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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JURI.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  REPRIMENDA.
EXACERBAÇÃO.  PENA  BASE  FIXADA  NO
PATAMAR  MÍNIMO.  SUPLICA  PELA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  IMPOSSIBILIDADE.  SUMULA
231  DO  STJ.  REINCIDÊNCIA.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  EXCLUSÃO.  PENA
PECUNIÁRIA. INDENIZAÇÃO AOS FAMILIARES
DA  VITIMA.  OFENSA  AO  PRINCIPIO  DO
CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA.
EXTIRPAÇÃO.  IMPOSIÇÃO  LEGAL.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 
 
Nos termos da súmula 231 do STJ, a incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução  da  pena  abaixo  do  mínimo  legal.

Somente se configura a agravante da reincidência
quando  houver  uma  sentença  condenatória
transitada em julgado por crime anterior aos fatos
em  análise,  sendo  a  exclusão  da  referida
agravante medida que se impõe. 

Afastada  circunstância  agravante,  imposta  na
sentença necessário proceder ao ajuste da pena
guardando-se,  assim,  a  necessária
proporcionalidade  entre  o  fato  cometido  e  a
sanção penal a ser aplicada ao seu autor.
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A fixação de verba indenizatória mínima prevista
no art.  387, IV, do CPP somente é possível  na
sentença  penal  condenatória  se  o  Ministério
Público  o  pede  expressamente,  viabilizando  o
exercício do contraditório e da ampla defesa, com
a produção de provas e amplo debate  sobre o
tema durante a instrução criminal.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO
PARA REDUZIR A PENA PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDO
O  REGIME  FECHADO,  E  AFASTAR  A  REPARAÇÃO  DE  DANOS,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Francisco  Freire

Vieira (fl.144), contra sentença condenatória (fls.451/454), prolatada pelo Juízo

de Direito da comarca de São José de Piranhas/PB, que o condenou a uma

pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, nas sanções dos art. 121, § 2º,

inc. IV do Código Penal Brasileiro, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões (fls.462/474), o apelante alega que a reprimenda foi

exacerbada,  requerendo,  o  reconhecimento  da  atenuante  da  confissão

espontânea  (CP,  art.  65,  III,  “d”),  bem  como  a  exclusão  da  agravante  da

reincidência (CP, art. 61, I), haja vista ser primário. Pugna ainda, a redução da

pena pecuniária, no mínimo legal, haja vista a impossibilidade de cumpri-la.

Em  contrarrazões  (fls.477/483),  o  representante  do  Ministério

Público, opinou pelo provimento parcial do apelo, para reconhecer tão somente

a atenuante da confissão.

Desembargador João Benedito da Silva
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A douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  meio  do  Procurador  José

Roseno Neto, exarou Parecer (fls.493/496), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O Representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia,

em  desfavor  de  Francisco  Freire  Vieira,  vulgo “Mica”,  imputando-lhe  a

prática do crime delineado no art. 121, § 2º, inc. IV, todos do CP. 

Exsurge da denúncia,  no dia  05 de abril  de 2014,  por  volta  das

11h40min,  vítima  e  réu  estavam bebendo  no  Bar  do  Sr.  José  Oliveira,  no

Distrito de Piranhas Velhas, município de São José de Piranhas/PB, quando

após uma discussão, a vítima teria agredido fisicamente o réu, tendo este se

aproximado desta, por trás,  e sacado de um revólver e disparado contra a

vítima na sua cabeça, causando-lhe a morte quase que imediata.

Concluída a instrução criminal, o acusado  Francisco Freire Vieira,

vulgo “Mica”,  foi pronunciado (fls. 292/293v). Submetido ao Crivo Popular, o

Conselho de Sentença, o condenou a uma pena definitiva de 09 (nove) anos

de reclusão, nas sanções do art. art. 121, § 2º, inc. IV, do CP. 

Inconformado, o recorrente manejou o presente apelo.

1. DA REPRIMENDA

 Alega  o  Apelante  que  a  reprimenda  fixada,  foi  exacerbada.

Pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP,

art. 65, III, “d”), bem como a exclusão da agravante da reincidência (CP, art. 61,

I), haja vista ser primário. 

