, uma vez solto, o ora condenado aproveitou seu tempo livre, 
aproveitou a aposentadoria que ainda está sendo paga pelo Poder Judiciário 
para continuar praticando delitos, desta vez buscando em sítios da internet 
imagens pornográficas infantis para satisfazer seus impulsos lascivos.
As consequências do crime são negativas, na medida em que a conduta 
praticada pelo condenado estimula e contribui para a consolidação dos 
fornecedores dessas imagens pornográficas, quase todos sediados em outros 
países e que ganham dinheiro com indivíduos como o ora condenado, o qual 
não apenas acessava esses sítios, como ainda copiava e gravava as imagens 
proscritas em bancos de dados onde foram encontradas milhares de 
fotografias de pornografia infanto-juvenil.
Registro que se há alguém que mereça a pena máxima prevista no tipo legal 
descrito no art. 241-B do ECA, este alguém é o ora condenado, diante das 
circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão por que fixo a pena-base em 04 
(quatro) anos de reclusão.
Não há causa agravante.
Da mesma forma, não verifico a presença de nenhuma circunstância 
atenuante, sendo de se gizar que as alegações do condenado prestadas em seu 
interrogatório não podem ser consideradas como confissão caracterizadora de 
atenuante genérica, eis que as revelações aduzidas pelo acusado condenado 
foram em desarmonia com os demais elementos dos autos, configurando-se 
verdadeiro deboche ao se dirigir ao Juízo para afirmar que as fotografias de 
crianças nuas seriam apenas de cunho artístico.
Nesse ensejo, calha trazer à colação o entendimento de JÚLIO FABRINI 
MIRABETE, para quem "não basta, porém, a simples confissão para que se 
configure a atenuante; exige a lei que seja espontânea, de iniciativa do autor 
do crime, e que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico, 
demonstrando arrependimento." Essa é igualmente a posição de Sodalícios 
Federais pátrios, para os quais "a atenuante da confissão não deve ser 
reconhecida, se repleta de alegações que não refletem a verdade, ou seja, 
prejudiciais aos esclarecimentos".
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Não verifico causa de diminuição, constatando, porém, causa de aumento da 
pena, em razão da conduta delituosa praticada reiteradamente pelo 
condenado, havendo comprovação de que o armazenamento das imagens 
ocorreu em diversos períodos distintos, o que pode ser comprovado 
inclusive pelo acentuado número de arquivos encontrados, o qual supera 
a casa dos milhares, razão pela qual aplico a causa de aumento prevista no 
art. 71 do Código Penal, majorando a pena base em 2/3 (dois terços), 
elevando-a, com isso, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a 
qual se torna definitiva. (Destaques do original).
[...]

A sentença, ao fazer a individualização da pena, merece alguns ajustes, em 
homenagem ao princípio da proporcionalidade, na perspectiva da 
reprovação e prevenção do crime (art. 59 - CP).
A culpabilidade examinada na fixação da pena-base não se confunde com a 
culpabilidade que constitui elemento do crime (fato típico, antijurídico e 
culpável), esta já examinada na fase de fundamentação da sentença 
condenatória penal.
Nestes termos, a culpabilidade a ser examinada na dosimetria "é a 
reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Ressalte-se que o 
legislador volta a exigir do juiz a avaliação da censura que ao crime é 
destinada - o que, aliás, demonstra que esse juízo não incide somente sobre 
o autor, mas também sobre o que ele cometeu - justamente para norteá-lo na 
fixação da sanção penal merecida (Individualização da Pena. Guilherme de 
Souza Nucci, 2ª. Edição, RT, 2007, pág.171). (grifo nosso) 
Nesse contexto é que a priori , não haveria o que se reformar na análise da 
culpabilidade feita pelo MM. Juízo de origem. Porém, ainda na fase 
primária da dosimetria verifica-se que os mesmos critérios que foram 
utilizados na avaliação desta circunstância judicial, o foram na 
aplicação das causas de aumento (quantidade de arquivos), o que não é 
possível em razão da proibição de dupla valoração (súmula 241/STJ).
Não há o que se censurar acerca da análise da conduta social e das 
consequências do crime. Por outro lado nada foi dito quanto às outras 
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
Ora, tal omissão sugere que as mesmas eram favoráveis ao apelante 
(primário e sem antecedentes) e mais: retiram a possibilidade de fixação da 
pena-base em seu patamar máximo.
Nesse contexto reduzo a pena-base para 3 anos de reclusão.
Sem agravantes e/ou atenuantes.
A majoração da pena pela causa do art. 71 do CP deve ser mantida em 2/3, 
considerando a quantidade de material pornográfico envolvendo crianças e 
adolescentes que foram armazenados pelo apelante (conduta penalmente 
relevante desde 25.11.2008), o que implica a majoração da pena para 5 anos 
de reclusão e 120 dias-multa, na base de 2 salários mínimos ao tempo do 
fato, corrigido, que se torna definitiva.
7. Conclusão - Nesse contexto, dou parcial provimento à apelação, para 
reduzir a condenação do acusado para 5 anos de reclusão e 100 dias-multa, 
na base de 2 salários 110 mínimos ao tempo do fato." (e-STJ, 442-444).

Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador 
está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, 
entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, 
após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, cabe às 
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Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios 
utilizados no cálculo da pena.

Conforme se verifica do trecho do acórdão acima transcrito, a quantidade de 
material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes em poder do acusado não foi o 
único fundamento utilizado pela sentença condenatória para valorar negativamente a 
culpabilidade, na 1ª etapa da dosimetria da pena. Com efeito, a atitude irônica do acusado 
perante as autoridades policial e judiciária, para justificar a posse do material ilícito, 
também constituiu fundamento idôneo e hábil à negativação da vetorial da 
culpabilidade, para o fim de fixar a pena-base acima do mínimo legal na 1ª fase do cálculo 
da sanção, de modo que não restou configurado o alegado bis in idem .

Desse modo, deve ser restaurada a sentença de primeiro grau de jurisdição que 
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Em consequência, resta a pena definitiva fixada em "06 (seis) anos e 08 (oito) 
meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial semi-aberto, conforme prevê o artigo 33, 
§ 2°, "b", do Código Penal", bem como "à pena de multa de 180 (cento e oitenta) dias-multa, 
devendo cada dia-multa corresponder a 2 (dois) salários-mínimos vigentes quando da 
ocorrência do último ato delituoso, corrigido monetariamente pelo índice IGP-M até a data do 
efetivo recolhimento, do valor sancionatório aqui cominado" (e-STJ, fl. 290).

Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no 
art. 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015, c/c art. 253, parágrafo único, II, "c", do 
RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de valorar 
negativamente a vetorial da culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, fixando a 
pena-base do réu em 4 (quatro) anos nos termos da fundamentação supra. 

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 21 de agosto de 2017.

Ministro RIBEIRO DANTAS 
Relator
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