
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO

Apelação Criminal nº 0000338-34.2013.815.2003
RELATOR  :  Des. João Benedito da Silva
ORIGEM     :  Comarca da Capital – 6ª Vara Regional de Mangabeira
APELANTE : Iocidney Franco Martins Ribeiro 
ADVOGADO: Renan Palmeira da Nóbrega 
APELADO   :   Justiça Pública Estadual                                                                            

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO.  AUTORIA E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO  DEFENSIVO.  NULIDADES.
VIOLAÇÃO  ART.  381,  II,  DO  CPP.  AUSÊNCIA DE
PERÍCIA EM ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE.
PRELIMINARES  REJEITADAS.  SUPLICA POR
ABSOLVIÇÃO.  EXCLUDENTE  DE
CULPABILIDADE.  COAÇÃO  MORAL
IRRESISTÍVEL.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  ÔNUS
PROBANDI DA  DEFESA.  SUPLICA  POR
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
REPRIMENDA.  REDUÇÃO  PARA  O  MÍNIMO
LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
FAVORÁVEIS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

O  art.  381  do  CPP,  no  tocante  ao  relatório  da
sentença,  dispõe  que  deverá  conter  diz  que  o
relatório conter exposição sucinta da acusação e
da  defesa  (inciso  II).  A  simples  referência  de
pedido de absolvição formulado pelo réu, não a
invalida  uma  vez  que  amplamente  discutida  e
refutada as suas teses quando na fundamentação
do édito condenatório.

Os elementos de convicção colhidos no curso da
instrução  comprovam  de  forma  inequívoca  a
autoria  do  delito  praticada  pelo  apelante,
consistentes  na  confissão,  depoimentos
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testemunhas e apreensão da res furtiva.

A  absolvição  baseada  no  reconhecimento  da
coação  moral  irresistível,  para  ser  aceita  como
excludente  de  culpabilidade,  deve  ser
substancialmente  comprovada  por  elementos
concretos no processo,  não bastando a simples
versão  dada  por  aquele  que  se  diz  vítima  de
coação.

Restando  demonstrado  que  as  circunstâncias
judiciais  foram  todas  favoráveis  ao  apelante,  a
redução  da  pena-base  no  patamar  mínimo  é
medida que se impõe.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba, por unanimidade, em  REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO PARA CORRIGIR A DOSIMETRIA DA PENA,
MANTIDA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA  COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Iocidney Franco

Martins Ribeiro  (fl. 178) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da

6ª Vara Regional de Mangabeira (fls.167/174), que o condenou a uma pena

de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente

semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa,  nas  sanções do

art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  201/215),  o  Apelante  alega

preliminarmente,  a) a  nulidade da sentença,  ao  argumento  de que o  Juiz

singular  no  relatório  deixou  de  enumerar  algumas  das  teses  defensivas,

inobservando o disposto no art. 381, II do CPP; b) da nulidade por violação ao

princípio da ampla defesa, por não ter sido juntado aos autos as provas do

processo de proteção à família e, c) pela ausência de realização de perícia nas

munições contidas na arma apreendida em seu poder, a fim de demonstrar que

agiu sob coação moral irresistível.
Desembargador João Benedito da Silva
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No mérito, busca sua absolvição, aduzindo que teria praticado o

crime sob  coação  moral  irresistível.  Subsidiariamente,  pugna  a  redução  da

pena base no patamar mínimo. 

Contrarrazões Ministeriais  (fls.  217/221),  pugnando  pelo  não

provimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória.

A douta  Procuradoria  de Justiça,  no  parecer (fls.  229/232),  da

lavra  do  Procurador  de  Justiça  Álvaro  Gadelha  Campos,  opinou  pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  representante  do  Ministério  Público  Estadual,  ofereceu

denúncia em face de Iocidney Franco Martins Ribeiro, dando-o como incurso

nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. do CP. 