Desembargador João Benedito da Silva
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No entanto, tenho que com razão em parte.

Pois  bem.  Para  melhor  aferir  a  irregularidade  apontada  pelo  ora

apelante, transcrevo a parte da sentença em que fora atacada (fls. 451/454).

Vejamos: 

“(...) 
Quanto à  CULPABILIDADE,  tenho que é alta uma vez
que o réu já havia saído de casa portando arma de fogo,
o que demonstra sua disposição para a prática delitiva,
mormente quando de posse da arma, vai ingerir bebida
alcoólica; 
Quanto  aos  antecedentes, deixo  para  analisar  esta
circunstância  na  terceira  fase  da  aplicação  da  pena;
Quanto a conduta social verifica-se que o réu responde
a outros processos pela prática, inclusive, de posse ilegal
de arma de fogo, praticado após o fato em julgamento.
Quanto a  personalidade não há elementos  nos autos
para mensurá-la;  
Quanto aos motivos, foi reconhecido pelo Conselho que
o crime foi cometido com violenta emoção; 
Quanto as circunstâncias verifica-se que o fato ocorreu
entre  uma  discussão  entre  réu  e  vítima  em  que  o
primeiro sofreu agressão física e se viu desmoralizado
perante os presentes;
Quanto as consequências, tem-se que foram graves já
que há nos autos noticia de que a vítima era pescadora
e deixou filhos menores;
A vítima contribuiu para a prática delitiva.
Assim,  considerando  que  prevaleceram  circunstâncias
favoráveis ao réu, aplico a pena base em 12 (doze) anos
de reclusão.
Considerando,  ainda,  que  o  Conselho  de  Sentença
entendeu que o crime foi cometido sob violenta emoção,
reduzo  a  pena  em um terço,  totalizando  em 08  (oito)
anos de reclusão.
Aumento a pena em um ano face a reincidência, posto
que o réu já foi  condenado por crime doloso antes da
prática  este Homicídio. 
Por tais fundamentos é que aplico ao Réu a pena de
09(nove)  anos  de  reclusão,  que  torno  definitiva  à
minguá  de  outras  circunstâncias  ou  causa  de
aumento ou diminuição.(...)”. 

Ao exame da sentença fustigada, verifico que, na primeira fase do

critério trifásico, o magistrado, após considerar todas as circunstâncias judiciais

Desembargador João Benedito da Silva
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em favor  do Apelante,  fixou a pena-base no mínimo legal,  ou seja,  em  12

(doze) anos de reclusão.

Por  outro  lado,  constata-se  que  o  Apelante  confessou  a  prática

delitiva, conforme se vê dos seus interrogatórios (fls.51/52; 269 e fl. 344).

Contudo,  não  obstante  a  existência  da  atenuante  da  confissão

espontânea  mesmo  reconhecendo  a  referida  atenuante,  tenho  que  não  há

como aplicá-la, haja vista a impossibilidade de se reduzir a pena  aquém do

mínimo legal, conforme orientação pretoriana emanada pela  Súmula 231 do

Superior Tribunal de Justiça, que determina: "a incidência da circunstância

atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dessa forma, impossível a aplicação da circunstância atenuante da

confissão. 

Na segunda fase, o Juiz considerou o Apelante como reincidente.

Todavia, da análise dos antecedentes criminais (fls.312/313),  verifica-se não

haver  nenhuma  condenação  com  trânsito  em  julgado,  não  encontrando

respaldo de que o Apelante seja reincidente.

Dispõe o art. 63 do CP:

Art.  63  -  Verifica-se  a  reincidência  quando o
agente comete novo crime, depois de transitar
em  julgado  a  sentença  que,  no  País  ou  no
estrangeiro,  o  tenha  condenado  por  crime
anterior. 

Com  efeito,  impõe-se  o  decote  da  agravante  da  reincidência.

Dessa forma, passo a fazer o ajuste na reprimenda.

Desembargador João Benedito da Silva
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Na primeira fase, a pena base foi fixada no patamar mínimo, ou seja,

12 (doze) anos de reclusão. 

