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ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  PROVA.
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–  Inviável  a  via  impugnativa  do  recurso  apelatório,  visando
atacar decisão que deixa de conceder ao réu o direito de ver
processar  a  sua  irresignação  em  liberdade,  por  falta  de
expressa previsão legal de antecipação da tutela recursal em
matéria  criminal.  Pretensão  que  deve  ser  veiculada  por
intermédio de habeas corpus, caso entenda a defesa haver, na
manutenção do cárcere,  eventual constrangimento ilegal. Por
fim, incabível a concessão de habeas corpus de ofício, ante a
ponderação  fundamentada  do  juízo  primevo  de  que  a  ré
respondeu a todo o processo no cárcer, persistindo, ainda, os
motivos que ensejaram a sua segregação cautelar.

- A palavra das vítimas, que reconhecem o apelante como sendo
o autor dos crimes de roubo praticados, deve ser alçada a uma
posição  de  relevância  na  formação  do  convencimento  da
autoridade  judiciária  sentenciante.  Entendimento  firmemente
lastreado na jurisprudência do STJ.



-  Comprovadas  a  autoria  e  a  materialidade  dos  crimes,  é
impossível absolver o acusado.

- Carece de interesse recursal o apelante que pleiteia a redução
da pena base, cominada pelo juízo de piso em seu mínimo legal.

-  Recurso  conhecido  em parte,  e  desprovido  quanto  à  parte
conhecida.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE o
apelo, NEGANDO-LHE PROVIMENTO quanto a parte conhecida, nos termos do
voto do Relator, e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal, interposta por José Ferreira de
Menezes, conhecido por “Jô ou Djou Dançarino”, em face da sentença de fls. 143/147,
prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sousa, Dr. José Normando
Fernandes, nos autos da ação penal supranumerada, promovida pelo Ministério Público
do Estado da Paraíba, que julgou procedente a denúncia, para:

1  –  Condenar  o  réu  JOSÉ  FERREIRA DE  MENEZES,
alcunha  “JÔ  OU DJOU  DANÇARINO”,  pela  prática  de  dois  crimes  de  roubo
circunstanciado pelo emprego de arma, havidos em concurso formal de delitos (art.
157, § 2º, inciso I, c/c o art. 70, todos do CP), imputando-lhe uma pena privativa de
liberdade de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão no
regime fechado, além de 18 (dezoito) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo, vigente à época dos fatos;

A denúncia descreve os fatos, nos termos a seguir transcritos:

“(…)

Constam dos autos que no dia 27 de julho de 2012, por volta
das  07h30min,  no  Mercadinho  Pereira,  situado  à  Rua  João  Fernandes  da  Silva,
Estação,  Sousa  –  PB,  o  acusado  portando  revólver  –  mediante  grave  ameaça  –
apropriou-se de coisa alheia móvel de Francisco Ramos e outros.

Extrai-se dos autos que as vítimas José Pereira Júnior e Fifi
(fls. 12/14) reconheceram o denunciado através de fotografia.

Foram subtraídos alguns objetos, dentre eles, uma motocicleta
–  a  qual  fora  abandonada  no  núcleo  I,  restituída  conforme  fls.  08  -,  uma  bolsa,
documentos pessoais, cheques e um celular.

Retira-se  dos  autos,  que  a  vítima  Francisco  Iranildo  Leite
Ramos realizou ligação para o seu número de celular, que havia sido roubado pelo
denunciado e a pessoa que o portava firmou que morava em cajazeiras/PB e que havia



comprado do denunciado.

(...)”.

Irresignado, o réu interpôs a apelação de fl. 151.

Em suas razões recursais (fls. 152/156), alega a apelante que: (a)
preliminarmente, lhe deve ser assegurado o direito de recorrer em liberdade, em face do
regime  inicial  para  cumprimento  da  reprimenda  estabelecido  na  sentença  guerreada
(semiaberto);  (b) argumenta que a instrução não logrou comprovar, de forma cabal e
indubitável, a prática, pelo recorrente, do crime descrito na denúncia ministerial, pelo
que se faz imperativa a sua absolvição, nos termos do art. 386, I, V e VII, do CPP; (c)
propugna, ainda, genericamente, pela redução da pena base cominada ao apelante.

Nas  contrarrazões  de  fls.  158/162,  a  Promotoria  de  Justiça
comarcana  pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,
manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do
eminente Procurador Joaci Juvino da Costa Silva, no seu parecer de fls. 179/182, opinou
pelo desprovimento do apelo no seu mérito.

É o relatório.

VOTO:

Conheço  os  recursos  apelatórios,  eis  que  presentes  os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade dos mesmos.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

1. Do direito do réu de apelar em liberdade

Em seu  apelo,  propugna  o  réu  pela  concessão  do  direito  de
apelar em liberdade.

