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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000547-47.2010.815.0341 – Comarca de 
São João do Cariri

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Toniel de Oliveira Ramos
ADVOGADO : Jarbas Murilo de Lima Rafael
APELADA : A Justiça Pública

PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR 
MINISTERIAL. Razões recursais. 
Intempestividade. Inocorrência. Inobservância do 
prazo de oito dias. Mera irregularidade. 
Inteligência do art. 600, CPP. Preliminar 
rejeitada.

- Apresentada a petição de apelação no prazo de 
05 (cinco) dias, previsto no art. 593, do CPP, a 
inobservância do prazo de 08 (oito) dias, na forma 
do art. 600, também do CPP, constitui mera 
irregularidade, notadamente quando apresentadas 
as razões recursais ainda em primeira instância. 

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. 
Art. 163, § único, III,  do CP. Irresignação 
defensiva. Alegada  exacerbação  da  pena-base. 
Inocorrência.  Reprimenda dosada com esmero e 
em obediência ao método trifásico. Atenuante da 
confissão espontânea. Aplicação necessária. 
Recurso parcialmente provido.

- Para o crime de dano  qualificado contra  o 
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patrimônio público, tipificado no art. 163, § único, 
III, do Código Penal, é prevista a pena de detenção 
de 06 (seis) meses  a 03 (três) anos, e multa. De 
modo que não  há  falar  em  exasperação 
injustificada  da pena-base, quando o magistrado, 
após ponderada análise das moduladoras judiciais 
(art. 59 do CP) – a maioria delas desfavoráveis ao 
réu –, a fixa em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de 
detenção e 60 (sessenta) dias-multa. 

- Por outro lado, o acusado, denunciado pela 
prática de crime de dano qualificado contra 
patrimônio público, que confessa a autoria 
delituosa, faz jus ao reconhecimento da atenuante 
prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

- Recurso parcialmente provido para reduzir a pena 
fixada na sentença recorrida em decorrência da 
atenuante da confissão espontânea. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR 
PARCIAL  PROVIMENTO AO APELO, PARA  REDUZIR  A  PENA  EM 
FACE  DO  RECONHECIMENTO  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Na Comarca de São João do Cariri, Toniel de Oliveira 
Ramos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções 
dos artigos 163, parágrafo único, III, e 352 c/c o 14, II, todos do Código 
Penal.

Quanto aos fatos, narra a peça inicial acusatória de fls. 
02/04:

“... no dia 02 do mês de fevereiro do ano em curso 
(ano 2010), por volta das 10:00 horas da manhã, os 
Agentes Penitenciários da Cadeia Pública local, ao 
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escutarem alguns ruídos advindos do interior da cela 
onde se encontrava o preso condenado de justiça, ora 
denunciado TONIEL DE OLIVEIRA RAMOS, 
constataram que o increpado estava cavando um 
buraco, uma saída, na parede da Cadeia para 
empreender fuga.
Ao ser contido e repreendido pela escavação que dava 
início, o denunciado TONIEL ficou furioso e de posse 
de um cabo de vassoura, passou a ameaçar os 
presentes, usando de comportamento violento. 
Inclusive, pegando de surpresa a guarda da cadeia 
pública, ele denunciado conseguiu a posse de uma 
chave e confrontando-se com os agentes penitenciários 
tentou fuga do local de cumprimento da pena, somente 
sendo contido com a chegada de reforço da Polícia 
Militar destacada no Pelotão de Serra Branca-PB.
Infere-se ainda dos autos, continuando sua 
irresignação pela frustração da fuga mal planejada, o 
denunciado, de posse de um isqueiro, ateou fogo nos 
colchões que mobiliavam sua cela. Desta feita, 
cometendo crime de dano ao patrimônio público, eis 
que nos termos do Laudo de Constatação de Dano e 
fotografias em apenso, o ilícito restou consumado, uma 
vez que 03 (três) colchões foram incendiados.
(…).” Negritos originais.