Consta na exordial que no dia 11 de dezembro de 2012, por volta

das 17h00min, no Mercadinho – Supermercado JL Neto, bairro José Américo,

nesta  Capital,  o  denunciado  agindo  conjuntamente,  mediante  união  de

desígnios, com outro indivíduo menor de idade, fazendo uso de arma de fogo

e mediante grave ameaça, subtraiu para si a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois

reais), 01 (um) celular e 03 (três) litros de wisky.

Segundo  a  peça  acusatória,  o  denunciado  e  seu  comparsa

abordaram  o  taxista  José  Milton  Cavalcanti  de  Araújo  no  Supermercado

Atacadão, na BR-230, solicitando que os levassem até o bairro de Mangabeira

pela quantia de R$ 15,00 (quinze reais), tendo o taxista concordado com o

valor e se dirigido ao destino final dos seus passageiros.

Desembargador João Benedito da Silva
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Narra  ainda  a  prefacial,  que  o  denunciado  e  seu  comparsa

solicitaram ao taxista uma mudança no trajeto, pedindo que ele entrasse no

bairro de Água Fria e ao chegarem em frente a um Mercadinho, o acusado

desceu do carro e o menor ficou rendendo o motorista para garantir a fuga do

local do crime. 

Ato contínuo, o acusado entrou no estabelecimento Mercadinho-

Supermercado  JL Neto  e  de  arma  em  punho  anunciou  o  assalto.  Após  o

assalto o denunciado voltou ao carro, solicitando ao taxista que o levassem até

o  bairro  de  Jaguaribe,  oportunidade  em  que  o  motorista,  ao  passar  na

Prefeitura Municipal  de João Pessoa, entrou no portão e gritou que era um

assalto,  tendo  o  acusado  e  seu  comparsa  empreendido  fuga,  sendo

posteriormente o acusado capturado e o menor apreendido. 

Concluída  a  instrução  criminal,  o  Juízo  a  quo, julgando

procedente a denúncia, condenou Iocidney Franco Martins Ribeiro  a uma

pena  de  05  (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão,  em  regime

inicialmente semiaberto,  além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa,  nas

sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

Contra referida decisão o Apelante recorreu.

1. Das preliminares.

a) da nulidade por descumprimento ao art. 381, II, do CPP.

Inicialmente,  requereu  o  Apelante  a  nulidade  da  sentença,  ao

argumento de que o Juiz singular quando da prolação da sentença descumpriu

as exigências do art. 381, II, do CPP, por não conter no relatório a exposição

das teses da defesa. 

Contudo,  pela  leitura  atenta  do ato  judicial  atacado,  verifica-se

Desembargador João Benedito da Silva
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que tal alegação não procede.

Pois bem. O art. 381, II, do Código de Processo Penal, dispõe que

a sentença conterá "a exposição sucinta da acusação e da defesa".

A explanação sucinta da defesa, exigida pelo referido dispositivo,

nada mais é do que um breve resumo das teses defensivas, especialmente

quando  tais  temas  serão  referidos  e  analisados  em  minúcias  durante  a

fundamentação da sentença. 

Daí porque não se exige que o Juiz, ao expor sucintamente as

teses  arguidas  no  relatório  da  sentença,  discorra  sobre  cada  um  dos

argumentos colacionados pelas partes.

No caso,  verifica-se  que  por  ocasião  das  alegações  finais  (fls.

148/159),  o  Apelante  pugnou  por  “absolvição”,  argumentando  que  teria

cometido  o  delito  mediante  coação  moral  irresistível.  Alternativamente,

requereu que quando da aplicação da reprimenda fosse considerada, algumas

circunstâncias a ele favoráveis.

Analisando  a  sentença  atacada,  é  possível  observar  que  o

relatório trouxe a narrativa dos fatos supostamente praticado pelo recorrente e

indicou a pretensão final defensiva,  no caso,  “absolvição”, conforme se vê às

fls. 167/169, como determina o dispositivo citado.

Constata-se,  ainda,  que  o  Juiz  ao  fundamentar  a  sentença

rebateu as teses defensivas, tanto do pleito absolutório quanto da aplicação da

reprimenda, as quais foram devidamente fundamentadas no decisum.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

Desembargador João Benedito da Silva
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b)  Da nulidade por violação ao princípio da ampla defesa.

b.1 – Das provas do processo de proteção à família.

