
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0001790-48.2014.815.2002– 7ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital
RELATOR: Dr. Carlos Antônio Sarmento Juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Daniel Santos de Carvalho Brito
ADVOGADO: Ricardo Cezar Ferreira de Lima
APELADA: Justiça Pública.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART.
157, § 2º, II DO CP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  ALEGADA FALTA DE  INTIMAÇÃO  DO
ADVOGADO PARA OITIVA DA VÍTIMA.  INTIMAÇÃO
EM AUDIÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA
E  MATERIALIDADE  INDUVIDOSAS.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  PARCIALMENTE
DESFORÁVEIS.  IMPOSSIBILIDADE  INICIAL  DE
FIXAÇÃO  DO  REGIME  SEMI-ABERTO.  DETRAÇÃO
QUE NÃO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO REGIME.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPROVIMENTO.

Afasta-se  a  alegação  de  nulidade  por  cerceamento  de
defesa,  face  a  suposta  ausência  de  intimação  de  advogado
constituído  nos  autos  para  audiência  de  oitiva  da  vítima,
quando aquele foi intimado em audiência.

A discussão acerca da autoria do ilícito penal cede diante
da robustez  da prova produzida em juízo sobre a prática do
crime pelo réu. Lastro probatório seguro, reforçado pela prisão
em  flagrante  do  acusado,  a  impor  a  manutenção  da
condenação.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO
MÉRITO,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO.  EXPEÇA-SE  GUIA  DE
EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

RELATÓRIO



O  Ministério Público estadual ajuizou ação penal em face de
Daniel  Santos  de  Carvalho  Brito  e  Júlio  César  Ramalho  da  Silva,  dizendo  que  os
acusados, roubaram, simulando estarem armados, um aparelho celular e a quantia de R$
218,00 ( duzentos e dezoito reais), no dia 02 de fevereiro de 2014 por volta das 20h. 

Sentença condenatória, às fls. 190/199, proferida pelo Juiz da 7ª
Vara Criminal, Dr. Geraldo Emílio Porto.

Inconformado  com  o  julgamento,  o  réu  Daniel  Santos  de
Carvalho Brito apresentou apelo, fls. 221/229, apresentando preliminar de cerceamento
de defesa diante da ausência de intimação da carta precatória para audiência de oitiva da
vítima. Afirma, ainda, haver insuficiência probatória para a condenação. Outro ponto de
irresignação refere-se a não aplicação da detração da pena de 09 (nove) meses, tempo
que permaneceu preso  o  réu.  Por  fim,  ataca  a  pena  base,  que  foi  fixada  acima do
mínimo legal, ignorando as condições favoráveis ao réu.

A  Procuradoria  de  Justiça,  no  parecer  de  lavra  da  Douta
Procuradora  de  Justiça  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo  opinou  pelo
desprovimento do recurso, fls. 242/246.

É o relatório. 

VOTO:

No dia no 02 de fevereiro de 2014 por volta das 20h,  Daniel
Santos  de  Carvalho  Brito,  na  companhia  de  outro  comparsa,  roubou,  simulando
estarem armados um celular e a quantia de 218,00 RS (duzentos e dezoito reais) da
vítima Claudiano Barboza Nazario (art. 157, §2º, inciso II do CP).  No momento da
prática criminosa o apelante foi contido por populares, enquanto seu comparsa foi
perseguido por policiais, sendo os dois presos em flagrante.

A rigor,  a  presente  apelação  criminal  tem como objeto  os
seguintes pontos: (a) preliminar de cerceamento de defesa diante da ausência de
intimação da carta precatória para audiência de oitiva da vítima; (b) insuficiência
probatória para a condenação;  (c) não aplicação da detração da pena de 09 (nove)
meses; (d) pena base, que foi fixada acima do mínimo legal, ignorando as condições
favoráveis ao réu. Adianto, porém, que nenhum desses argumentos tem fôlego para
prosperar.

1. Da Preliminar de cerceamento de defesa

O apelante aduz preliminar de cerceamento de defesa diante da
ausência de intimação da carta precatória para audiência de oitiva da vítima.

Ocorre,  que  o  advogado  do  réu/apelante  foi  intimado  da
expedição da carta precatória no momento da audiência, e embora alegue que deixou de
ser intimado da data da audiência resta relevante e suficiente a ciência da oitiva através
da referida carta precatória,  posto que a partir  de tal  momento já poderia o mesmo
acompanhar a tramitação da referida carta precatória.