Percebo, por oportuno, que o pleito em questão não deve ser
conhecido, posto que ausente, em nosso ordenamento jurídico processual, previsão legal
que autorize, de forma expressa, o deferimento liminar do referido pedido em sede de
Apelação Criminal.

Nesse sentido:

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  ROUBO  MAJORADO  TENTADO.
PRELIMINAR DO 2º APELANTE.  DEFERIMENTO DO DIREITO DE
RECORRER  EM  LIBERDADE  EM  CARÁTER  LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
PREJUDICIALIDADE  DO  PEDIDO  APÓS  EXAME  MERITUAL.
PREFACIAL REJEITADA.  MÉRITO DOS APELOS.  MATERIALIDADE
DEMONSTRADA.  AUTORIA  NÃO  COMPROVADA.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS JUDICIAIS DO COMETIMENTO DOS FATOS NARRADOS NA
DENÚNCIA  PELOS  ACUSADOS.  ABSOLVIÇÃO.  NECESSIDADE.



HONORÁRIOS  POR  ATUAÇÃO  EM  SEGUNDA  INSTÂNCIA.
FIXAÇÃO.  VERBA  ARBITRADA  SEGUNDO  TERMO  DE
COOPERAÇÃO  015/2012.  PRELIMINAR  REJEITADA  E  RECURSOS
PROVIDOS.
- Como cediço, não há previsão legal para o deferimento liminar do direito
de recorrer em liberdade ao réu em sede de Apelação Criminal, sendo mais
recomendável, caso haja patente constrangimento ilegal, a impetração de
Habeas  Corpus,  remédio  constitucional  próprio  para  a  colocação  do
paciente  em  liberdade.  Ademais,  após  exame  meritual,  tal  pleito  resta
prejudicado com a determinação de expedição de alvará de soltura.
- Verificado nos autos a inexistência de provas judiciais a comprovar que os
fatos narrados na denúncia foram cometidos pelos réus,  outra solução não
resta senão a absolvição.
- Cabível o arbitramento de verba honorária aos defensores dativos em razão
de  suas  atuações  em  segunda  instância,  conforme  Termo  de  Cooperação
015/2012. (Grifei e destaquei)
(TJMG  –  Apelação  Criminal  1.0452.12.006534-0/001,  Des.(a)  Nelson
Missias de Morais,  2ª  CÂMARA CRIMINAL, julgado em 12/03/2014,
publicado 24/03/2014) 

Ademais,  caso  a  defesa  entenda  haver,  na  manutenção  do
cárcere, constrangimento ilegal, deveria a pretensão ser veiculada por meio de habeas
corpus.

Por fim, incabível a concessão de habeas corpus de ofício, por
dois relevantes motivos.

Primeiro, porque o apelante respondeu ao processo criminal em
constrição  de  liberdade,  em  virtude  de  prisão  preventiva  decretada  pelo  juízo  da
condenação (fls. 43/46).

Segundo, por que, no édito condenatório, o magistrado, a teor do
que  dispõe  o  art.  387,  parágrafo  único,  do  CPP,  justificou,  fundamentadamente,  a
prorrogação dos motivos que autorizaram a prisão preventiva, fulcrados na garantia da
ordem pública e,  doravante,  na aplicação da lei  penal,  tendo autorizado o início do
cumprimento provisório da pena no regime fechado.

Dessa  forma,  muito  embora  a  regra  seja  a  liberdade  para
recorrer, no caso concreto estão justificados os motivos da segregação, porquanto ainda
presentes  os  requisitos  do art.  312 do CPP,  não socorrendo ao réu a  concessão,  ex
officio, de liberdade para acompanhar o desenrolar do presente recurso.

Nestes termos, o Colendo STJ:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ORDINÁRIO.  INADEQUAÇÃO.  ESTELIONATO  E
RECEPTAÇÃO  QUALIFICADA.  NEGADO  O  DIREITO  DE
RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE  DO  DELITO.  PERICULOSIDADE  DO  AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  PACIENTE  QUE  RESPONDEU  A
PARTE  DO  PROCESSO  PRESO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente  previsto
para  a  hipótese,  impondo-se  o  não  conhecimento  da   impetração,   salvo
quando  constatada  a  existência  de  flagrante  ilegalidade  no  ato  judicial
impugnado.