Aduz ainda, o Apelante, violação ao princípio da ampla defesa,

uma vez que não fora juntada aos autos as provas colhidas no processo de

proteção  à  família,  capaz  de  demonstrar  a  ocorrência  da  excludente  de

culpabilidade.

Contudo, não merece acolhimento.

Isso  porque,  segundo  as  normas  vigentes  no  processo  penal

brasileiro, o ônus da prova é da acusação, mas cabe à defesa produzir prova

quando esta invoca alguma excludente da culpabilidade, como é o caso dos

autos,  em que a defesa alega ter  agido mediante coação moral  irresistível,

ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO  PELO
EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES
(ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO  DEFENSIVO.  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
E  AUTORIA  DELITIVAS  DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.  PALAVRA DA VÍTIMA,  ALIADA A
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, QUE IMPEDE A
ABSOLVIÇÃO.  CONDENAÇÃO  INARREDÁVEL.
ALEGADA  COAÇÃO  MORAL  IRRESISTÍVEL.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO, CONTUDO, QUE NÃO
DÁ RESPALDO À VERSÃO DEFENSIVA. SENTENÇA
MANTIDA.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO. 1. Impossível a absolvição do acusado
quando os elementos contidos nos autos formam um
conjunto  sólido,  dando  segurança  ao  juízo  para  a
condenação em razão da prática delitiva descrita na
inicial.  2.  "Compete  à  parte  que  alega,  provar  a

Desembargador João Benedito da Silva
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ocorrência  da  coação  moral  irresistível,  o  ônus
probatório respectivo. Não tendo a defesa cumprido a
tarefa,  a  tese  não  merece  prosperar". (TJSC  -
Apelação n. 0018022-27.2015.8.24.0038, de Joinville,
Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 05/05/2016).
(TJSC,  Apelação  n.  0000404-03.2005.8.24.0141,  de
Presidente Getúlio, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato,
j. 09-08-2016). - grifei.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da

ampla defesa, de modo que rejeito a preliminar.

b.2 – Da ausência de perícia nas munições.

Alega o Apelante, cerceamento do direito de defesa, por ausência

de  perícia  nas  munições  contidas  em  sua  arma,  a  fim  de  comprovar  que

praticou o crime sob coação moral irresistível. 

Tenho  que  esta  preliminar  confunde-se  com  o  mérito,  assim,

analisarei, quando da sua apreciação. 

2. No mérito

O  Apelante  busca  sua  absolvição,  diante  a  existência  de

excludente de culpabilidade, qual seja a inexigibilidade de conduta diversa, em

decorrência da configuração de coação moral  irresistível,  uma vez que fora

obrigado a praticar o delito, diante as ameaças sofridas por um traficante.

Contudo, sem razão.

Pois  bem.  A  materialidade  e  a  autoria  delitiva  exsurgem

induvidosas dos autos, máxime diante do auto de apreensão e apresentação

(fl. 16); da confissão do Apelante corroborada com a palavra da vítima e pelas

provas  testemunhais,  (mídia  –  fl.  143),  mostrando-se  uníssonos,  seguros  e

coesos, não sendo sequer alvo de insurgência no presente recurso.

Desembargador João Benedito da Silva
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 No ponto atacado, vale esclarecer que o Código Penal, em seu

art. 22, prevê a possibilidade da exclusão da culpabilidade em decorrência da

inexigibilidade  de conduta diversa, a saber: coação irresistível:

Art.  22  -  Se  o  fato  é  cometido  sob  coação
irresistível ou  em  estrita  obediência  a  ordem,  não
manifestamente  ilegal,  de  superior  hierárquico,  só  é
punível o autor da coação ou da ordem.