Desta feita, não há como elidir a responsabilidade do advogado,
alegando  desconhecimento  da  audiência,  já  que  o  mesmo  poderia  acompanhar  a
tramitação desta  pelo nome das partes.  Ressalte-se que a audiência era  de oitiva da



vítima e que ocorreu há cerca de 420 KM do seu escritório, conforme endereço lançado
na procuração de fls. 94.

Ademais,  o  depoimento  da  vítima  ateve-se  a  confirmação  de
suas alegações já colhidas pela autoridade policial.

Daí porque não merece prosperar a referida preliminar

1. Autoria e materialidade  .

Ao  contrário  do  que  afirmou  o  recorrente,  a  autoria  e
materialidade criminosa estão cabalmente evidenciadas, não havendo a menor sombra
de dúvida sobre isso. De fato, embora um dos agentes (Júlio César) tenha assumido
em delegacia a autoria isolada do fato, este admite o contato logo posterior com o
réu/apelante, já este, por sua vez, admite ter se encontrado também em momentos
que antecederam o assalto, inclusive deliberando sobre a realização do assalto.

O  apelante  admite  em  seu  depoimento  judicial  que  teria
cobrado  dívida  do  seu  comparsa  e  que  em  resposta  teria  ouvido  os  planos  de
assaltar um transeunte que passava próximo aos dois no intuito de quitar a dívida.
Tal  depoimento confirma a presença do apelante  na preparação e  execução do
crime, o que somado aos testemunhos da vítima e do policial que efetuou a prisão
em flagrante deixa evidenciada a prática criminosa dos dois agentes.

A vítima,  Sr.  Claudiano Barboza Nazario,  em depoimento
em juízo, extraído da mídia juntada às fls. 151, confirma as declarações feitas na
delegacia,  informando que reconheceu Daniel  Santos de Carvalho Brito e  Júlio
César Ramalho da Silva como sendo os que teriam lhe assaltado, descrevendo que
um dos agentes o abordou retirando-lhe os pertences dos bolsos,  demonstrando
está armado enquanto o outro recolhia o bens que lhe eram extraídos dos bolsos. 

O Sr. Josinaldo da Cunha Lima, policial que atuou na prisão
em flagrante, também reconheceu o apelante/réu como sendo aquele que teria sido
contido por populares no momento do assalto, depoimento colhido e extraído das
fls. 128 em mídia digital.

Dessa forma, não vinga, no particular, o apelo, mostrando-se o
acervo probatório rico a respaldar a condenação.

2. Fixação da Pena-base, Regime inicial de cumprimento de
pena e ausência de detração.

O apelante apresentou, em suas razões recursais, a insatisfação
diante da fixação da pena base acima do mínimo legal, considerando sua primariedade e
boa conduta social. No entanto, percebe-se que o juiz cumpriu com maestria todas as
fases do sistema trifásico,  considerando que para a fixação da pena-base considerou
desfavoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais o que justificou a pena base
fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses.

No tocante a detração observa-se que a possibilidade de o tempo
de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação ser computado pelo juiz
para fins de determinação do regime inicial  de pena privativa de liberdade deve ser
observado  pelo  juízo  processante  no  momento  da  sentença  condenatória,  quando



verificado que a detração implicará em mudança de regime para o réu. Não retirando do
juiz sentenciante a verificação de possibilidade de aplicação do regime mais brando.

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. DETRAÇÃO. ART. 387, §
2º,  DO  CPP,  COM  REDAÇÃO  DETERMINADA  PELA  LEI  N.
12.736/2012.  REQUISITOS   EXIGIDOS  PARA  A  PROGRESSÃO  DE
REGIME.  PRESCINDIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DO  DISPOSITIVO
PELO  JUÍZO  DE  CONHECIMENTO.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal
de  Justiça,  seguindo  o  entendimento  firmado  pela  Primeira  Turma  do
Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo
que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a
concessão  da  ordem,  de  ofício,  nos  casos  de  flagrante  ilegalidade.  -  A
previsão inserida no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não se
refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que
se restringe à execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de 1º Grau, no
momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais
brando, em razão da detração. Assim, cabe ao sentenciante descontar da pena
aplicada  ao  réu  o  período  em  que  fora  mantido  em  prisão  provisória.
Realizada tal operação, observados os parâmetros do  art. 33, § 2º, do Código
Penal e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, é possível ao juiz alterar
o regime,  aplicando modalidade menos gravosa.  -  Uma vez  ausentes,  nos
autos, elementos necessários à aplicação, nesta oportunidade, do disposto no
art.  387, §  2º,  do Código de Processo Penal deve o Juízo das  Execuções
examinar se o tempo de prisão cautelar autoriza a fixação de regime mais
brando.  -  Habeas corpus não conhecido.  Ordem concedida de ofício  para
determinar que o Juízo das Execuções examine, com base no § 2.º do art. 387
do Código  de  Processo  Penal,  se  o  tempo de  prisão  cautelar  do paciente
permite a  fixação  de regime mais  brando.  (HC 337.539/SP,  Rel.  Ministro
REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado  em
19/04/2016, DJe 28/04/2016)