2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão  preventiva,  nos  termos  do  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal.
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta
da  conduta  delituosa,  destacando  que,  após  ser  concedida  a  liberdade
provisória ao acusado, este passou a ameaçar uma  das  vítimas  do  delito,
demonstrando  a  sua  periculosidade,  ocasião  em  que,  novamente,  foi
decretada a prisão.
4.  Preservados os  motivos  que ensejaram a prisão preventiva,  reputa-se
legítima  a  conservação  da  segregação  cautelar  na  ocasião  da  sentença
condenatória,  ainda  mais  quando  o  réu  permaneceu  preso  durante  a
persecução criminal. Precedentes.
5.  Esta  Corte  Superior  possui  entendimento  firme  no  sentido  de  que  a
presença  de  condições  pessoais  favoráveis  ao  agente,  como primariedade,
domicílio  certo  e  emprego  lícito,  não  representam  óbice,  por  si  sós,  à
decretação  da prisão  preventiva, quando identificados os requisitos legais da
cautela.
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ -  HC 358513  /  PA 2016/0149348-6,  Relator:  Ministro  RIBEIRO
DANTAS,  T5 – QUINTA TURMA - Data  de Julgamento:  04/04/2017,
Data de Publicação: DJe 07/04/2017)

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  ROUBO
MAJORADO (PRATICADO EM CONCURSO COM UM MENOR DE
IDADE). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  SUPERVENIENTE.  REGIME
SEMIABERTO  E  NEGADO  DIREITO  DE  RECORRER  EM
LIBERDADE.  COMPATIBILIZAÇÃO.  RECURSO  DESPROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da
existência  da  prova  da  materialidade  do  crime  e  a  presença  de  indícios
suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro
probatório  que  se  ajuste às hipóteses  excepcionais  da  norma  em  abstrato
(art.  312  do  CPP),  demonstrada,  ainda,  a  imprescindibilidade  da  medida.
Precedentes do STF e STJ.
2. Na espécie, a medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal
impetrado  em  razão  da  periculosidade  do  recorrente,  evidenciada  pelas
circunstâncias concretas do crime imputado – na companhia de um menor de
idade e com emprego de uma réplica de arma de fogo teriam roubado uma
motocicleta  da  vítima  e,  em  seguida,  empreendido  fuga  no  veículo,  mas
foram  posteriormente  detidos  pelos  policiais  ao  caírem  após  uma
derrapagem. Prisão preventiva mantida, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.
3.  "Tendo  o  réu  permanecido  cautelarmente  custodiado  durante  a
tramitação do processo, a circunstância de, na sentença condenatória, ter
sido  fixado  o  regime  semiaberto  para  cumprimento  da  pena  não  lhe
confere,  por si só,  o direito de recorrer em liberdade, se subsistentes os
pressupostos que justificaram a prisão preventiva. Todavia, até o trânsito
em  julgado  da  sentença  condenatória  deverão  lhe  ser  assegurados  os
direitos  concernentes  ao  regime  prisional  nele  estabelecido"  (RHC  n.
45.421/SC,  Relator  Ministro  FÉLIX  FISCHER,  Relator  p/  acórdão
Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -
Quinta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 30/3/2015). Precedentes.
4. Recurso ordinário em  habeas corpus a que se nega provimento. Ordem
concedida de ofício para determinar que o recorrente aguarde o trânsito em
julgado da condenação em estabelecimento adequado ao regime fixado na
sentença, o semiaberto”. Grifos e destaques meus
(STJ  –  RHC  77976  /  MG  2016/0289427-1,  Relator:  Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA – Data
de Julgamento: 09/03/2017, Data de Publicação: DJe 15/03/2017)



2. Do pleito absolutório

O apelante almeja, ainda, com a insurreição em epígrafe,  a sua
inarredável absolvição, nos termos do art. 386, I, V e VII, do CPP, ao argumento de que
a  instrução  não  logrou  comprovar,  de  forma  cabal  e  indubitável,  a  prática,  pelo
recorrente, do crime descrito na denúncia ministerial.

Compulsando a prova produzida no presente encarte processual,
concluo que não há, todavia, como subsistir tal pretensão defensiva.

Ao contrário  do  que  afirmou  o  recorrente  em suas  razões,  a
autoria  criminosa,  nos  moldes  delineados  pelo  pórtico  inaugural  acusatório,  está
cabalmente evidenciada, não pairando quaisquer dúvidas acerca de tais considerações.

A materialidade está indicada através do Boletim de Ocorrência
Policial de fl. 10, bem como auto de apresentação e apreensão de fl. 11.

Lado  outro,  a  autoria  delitiva  resta  evidenciada,  no  caso
vertente, à luz da vasta prova deponencial produzida na instrução, que confirmam, com
certeza e convicção, as informações de que o réu praticara os crimes de roubo,
mediante uso de arma de fogo.