A  respeito  do  tema  –  coação  irresistível  –,  Cezar  Roberto

Bitencourt, em Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 14ª ed., São Paulo:

Saraiva, 2009, p. 387 e 388, leciona o seguinte: 

“(...) Coação irresistível, com idoneidade para afastar
a  culpabilidade,  é  a  coação  moral,  a  conhecida
ameaça grave, uma vez que a coação física exclui a
própria  ação,  não  havendo,  consequentemente,
conduta típica. 
Coação irresistível é tudo o que pressiona a vontade
impondo determinado comportamento, eliminando ou
reduzindo o poder de escolha. 
(...) 
A  irresistibilidade  da  coação  deve  ser  medida  pela
gravidade  do  mal  ameaçado,  ou  seja,  dito
graficamente, a ameaça tem de ser, necessariamente,
grave.  
Essa gravidade deve relacionar-se com a natureza do
mal  e,  evidentemente,  com  o  poder  do  coator  em
produzi-lo  (...).  Ameaças  vagas  e  imprecisas  não
podem ser consideradas suficientemente graves para
configurar coação irresistível e justificar a isenção de
pena. Somente o mal efetivamente grave e iminente
tem  o  condão  de  caracterizar  a  coação  irresistível
prevista pelo art. 22 do CP. A iminência aqui não se
refere  à  imediatidade  tradicional,  puramente
cronológica, mas significa iminente à recusa, isto é, se
o  coagido  recusar-se,  o  coator  tem  condições  de
cumprir  a  ameaça  em seguida,  seja  por  si  mesmo,
seja por interposta pessoa (...)” .

É  sabido que  coação  física  ou  moral,  para  ser  aceita  como

excludente  de  culpabilidade,  há  de  ser  irresistível,  inevitável  e  insuperável,

Desembargador João Benedito da Silva
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devendo  ficar  substancialmente  comprovada  por  elementos  concretos

existentes dentro do processo.

No caso  em apreço,  verifica-se  que o  recorrente,  em nenhum

momento,  trouxe  ao  processo  circunstâncias  que  demonstrassem  ser

irresistível, inevitável ou insuperável a suposta coação recebida.

Não obstante, é de se ressaltar que, para que fique evidenciada a

coação moral, é necessária a sua efetiva demonstração, de modo que o ônus

probandi cabe  à  parte  que  alega  a  ocorrência  da  referida  excludente  de

ilicitude, não sendo suficientes meras ilações. Ademais, não há nenhuma prova

confirmando  a  versão  apresentada  pelo  Apelante  de  ter  sido  coagido  pelo

traficante  para  praticar  o  delito  a  fim  de  quitar  a  dívida  contraída  de

entorpecentes.

Ora, como acima explicitado, para a configuração da excludente

de  culpabilidade  da  coação  moral  irresistível,  mister  que  o  indivíduo  seja

coagido a tal ponto de não lhe restar outa opção, se não a de agir de acordo

com a vontade do coautor, exige-se que a intimidação seja irresistível, contra a

qual não se possa opor atitude capaz de neutralizá-la.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  DE
DROGAS  ILÍCITAS  -  AUTORIA E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL -
NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. 01.
Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de
tráfico  de  drogas,  a  condenação,  à  falta  de  causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser
mantida. 02. Para a configuração da excludente de
culpabilidade da coação moral  irresistível,  mister
que o indivíduo seja coagido a tal ponto de não lhe
restar outra opção, se não a de agir de acordo com
a vontade do coator, o que não sói acontecer na
presente  hipótese.   (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0290.16.000197-7/001,  Relator(a):  Des.(a)  Fortuna
Grion  ,  3ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em

Desembargador João Benedito da Silva
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25/04/2017,  publicação da súmula  em 05/05/2017)  .
Grifo nosso.

 
48792534  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
COAÇÃO  MORAL  IRRESISTÍVEL.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO.  I.  Evidenciadas  a  autoria  e  a
materialidade do delito  de tráfico de drogas,  não há
como  afastar  o  Decreto  condenatório.  II.  Não
prospera  a  tese  defensiva  de  coação  moral
irresistível,  à  falta  de  comprovação  de  ameaça
grave, irresistível e insuperável,  sobretudo diante
dos elementos de provas constantes dos autos. III.
Recurso  conhecido  e  não  provido.  (TJDF;  APR
2016.01.1.052244-6;  Ac.  101.3851;  Primeira  Turma
Criminal; Relª Desª Ana Maria Duarte Amarante Brito;
Julg. 27/04/2017; DJDFTE 05/05/2017). Grifo nosso.

