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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO
EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS  E
EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO.  APELO
DEFENSIVO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA
O  MÍNIMO  LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.
PRESENTES  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE  DA CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
INCORRETAMENTE  APLICADA EM  1º  GRAU.
EXCLUSÃO  DA  REPARAÇÃO  DE  DANOS  À
VÍTIMA.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

Não  pode  ser  fixada  a  pena-base  no  mínimo
legal,  se  presentes  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis ao réu, por inteligência do art.  59
do Código Penal. 

No que se refere ao reconhecimento da atenuante
da menoridade penal,  consta da sentença como
devidamente aplicada pelo magistrado a quo.

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.
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Vistos, relatados e discutidos estes 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   E  EXCLUIR  A  REPARAÇÃO  DOS  DANOS
IMPOSTOS NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM
HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Zenaldo Luiz da

Silva (fl. 182) contra a sentença (fls. 175/178) proferida pelo juízo de direito da

Vara Única da comarca de Cruz do Espírito Santo, que o condenou a uma

pena  de  07  (sete)  anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão,  em  regime

inicialmente  semiaberto,  e  40  (quarenta)  dias-multa,  no  valor  de  1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delituosa esculpida no art.

157, § 2º, incisos I e II, do CP. E nos termos do art. 387, IV, do CPP, arbitrou o

valor mínimo de reparação do dano em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Nas  razões do recurso (fls.  250/208),  o apelante  alega que  a

pena-base foi exacerbada, não existindo fundamentos para ser fixada acima do

mínimo  legal.  Requer,  o  reconhecimento  da  atenuante  da  confissão

espontânea (art. 65, III, “d”, CP). Pugna, ainda, pela exclusão da reparação de

danos à vítima estabelecida em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em  contrarrazões de  fls.  210/214,  o  parquet pugna  pelo

desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória proferida em

1º grau em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, por seu Promotor Convocado Amadeus

Lopes  Ferreira  (parecer de  fls.  217/224)  opina  pelo  provimento  parcial  do

apelo, “devendo ser modificada a decisão condenatória, apenas no tocante a

Desembargador João Benedito da Silva
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indenização arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em virtude da

falta de obediência aos princípios constitucionais”.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que, no dia 11 de abril de 2016, por volta

das 17:00h, nas proximidades do Sítio Jaques, zona rural do município de Cruz

do Espírito Santo/PB, o denunciado, juntamente com outro elemento ainda não

identificado, usando de violência e grave ameaça, e fazendo uso de arma de

fogo abordou a vítima Ericlys da Silva Isaías e subtraiu a moto Honda/CG 150

TITAN  ES,  placa  KKX  9795/PE  de  propriedade  do  mesmo,  tudo  conforme

demonstra o auto de apresentação e apreensão incluso nas fls. 14 e os demais

documentos acostado ao álbum procedimental.

Segundo  se  deduz da  denúncia,  os  acusados  arquitetaram

ardilosamente a conduta delitiva, planejando o momento exato da anunciação

do  assalto,  favorecendo-se  do  elemento  “surpresa”  na  prática  da  conduta

criminosa.

Continua relatando a peça acusatória inicial que o outro indivíduo

que participou da conduta criminosa, conseguiu fugir no momento em que os

policiais apreenderam a moto e o nominado denunciado.

Pelos fatos narrados, os denunciados foram incursos nas penas

do art. 157, § 1º, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. 

Concluída  a  instrução  criminal,  MM.  Juiz  julgou  parcialmente

procedente a denúncia, para condenar Zenaldo Luiz da Silva, a uma pena de

07 (sete)  anos e 04 (quatro)  meses de reclusão,  em regime inicialmente

Desembargador João Benedito da Silva
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semiaberto, e  40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo

vigente à época do fato,  pela prática delituosa esculpida no  art.  157,  §  2º,

incisos I e II, do CP. E nos termos do art. 387, IV, do CPP, arbitrou o valor

mínimo de reparação do dano em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Irresignado,  Zenaldo Luiz da Silva,  alega que  a pena-base foi

exacerbada, não existindo fundamentos para ser fixada acima do mínimo legal.

Requer, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,

“d”,  CP).  Pugna,  ainda,  pela  exclusão  da  reparação  de  danos  à  vítima

estabelecida em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Quando da  fixação  da  reprimenda,  o  Magistrado  a  quo,  após

analisar  as  circunstâncias  judiciais,  considerou  em  desfavor  do  réu,

personalidade  e  circunstâncias,  fixou  a  pena-base  em  06  (seis)  anos  de

reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa. 

Na  segunda  fase,  reconheceu  a  atenuante  da  confissão  e

diminuiu em 06 (seis)  meses e 10 (dez) dias-multa,  considerou inexistentes

agravantes. 

Na terceira fase, em razão do uso de arma de fogo e do concurso

de pessoas, aumentou em 1/3 (um terço), totalizando em 07 (sete) anos e 04

(quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Estabeleceu o regime inicial semiaberto.

Pois  bem.  Vê-se  que  o  magistrado  primevo fundamentou

Desembargador João Benedito da Silva
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corretamente  as  circunstâncias  judiciais  que  considerou  desfavoráveis.

Contudo, a presença de duas circunstâncias judiciais, não são suficientes para

elevar ao  quantum aplicado a pena-base, encontrando-se exacerbada, nesse

sentido assiste razão parcial ao apelante.

Nesse norte, passo a redimensionar a pena:

1ª fase: considerando que duas circunstâncias são desfavoráveis

ao acusado,  fixo  a pena-base em  05 (cinco)  anos e  06 (seis)  meses de

reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

2ª fase: reconheço atenuante da confissão espontânea, pela qual

reduzo  a  pena  em  06  (seis)  meses  de  reclusão  e  10  (dez)  dias-multa,

perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª fase:  em razão do uso de arma de fogo e do concurso de

pessoas, aumento em 1/3 (um terço), totalizando em 06 (seis) anos e 08 (oito)

meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A atenuante suscitada pelo recorrente vem disciplinada no artigo

65, inciso III, “d”, do Código Penal, in verbis:

Art.  65 -  São circunstâncias que sempre atenuam a
pena: 
III - ter o agente: 
d)  confessado  espontaneamente,  perante  a
autoridade, a autoria do crime; 

No  que  se  refere  a  aplicação  da  atenuante  da  confissão

Desembargador João Benedito da Silva
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espontânea, já foi devidamente reconhecida e aplicada pelo juízo de 1º grau,

de forma proporcional.

DA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS

Por fim, o Apelante, requer  a exclusão da reparação de danos

estabelecida em R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

Nesse ponto assiste razão ao apelante.

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  pelo  acusado

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.

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

Desembargador João Benedito da Silva
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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) 

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,

principalmente  no  caso  em que  o  pleito  não  foi  formulado  por  ocasião  da

denúncia,  consoante  o  princípio  da  congruência  assentado  no  art.  141  do

CPC/2015, aplicável supletivamente ao Processo Penal (art. 3º do CPP). 

Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente

apelo, para reduzir a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 12 (doze) dias-multa e excluir 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 Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Desembargador João Benedito da Silva
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Barbosa ( Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des  João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês   de março de 2018.

  

Dr. João Batista Barbosa
R E L A T O R – Juiz Convocado

Desembargador João Benedito da Silva
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