Ouvido perante a autoridade judiciária, a vítima  José Pereira
Júnior (mídia de fl. 111) afirmou que estava no Mercadinho Pereira, quando apareceu
o réu, de arma em punho, ordenando que todo mundo fosse pro chão, tendo todos os
presentes  obedecido  à  ordem.  Disse  que  continuamente,  o  réu  ordenou  que  todos
entregassem  chaves  de  moto  e  celulares,  tendo  o  depoente  lhe  dado  a  chave  da
motocicleta de seu irmão, posto que não tinha celular. Informou, por fim, que o réu
ainda levou a carteira de uma outra vítima e a chave da sua moto.

Por  sua  vez,  o  depoente  José  Ferreira  de  Menezes  (mídia
inserta na fl. 130), disse ao juízo processante que se encontra no Mercadinho Pereira,
juntamente com várias pessoas, quando chegou o réu, mandando todo mundo se deitar
no chão e anunciando um assalto. Informou que o acusado ordenou que quem tivesse
chave de muito e celular botasse no chão, e que, após pegar os pertences dos presentes,
evadiu-se em uma das motos. Asseverou que o reconheceu após ver sua fotografia, na
delegacia.

Interrogado em juízo, o réu, por seu turno (mídia de fl. 130),
nega a autoria do delito.

O  STJ  possui  uma  jurisprudência  consolidada  no  sentido  de
reconhecer que a palavra da vítima, quando coesa e rica em detalhes, e corroborada por
outras evidências constantes dos autos, é elemento de especial relevância no deslinde e
condenação  dos  crimes  contra  o  patrimônio,  normalmente  cometido  às  escondidas.
Nesse sentido: verbis,

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO  APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA.  ACÓRDÃO  EM  HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA



DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º
83/STJ.
1.  A pretendida absolvição, por fragilidade da prova que amparou o édito
condenatório – reconhecimento e depoimento das vítimas, corroborado pelo
testemunho do policial que atendeu a ocorrência – é questão que demanda
aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula do STJ.
2.  Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente
nesta Corte no sentido de que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra
da  vítima  assume  especial  relevância,  notadamente  quando  narra  com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente,
coesa  e  sem  contradições,  máxime  quando  corroborado  pelos  demais
elementos  probatórios"  (AgRg  no  AREsp  865.331/MG,  Rel.  Ministro
RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  09/03/2017,  DJe
17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382 / DF 2011/0269012-8 – Relator:
Ministro JORGE MUSSI – Órgão Julgador: T5 – QUINTA TURMA –
Data  do  Julgamento:  04/05/2017  –  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe
12/05/2017)

Dessa forma, não vinga, no particular, o apelo deduzido.

3. Do pedido de redução da pena base

O  apelante,  por  fim,  propugna,  em  termos  genéricos,  pela
redução da pena corporal cominada em seu desfavor, com a minoração da pena base.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  irresignação  do
apelante não merece guarida.

Ao estabelecer a pena privativa de liberdade do recorrente, em
decorrência  da  pártica  do  crime  de  roubo  contra  a  vítima  José  Pereira  Júnior,  o
magistrado sentenciante,  à  ocasião  da  primeira  fase  da  dosimetria,  reputou  quatro
circunstâncias  judiciais  em  desfavor  do  réu  (antecedentes,  motivos,  circunstâncias,
consequências do delito e comportamento da vítima), fixando, ainda, assim, a pena base
em seu mínimo legal, que restou cominada, ao fim desta fase, em 4 (quatro) anos e 9
(nove) meses de reclusão, estando as razões delineadas no decisum açoitado.

De igual  modo procedera  o  julgador  monocrática,  quando da
dosimetria da pena cominada em decorrência do crime de roubo praticado pelo réu em
desfavor da vítima Fifi, que culminou numa reprimenda base de 4 (quatro) anos e 9
(nove) meses de reclusão.

Manifestamente  ausente,  portanto,  o  interesse  recursal  do
apelante.

Nesse  contexto,  percebe-se  que  o  magistrado  sentenciante,
quando  da  individualização  das  penas  bases  aplicadas  no  caso  vertente,  guiou-se
adequadamente pelos critérios delineados pelos artigos 68 e 71 do CPB, não havendo,
pois, como ser retificada, para menor, a sanção que se direcionou ao apelante.

Desta forma, não obstante as razões contidas no apelo sob
estudo, não vislumbro meios de cassar o julgamento impugnado, devendo-se manter
hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sousa.



Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE o apelo em epígrafe, negando-lhe PROVIMENTO quanto
à parte conhecida, mantendo hígida a sentença vergastada, em sua integralidade.

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), oficie-se ao Juízo de origem,
comunicando-o da confirmação da sentença condenatória.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Márcio Murilo
da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio e Marcos William de Oliveira (Juiz
de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador), vogal.

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 Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