Recebida a denúncia em 05/03/2010 (fl. 39), o réu foi 
regularmente citado (fl. 41v) e apresentou defesa preliminar (fls. 42/44), 
seguindo o feito seu trâmite regular, com a oitiva de testemunhas (fls. 
65/68) e interrogatório (fl. 81). 

Finda a instrução processual, o douto  juiz  primevo 
julgou parcialmente procedente a acusação e condenou Toniel de Oliveira 
Ramos  pela prática do crime de dano  qualificado  cometido  contra  o 
patrimônio público (art. 163, § único, III, do CP), à pena definitiva de 01 
(um) ano e 10 (dez) meses de detenção, inicialmente no regime aberto, e 
60 (sessenta) dias-multa (à base de 1/30 do salário mínimo), sendo-lhe 
negada a substituição por restritivas de direitos, em  razão  dos 
antecedentes do réu (sentença às fls. 102/105). 

Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal (fl. 
106), pleiteando, através das razões de fls. 114/118, a diminuição da 
pena-base  e  o  reconhecimento  da  atenuante  da  confissão,  além  da 
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Parquet levanta preliminar de não 
conhecimento  do  apelo  pela  intempestividade  das  razões.  No  mérito, 
rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do decisum 
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recorrido (fls. 119/126).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 
insigne Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira  –  Procurador de Justiça –, 
manifestou-se pela rejeição da preliminar de intempestividade arguida 
pelo representante do MP a quo e, no mérito, pelo provimento “parcial” do 
apelo, no sentido de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea 
(fls. 131/142).

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Da preliminar ministerial

Ab initio, há de ser analisada a preliminar de 
intempestividade arguida pelo representante do Parquet a quo, ora 
apelado, que pleiteia o não conhecimento do apelo, sob o pretexto de que 
as razões recursais foram apresentadas fora do prazo legal, de 08 (oito) 
dias.

Sem razão o apelado.

Ora como sabido, diferentemente do quinquídio 
insculpido no art. 593, caput, do Código de Processo Penal, a 
inobservância do prazo de 08 (oito) dias, previsto no artigo 600, também 
do Código de Processo Penal, constitui mera irregularidade.

Ademais, nem poderia ser de outro modo, já que, se 
prevista a possibilidade de se apresentarem as razões do recurso no Juízo 
ad quem, muito mais possível ainda que se leve a efeito tal procedimento 
além do prazo, se ainda na instância primeva, conforme ocorreu no caso 
vertente.

Sobre o assunto, preleciona Guilherme de Souza Nucci, 
a saber:

"(...) Cumpre salientar que o prazo de cinco dias para a 
interposição do recurso é fatal, mas o de oito dias, para 
as razões, não, podendo ser ultrapassado, até porque o 
recurso pode subir sem as razões" (Guilherme de 
Souza Nucci in Código de Processo Penal 
Comentado, RT, 3ª ed., 2004, p. 900).

No mesmo sentido, a jurisprudência:
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"APELAÇÃO CRIMINAL - INTEMPESTIVIDADE DAS 
RAZÕES RECURSAIS - PRAZO NÃO PRECLUSIVO DO 
ART. 600 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO - 
HOMICÍDIO - RECURSO MINISTERIAL - CASSAÇÃO DO 
JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - DECISÃO 
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS 
AUTOS - RECURSOS PROVIDOS.
− A apresentação das razões de apelação fora do 
prazo legal de oito dias trata-se de mera 
irregularidade, que não acarreta a intempestividade do 
recurso, até porque as razões podem ser apresentadas 
até mesmo em segunda instância, a teor do que dispõe 
o § 4º do art. 600 do CPP. - Deve ser cassado, com 
fulcro no art. 593, III, d do CPP, o veredicto popular 
que acolhe tese totalmente contrária ao panorama 
probatório coligido aos autos. (TJ-MG - APR: 
10471050438236002MG, Relator: Furtado de 
Mendonça, Data de Julgamento: 17/12/2013, 
Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data 
de Publicação: 09/01/2014).