No mesmo norte, tem sido o entendimento desta Câmara Especializada

Criminal:

56096122 - APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
CONDENAÇÃO.  PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO  AO
ARGUMENTO DE QUE O CRIME FOI  PRATICADO
MEDIANTE  COAÇÃO  IRRESISTÍVEL.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  INADMISSIBILIDADE  DELITO
COMETIDO  DE  FORMA  LIVRE  E  ESPONTÂNEA.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  DEVIDA  ANÁLISE  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DA  PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO E CAUSA ESPECIAL
DE  DIMINUIÇÃO  DE  PENA  CORRETAMENTE
APLICADAS.  REPRIMENDA  IRRETOCÁVEL.
DESPROVIMENTO.  Não  merece  guarida  o  pleito
absolutório  pretendido  pela  recorrente,  fundado  em
suposta insuficiência probatória de sua participação no
delito  tipificado  na  peça  acusatória,  pois  que
devidamente  consubstanciadas  nos  autos  a
materialidade e a autoria delituosas, através do auto
de  apresentação  e  apreensão,  corroborados  pelas
palavras  da própria  ré  e  depoimentos  testemunhais.
Para  a  configuração  da  excludente  da  coação
moral, exige-se que a intimidação seja irresistível,
contra a qual não se possa opor atitude capaz de
neutralizá-la.  Inexistindo nos autos de elementos
que demonstrem a alegada coação moral exercida
sobre a ré, não há como acolher a tese da defesa.
O magistrado a quo laborou com estrita obediência ao
critério trifásico na fixação da reprimenda, observando

Desembargador João Benedito da Silva
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detidamente os comandos do art. 59 do CP e do art.
42  da  Lei  nº  11.343/06,  pois  bem  analisou  as
circunstâncias  judiciais  e  procedeu  com  a  correta
individualização e motivação das penas corporal e de
multa.  Quanto  à  pena-base  do  crime  de  tráfico  de
drogas, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06, pode o juiz
considerar a natureza da droga para majorar a pena-
base. Fixação em patamar adequado. Ante o exposto,
em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,  NEGO
PROVIMENTO  AO  APELO  PARA  MANTER  A
SENTENÇA CONDENATÓRIA. (TJPB; APL 0001549-
79.2011.815.2002;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos;  DJPB
15/05/2017; Pág. 14). Grifo nosso,

In casu, aduz ainda o Apelante que houve cerceamento de defesa

em razão da ausência de perícia nas munições para a comprovação que agiu

sob a excludente da coação moral  irresistível,  uma vez que teria tomado o

cuidado de não trazer risco à população, substituindo as munições de verdade

pelas de festim.

Ocorre  que tal  alegação não prospera,  isso  porque,  a  simples

ausência de perícia nas munições a fim de averiguar seu potencial lesivo, não

é suficiente para comprovar que o Apelante praticou o delito sob o pálio da

coação moral irresistível, mormente, quando não conseguiu por outros meios

demonstrar no caderno processual a ocorrência da referida excludente, cujo

ônus probandi a ele competia.

Nesse contexto, não restando comprovado que, o Apelante, não

havia  opção  de  não  cometer  o  ilícito  “sub  judice”,  não  se  há  falar  em

inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível, eis porque sua

condenação é mesmo medida que se impõe.

Da pena

Por  fim,  o  Apelante  pugna  pela  redução  da  pena-base,  no

patamar mínimo.

Desembargador João Benedito da Silva
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Contudo,  tenho que com razão. 

Inicialmente, vale ressaltar que a fixação da pena é questão que

se insere na trajetória de convencimento do magistrado, no exercício de seu

poder discricionário  de  decidir,  tendo o cuidado,  se  a  quantidade que julga

suficiente  na  hipótese,  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  foram

observados os vetores insculpidos nos arts.  59 e 68 do Código Penal e os

limites estabelecidos pela norma penal. 