Ocorre, que na hipótese ainda que a pena do réu fosse fixada em
patamar inferior a 08 (oito) anos as circunstâncias do art. 59 do CP lhe são, em sua
maioria, desfavoráveis, foi o que concluiu o magistrado  a quo, e por isso, deixou de
aplicar a detração. Daí porque conclui-se que não houve prejuízo ao réu, pois ainda que
com a detração sua pena ficasse inferior a oito anos para efeito de escolha do regime,
isso  per si não seria suficiente a  lhe indicar o regime aberto ou semi-aberto para o
cumprimento da pena.

Ademais,  pode  o  juízo  da  execução  realizar  a  detração  para
efeito de alteração do regime de cumprimento de pena.

A jurisprudência dos tribunais superiores não admite a aplicação
da regime aberto para condenados a crime punidos por reclusão, quando as condições
pessoais do réu são em sua maioria desfavoráveis. Nesse caso, sendo a superior a quatro
anos, o regime deverá ser fechado; sendo inferior,  deverá ser semi-aberto,  desde que
sejam favoráveis as circunstâncias judiciais (Sum. 269 do STJ). Confira-se:

HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  PENAL.
TENTATIVA  DE  ESTELIONATO.  PENA  INFERIOR  A  QUATRO
ANOS  DE RECLUSÃO.  ALEGAÇÃO  DE  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  DECORRENTE  DA  FIXAÇÃO  DO  REGI  ME  SE  MI-
ABERTO  AO  RÉU REINCIDENTE.  AUSÊNCIA  DE
PLAUSIBILIDADE  JURÍDICA.  PRECEDENTES.  ORDEM
DENEGADA. 1.  É  firme  a  jurisprudência  deste  supremo  tribunal  no
sentido de que a pena de reclusão inferior a dois anos não cria direito



subjetivo ao regime aberto para o seu cumprimento, mormente quando o
réu é reincidente.  2.  Ordem denegada. (STF;  HC 113.304;  SP;  Segunda
Turma; Relª Minª Carmen Lúcia; Julg. 02/04/2013; DJE 17/04/2013; Pág. 25)

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTINUADO. CONDENAÇÃO
INFERIOR  A  4  ANOS  DE  RECLUSÃO.  REGIME  ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Muito embora tenha sido imposta ao paciente sanção inferior a 4 anos
de reclusão, ante a reincidência por ele ostentada, é incabível, nos termos
do  art.  33,  §  2º,  "c",  do  Código  Penal,  o  estabelecimento  de  regime
aberto, inexistindo, assim, o alegado constrangimento ilegal.
2. Ordem denegada.
(HC  168.109/SP,  Rel.  Ministro  ADILSON  VIEIRA  MACABU
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/RJ),  QUINTA  TURMA,
julgado em 21/06/2012, DJe 02/08/2012).

Essa é justamente a hipótese dos autos. Deveras, na sentença
condenatória, o juízo de piso aplicou ao recorrente, a pena final de 08 (oito) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Logo, não me parecer haver
justa razão para censurar, neste tópico, a decisão judicial guerreada.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal
no sentido de ser possível a execução provisória da pena após a confirmação da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292),  e,  considerando que o
réu/apelante  responde  ao  processo  preso,  determino  seja  oficiado  ao  Juízo  das
Execuções Penais Competente, comunicando-o da confirmação da sentença e, em
caso de não haver guia de execução provisória expedida, que seja providenciada.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira  (juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada,  para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho), revisor e Carlos
Martins Beltrão Filho. Ausente o Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