"É pacífico o entendimento jurisprudencial de que 
apenas o prazo de 5 (cinco) dias disposto no art. 593 
do CPP tem natureza peremptória, o que não ocorre 
com o prazo de 8 (oito) dias para a apresentação das 
razões recursais (art. 600, caput, CPP) em prol do 
princípio da ampla defesa. Precedentes. Ademais, não 
se verificam prejuízos para a acusação ou para a 
defesa (art. 563 CPP). A defesa apresentou suas razões 
recursais e a acusação suas contrarrazões, 
manifestando-se esta, inclusive, pelo conhecimento do 
recurso.”  (TRF-3 - ACR: 878 MS 0000878-
52.2008.4.03.6004, Relator: DESEMBARGADOR 
FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de 
Julgamento: 26/03/2013, SEGUNDA TURMA).

Mediante tais considerações, rejeito a preliminar 
ministerial e conheço do recurso defensivo, eis que presentes os 
pressupostos de admissibilidade e processamento. 

Do mérito

De início, vale ressaltar que a materialidade e autoria 
delitivas do delito de dano qualificado praticado contra o patrimônio 
público encontram-se cabalmente consubstanciadas, mormente, através 
do auto de verificação de danos em objetos anexado às fls. 12/15 e prova 
oral produzida.
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Aliás, in casu, o  apelante  nada contesta quanto à 
condenação, uma vez  que a sua irresignação restringe-se ao pedido de 
redução da pena-base; que diz injustamente exacerbada, e aplicação da 
atenuante da confissão, além da substituição da reprimenda corporal por 
restritivas de direitos.

Desse modo, passo ao exame da reprimenda fixada na 
sentença.

Por oportuno, vale ressaltar que para o delito tipificado 
no art. 163, § único, III, do CP, é prevista a pena de detenção, de seis 
meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Com efeito, o magistrado sentenciante, assim, analisou 
as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, verbis:

“A culpabilidade ressoa normal para o tipo, eis que o 
réu não extrapolou à conduta ali descrita; seus 
antecedentes demonstram máculas, porquanto 
condenado por outros delitos; sua conduta social e 
personalidade demonstram desvios eis que dado a 
arruaças, como mencionado nos autos; Os motivos, 
circunstâncias e consequências do crime 
demonstram desdém com a prática judiciária, eis que 
demonstrou arrogância com a atividade policial; O 
comportamento da vítima não pode ser aui 
analisado, eis que se trata de delitos praticados contra 
a sociedade.” Negritos originais.

Em consequência, fixou a pena-base em 01 (um) ano 
e 10 (dez) meses de detenção  e 60 (sessenta) dias-multa, 
quantum que restou definitivo ante à ausência de causas de aumento 
ou de diminuição.

Fixado o regime inicial aberto e o valor unitário do dia-
multa  no mínimo legal, bem assim negada a substituição por restritivas 
de direitos.

Conforme alhures relatado, o apelante questiona o 
acerto do juiz primevo quanto a exame das circunstâncias judiciais, exceto 
no tocante aos antecedentes do réu, que reconhece maculados.

Todavia, a meu ver a penalidade básica restou fixada 
em patamar justo e proporcional à conduta delituosa praticada, quantum, 
ademais, que restou definitivo sem qualquer alteração,  apresentando-se, 
portanto, ajustado à reprovação e prevenção delituosas. 
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Frise-se,  outrossim,  que,  apesar  da  insatisfação 
defensiva,  há  nos  autos  elementos  bastantes  para  justificar  o  exame 
desfavorável das circunstâncias judiciais correspondentes à conduta social 
e  personalidade  do  sentenciado  e  aos  motivos,  consequências  e 
circunstâncias do crime.