Pois bem. Para melhor aferir a suposta irregularidade apontada

pelo ora apelante com relação a reprimenda, transcrevo a parte da sentença

no ponto atacado (fl.172). Vejamos:

“(…)  A  culpabilidade:  mostra-se  baixa,  sem
necessidade de exacerbação da pena.  Antecedentes:
o  acusado  não  apresenta  condenações  anteriores,
sendo  tecnicamente  primário.  A  conduta  social: o
acusado  não  apresentou  má  conduta  social.
Personalidade: o  acusado  se  mostra  propenso  a
quebrar regras sociais e jurídicas. Motivos do crime: o
acusado  agiu  sob  coação  moral  a  que  poderia  ter
resistido.  As  circunstâncias  do  crime: as  vítimas
tiveram suas capacidades de resistência anuladas. As
consequências do crime: não foram muito drásticas.
O comportamento da vítima:  a vítima nada fez para
atrair a conduta do acusado. 
Com fulcro nas circunstâncias judiciais,  fixo a pena-
base em quatro anos e quatro meses de reclusão, um
pouco  acima  do  mínimo  legal,  pois  algumas
circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado,
apesar de sua primariedade.
Em  segunda  fase, reconheço  a  circunstância
atenuante da confissão espontânea. Em virtude dessa
circunstância  diminuo  a  pena  em  quatro  meses,
reduzindo-a ao patamar de quatro anos de reclusão.
Inexistem  circunstâncias  agravantes  a  serem
sopesadas.
Em  terceira  fase,  reconheço  a  existência  de  duas
causas especiais de aumento de pena: o uso de arma,
previsto  no inciso  I,  do  artigo  157,§  2º  do  CP;  e  o
concurso de agentes, previsto no artigo 157,§ 2º, II do
CP. Em virtude das causas especiais de aumento de
pena  já  mencionadas,  acresço  um  terço  à  pena
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aplicada,  elevando-a  ao  patamar  de  cinco  anos  e
quatro meses de reclusão. Inexistem causas especiais
de diminuição de pena.” grifei.

Observa-se do excerto transcrito que o magistrado, na primeira

fase, após analisar as circunstâncias judiciais, considerou como desfavoráveis (

personalidade, motivos do crime e circunstâncias) fixando a pena base em 04

(quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 

No entanto, tenho que a personalidade e o motivo do crime, não

restaram  devidamente  justificados,  as  circunstâncias são  inerentes  ao  tipo

penal,  restando  demonstrado  que  todas  as  circunstâncias  judiciais  são

favoráveis ao Apelante.

 

Dessa forma, passo a redimensionar a reprimenda.

Na  primeira  fase,  considerando  todas  circunstâncias  judiciais

favoráveis ao Apelante, fixo a pena-base, no mínimo cominado em Lei, ou seja,

em 04 (quatro) anos de reclusão.

 

Na  segunda  etapa,  reconheço  a  incidência  da  atenuante  da

confissão espontânea (CP, art.  65, inciso III, letra  "d"), deixando, contudo, de

proceder a redução da reprimenda provisória, em observância à Súmula nº.

231 do STJ.

Na  terceira  fase,  reconheço  a  existência  de  duas  causas

especiais de aumento de pena: o uso de arma, previsto no inciso I, do artigo

157,§ 2º do CP; e o concurso de agentes, inserto no artigo 157,§ 2º, II do CP,

acrescendo-a em 1/3 (um terço, ou seja,  em 05 (cinco) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão, tornando-a definitiva.

No demais, mantenha-se o que consta da sentença.

Ante o exposto,  REJEITAR AS PRELIMINARES, e no mérito,  DAR

Desembargador João Benedito da Silva
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PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

Oficie-se ao juízo de execuções, comunicando-se a confirmação

da sentença condenatória.

Expedir guia de execução provisória.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto. 

               Presidiu  o julgamento,  com voto,   o  Excelentíssimo Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador

de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 17

(dezessete) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


