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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0000502-19.2017.815.0011 –  1ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Carlos Silva do Nascimento
ADVOGADO: Francisco Pinto de Oliveira Neto.
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO MAJORADO.
PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM REDUÇÃO DE
PENA  SUPERIOR  A  06  (SEIS)  MESES.
INCONSISTÊNCIA.  COMPENSAÇÃO,  NA
SEGUNDA  ETAPA  DOSIMÉTRICA,  ENTRE  A
AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA  E  A
ATENUANTE  DA CONFISSÃO.  PRECEDENTES
DO  STJ.  REDUÇÃO  DA PENA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

-  Tendo havido equívoco por  parte  do Juízo  a quo,
quando  da  análise  de  algumas  das  circunstâncias
judiciais, elencadas no art. 59 do Código Penal, faz-se
necessário  proceder-se  a  uma  revisão  da  pena
inicialmente imposta.

-  Conforme  entendimento  sedimentado  no  Superior
Tribunal  de  Justiça,  é  possível,  na  segunda  fase  da
dosimetria da pena, a compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
por serem igualmente preponderantes.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados, 

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para
reduzir  a  pena imposta para  06 (seis)  anos e 08 (oito)  meses  de reclusão e 40
(quarenta)  dias-multa,  mantendo  o  regime  fechado, nos  termos  do  voto  do
Relator. Oficie-se.
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RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Campina Grande/PB, José
Carlos Silva do Nascimento, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso
nas  sanções  do  art.  157,  §2º,  inciso  II,  do  Código  Penal,  conforme  narrativa
constante da exordial acusatória que passo a transcrever (fls. 02/03):

“Consta  no  procedimento  inquisitorial  que,  na
data  15  de  Dezembro  de  2016,  por  volta  das
16h:58min,  na  Avenida  Canal,  Centro,  nesta
Urbe,  o  denunciado  acima  qualificado,  com
vontade  livre  e  consciente  e  em  concurso  de
pessoas,  subtraiu  para  si,  mediante  violência  e
grave ameaça, bem móvel alheio em detrimento
patrimonial  da  vítima  Shayonara  Camilo  da
Silva.

Ocorre que, no dia/hora e local supracitados, a
vítima  trafegava  pela  Av.  Canal  em  sua
motocicleta (Motoneta Yamaha Cryton 10/10, cor
Prata e de Placa NPZ9384), seguindo em direção
ao bairro Santo Antônio, quando foi surpreendida
pelo  acusado  e  outro  indivíduo  —  ainda  não
identificado,  instante  em  que  anunciaram  o
assalto. Desta feita, os increpados, empregando
violência  contra  à  coisa  subtraída  e  mediante
grave  ameaça,  compeliram  a  vítima  a  lhes
entregar  a  motocicleta,  que,  temerosa  por  sua
vida, não teve outra alternativa senão entregar. 

Nesse  ínterim,  transeuntes  que  presenciaram  a
ação criminosa acionaram a Polícia Militar, que,
via CIOP, designou a guarnição mais próxima do
local  para  atender  a  ocorrência.  Assim,  ao
chegar no local,  a guarnição militar designada
identificou o acusado JOSÉ CARLOS através das
características  e  compleições  físicas,  conforme
informação dada pelo CIOP, motivo pelo qual foi
detido no local. 

Na  abordagem policial,  os  militares  encontram
em poder do acusado o capacete de propriedade
da vítima,  ou  seja,  o  increpado foi  encontrado
logo após o crime com parte da res furtiva. De
outra  sorte,  o  comparsa  do  denunciado
conseguiu  evadir-se  do  local  pilotando  a
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motocicleta roubada, tomando destino incerto e
ignorado até o presente momento. 

Identificou-se,  ainda  na  ocasião,  a  vítima  do
assalto  Shayonara  Camilo,  que,  de  pronto,
reconheceu  o  acusado  JOSÉ  CARLOS  como
sendo o  coautor  do  crime,  reconhecimento  que
fora posteriormente ratificado e formalizado em
sede policial, consoante Termo de Declarações à
fl. 05. 

Posteriormente,  a  motocicleta  roubada  foi
encontrada  abandonada  na  cidade  de
Massaranduba, e então devidamente devolvida a
proprietária  (vide  Auto  de  Apreensão  e
Apresentação de fl. 10). 

Assim agindo, com esta conduta ilícita e por que
dos autos consta, sobejam indícios suficientes de
autoria e  prova inconteste  da materialidade do
crime em testilha, emergindo, in casu, justa causa
a presente persecução penal.”

Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 13).

Recebimento da denúncia em 31.01.2017 (fls. 33/33-v).

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelo  Ministério  Público  (fls.  65/68)  e  pela  Defesa  (fls.  79/80),  o  Juízo  a  quo
sentenciou (fls. 81/84-v), julgando procedente a Denúncia para condenar o réu José
Carlos  da  Silva  Nascimento,  como incursos  nas  sanções  do art.  157,  §2º,  II,  do
Código Penal, fixando-lhes, a reprimenda da seguinte maneira:

- Após análise das  circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  05  (cinco)  anos  de  reclusão  e  30  (trinta)  dias-multa.  Na  segunda  fase  da
dosimetria, reconheceu a agravante da reincidência, aumentando a pena em 06 (seis)
meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não reconheceu a atenuante da confissão, por entender que o
depoimento do réu estava dissociado dos depoimentos colhidos em juízo.