Basta dizer que o réu tentou furtar-se ao cumprimento 
de reprimenda legalmente fixada pelo Estado, medida essa, aliás, que lhe 
foi  determinada  como  consequência  ao  descumprimento  de  sanções 
restritivas de direitos anteriormente impostas – em razão de condenação 
por crime de porte ilegal  de arma de fogo de uso permitido –,  o que 
mostra  sua  indeferença  para  com a  lei,  a  ordem e  a  convivência  em 
sociedade.  Situação  suficiente  a  justificar  desfavoravelmente  a  sua 
conduta social e personalidade.  

Por  outro  lado,  in  casu,  não  há  como  negar  que  a 
atitude violenta e desrespeitosa tomada pelo acusado contra os agentes 
penitenciários em virtude destes terem frustrado a sua tentativa de fuga, 
serve de motivação para ponderar negativamente em desfavor dele os 
motivos, as circunstâncias e as consequência do crime.

Como se vê, inexiste qualquer exacerbação injustificada 
na reprimenda cominada ao apelante Toniel de Oliveira Ramos. 

Importa frisar que, habitualmente, alguns magistrados 
aplicam demasiadamente a pena-base no mínimo legal, o que entendo 
não ser tecnicamente correto, pois, desprezam-se os critérios impostos 
pela lei para escolher, entre o mínimo e o máximo cominados para a 
infração penal, a sanção justa para cada réu. 

Discorrendo sobre o assunto, Guilherme de Souza 
Nucci, em seu Código Penal Comentado, Editora RT, 4ª edição, p. 
260, com propriedade, afirma: 

"Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos 
diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros 
diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A 
padronização da pena é contrária à individualização, de 
modo que é preciso alterar essa conduta ainda 
predominante". 

Assim, por entender que pena-base não é sinônimo de 
pena mínima, bem como não é direito subjetivo do réu tê-la sempre 
aplicada no mínimo legal, abalizado em firme e coerente corrente 
doutrinária e jurisprudencial, entendo escorreita  a sanção basilar fixada 
em primeira instância, em face do reconhecimento de circunstâncias 
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judiciais desfavoráveis ao réu, ora apelante. 

A propósito:
 

"O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base 
dentro dos limites legais, mas este poder não é 
arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código Penal 
estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que 
devem orientar a individualização da pena-base, de 
sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao 
réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; 
entretanto, basta que um deles não seja favorável para 
que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo" 
(RTJ 176/743). Destaquei.

Daí porque mantenho a pena-base fixada na sentença.

Entretanto,  assiste  razão  ao  apelante  no  tocante  ao 
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Como bem destacou o insigne Procurador de Justiça, 
Dr. Francisco Sagres Macedo vieira, em seu parecer: “... o réu chegou a 
confessar, em seu interrogatório, que ateou fogo nos colchões, o que, a  
nosso sentir, remonta à atenuante de confissão prevista no art. 65, III, d,  
do Código Penal.” (fl. 140)

Dessa forma, dispensando maiores delongas, passo a 
redimensionar a reprimenda do apelante.

Bem, conforme a fundamentação acima, mantenho a 
análise das circunstâncias judiciais e a pena-base fixadas na sentença. 

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 10 (dez) 
meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa. Na segunda fase, 
considerando a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do 
CP), reduzo a reprimenda de 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) 
dias-multa, perfazendo o quantum de 01 (um) ano e 07 (sete) meses 
de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, sanção que torno definitiva, 
à míngua de outras causas de aumento e ou diminuição.

Mantidos o regime prisional inicial aberto e o dia-multa 
no valor unitário mínimo.

Por fim, tratando-se de réu reincidente em crime 
doloso, inalcançável a substituição por restritivas de direitos requerida 
pelo apelante, a teor do inciso II do art. 44 do Código Penal. 
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A  condição  de  reincidente  do  acusado  também 
inviabiliza a concessão do sursis da pena, com base no inciso I do art. 77 
do Códex Punitivo.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer, DOU 
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, PARA REDUZIR A PENA EM 
FACE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA.

É como voto. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito 
da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, 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 16 de setembro de 2014.

DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