Na segunda fase, conforme acima demonstrado, verifica-se de fato,

a ocorrência da atenuante da confissão espontânea (CP. art. 65, III, “d”), no

entanto, deixo de aplicá-la, haja vista a pena base ter sido fixada no patamar

mínimo,  conforme  Súmula  231  do  STJ.  Não  há  circunstância  agravante  a

considerar, haja vista restar demonstrado que o apelante não é reincidente. 

 

Na  terceira fase, pelas razões expostas na sentença condenatória,

mantenho o percentual de 1/3 (um terço) da causa de diminuição da pena (art.

121, § 1º), tornando-a definitiva em 08(oito) anos de reclusão.

Por  fim,  o  Apelante,  alega  que  o  Magistrado  o  condenou  ao

pagamento de indenização a família da vítima no valor de 10 (dez) salários-

mínimos, no entanto, diante suas condições financeiras precárias, pugna pela

redução da pena pecuniária, no mínimo legal.

Entretanto, tenho a referida deve ser excluída.

É que, analisando os autos, verifica-se que tal matéria sequer foi

objeto de pedido pelo órgão acusador na denúncia, não tendo sido, portanto,

oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados

sobre esse específico ponto.

Embora  a  questão  tenha  sido  objeto  de  celeuma  logo  após  a

entrada em vigor da Lei nº 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 387, IV

do CP, nossa jurisprudência se pacificou no sentido de que a fixação de verba

indenizatória mínima somente é possível na sentença penal condenatória se o

Ministério Público o pede expressamente e   desde   que   seja   viabilizada   a

produção de provas e amplo debate sobre o tema durante a instrução criminal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Eis os precedentes:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  REPARAÇÃO  DE  DANOS.  ART.
387,  INC.  IV,   DO CPP.  PEDIDO  EXPRESSO
DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE
INSTRUÇÃO  ESPECÍFICA.  VIOLAÇÃO  DA
AMPLA   DEFESA  E   DO CONTRADITÓRIO. I.
A reparação de danos, além de pedido expresso,
pressupõe a indicação de valor e prova suficiente
a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito   de
defesa.  Necessário,    portanto,    instrução
específica para apurar o valor da indenização. II.
Na hipótese,  embora  o Ministério  Público  tenha
pleiteado expressamente  na denúncia  a  fixação
de valor para a reparação do dano, nos termos do
art.  387,  inc.  IV,  do  CPP,    não    houve    a
instrução    específica    com   a  indicação  de
valores  e  provas  suficientes  a  sustentá-lo,
proporcionando  a  ré  a  possibilidade  de  se
defender  e  produzir  contraprova. III.  Agravo
regimental  a  que se  nega provimento.  (STJ   -
AgRg   no   REsp   1483846/DF,   Rel.   Ministro
REYNALDO    SOARES    DA    FONSECA,
QUINTA TURMA,  julgado  em  23/02/2016,  DJe
29/02/2016) - grifei

RECURSO  ESPECIAL.  EXTORSÃO.
REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. ART. 387,
IV,  DO  CPP.  PEDIDO  EXPRESSO.
NECESSIDADE.  RECURSO  PROVIDO.  1.  A
aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do
CPP,   referente   à   reparação   de   natureza
cível,    por  ocasião  da  prolação  da  sentença
condenatória,  requer  a  dedução  de  um  pedido
expresso  do  querelante  ou  do    Ministério
Público,    em   respeito    às   garantias    do
contraditório  e  da  ampla  defesa.  2.  Recurso
especial provido. (STJ  -   REsp   1556926/RS,
Rel.    Ministro   ROGERIO SCHIETTI   CRUZ,
SEXTA   TURMA,   julgado   em 17/12/2015, DJe
02/02/2016)

Assim, há que se extirpar da sentença a parte em que fixa valor da

indenização para reparação dos danos causados pela infração.

Desembargador João Benedito da Silva
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Forte nessas razões,  DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente

apelo, para tornar a pena ao Apelante definitiva em 08 (oito) anos de reclusão

e extirpar da sentença a parte em que fixa valor para reparação dos danos

causados pela infração. 

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  João Benedito

da  Silva,  relator,  e  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  revisor.  Ausente,

justificadamente, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Rogério  Rodrigues

Lucas de Oliveira, 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, 29 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