Na terceira fase dosimétrica, reconheceu a causa de aumento
prevista no §2º, incisos I, do CP, haja vista o emprego da arma, de modo que a pena
foi elevada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 07 (oito) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, esta, à razão de 1/30 (um
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trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Para cumprimento da pena o Juiz de base estabeleceu o regime
inicial fechado.

Irresignado com o decisório adverso, recorreu a esta Superior
Instância  (fl.  93),  pugnando  em  suas  razões  (fls.  98/100)  o  reconhecimento  da
atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se mais de 06 meses da pena aplicada
na segunda fase.

Ofertadas as contrarrazões (fls. 102/105), através das quais o
representante  do  Ministério  Público  requer  seja  negado  provimento  ao  presente
recurso de apelação.

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer de lavra da Dra. Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 110/114).

É o relatório.

VOTO

TEMPESTIVIDADE

O recurso é tempestivo, já que interposto em 19.06.2017 (fl.
78), tendo sido o réu intimado da Sentença em 13.06.2017 (fl. 87-v).

MÉRITO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória proferida pelo Magistrado singular, pugnando, tão somente,
pela aplicação da atenuante da confissão, reduzindo-se mais de 06 (seis) meses de
reclusão, patamar superior ao aumento causado pela agravante da reincidência.

Pois  bem.  De  início  vale  destacar  que  a  materialidade  e  a
autoria  atribuídas  ao  ora  apelante  são  incontestes,  visto  que  imbuídas  de
verossimilitudes que conduzem à inexorável conclusão de ser o responsável pela
prática do crime de roubo majorado, nos termos que lhe foram imputados.

Consoante  ficou  evidenciado  no  caderno  processual,  em
especial, nos relatos das testemunhas e declarantes ouvidos em Juízo, inclusive com
a  confissão  parcial do  apelante, (mídia/DVD  –  fl.  62),  vê-se  que  restou
comprovado  que  o  acusado  subtraiu  o  objeto  supramencionado,  mediante  grave
ameaça.
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A segunda etapa da dosimetria merece reparo, haja vista que o
Magistrado de base, considerando o registro de condenação anterior (processo nº
0001247-89.2009.815.0201 – fls. 84) elevou a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez)
dias-multa,  em face da agravante da reincidência, no entanto, não reconheceu a
atenuante da confissão espontânea.

O Superior  Tribunal  de  Justiça  já  firmou entendimento  no
sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem
igualmente preponderantes. A propósito:

84445140  -  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.
DOSIMETRIA.  CONFISSÃO  PARCIAL.  Confissão
utilizada  para  fundamentar  a  condenação  do
denunciado.  Aplicabilidade.  Compensação  entre
reincidência  e  confissão.  Possibilidade. Recurso
Especial  provido.  (STJ;  REsp  1.671.440;  Proc.
2017/0117230-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior; DJE 23/08/2017)

84435278 -  PENAL E PROCESSO PENAL. Recurso
especial.  Roubo circunstanciado. Afronta aos arts. 65,
III,  "d" e  67,  ambos do CP.  Confissão utilizada  para
embasar  a  condenação.  Tese  discriminante  ou
exculpante.  Irrelevância.  Incidência  da  atenuante.
Reincidência e confissão espontânea. Compensação.
Possibilidade.  Aplicação  do  art.  543-c  do  CPC.
Acórdão recorrido em confronto com a jurisprudência
dominante  desta  corte  superior  de  justiça.  Súmula  nº
568/STJ. Malferimento ao art. 33 do CP. Pena-base no
mínimo  legal.  Fixação  de  regime  fechado.
Fundamentação  idônea.  Circunstâncias  concretas  que
justificam.  Possibilidade.  Acórdão  em  conformidade
com a jurisprudência desta corte. Súmula nº 568/STJ.
Violação ao art. 387, § 2º, do CPP. Pleito de cômputo
do período de prisão cautelar para a fixação do regime
de cumprimento  da  pena.  Falta  de  interesse  recursal.
Ausência de reflexo no regime fixado. Recurso Especial
parcialmente  conhecido  e,  nesta  parte,  parcialmente
provido. (STJ; REsp 1.673.193; Proc. 2017/0125264-4;
SP;  Quinta  Turma;  Relª  Minª  Maria  Thereza  Assis
Moura; DJE 04/08/2017)

Destarte,  considerando  o  entendimento  firmado  no  STJ,
procedo à compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
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espontânea mantendo, na segunda fase dosimétrica, a pena inicialmente imposta no
montante de 05 (cinco) anos e 30 (trinta) dias-multa.

Na  terceira  fase  da  dosimetria,  mantenho  a  majoração  da
reprimenda no patamar de 1/3 (um terço) em razão da utilização da arma,  nos
termos do §2º, II, do art. 157 do Código Penal, resultando em uma pena de  06
(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, esta, à razão
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Para cumprimento da pena ora imposta mantenho o regime
inicial  fechado,  não  sendo  possível  aplicar  regime  menos  gravoso,  com
fundamento no art. 33, §2º, “b”, do CP, por se tratar de réu reincidente, conforme se
vê da Certidão de fls. 28/29.

Ante todo o exposto, em desarmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça,  do provimento parcial  ao recurso apelatório, apenas para
reduzir  a  pena imposta  para  06 (seis)  anos e 08 (oito)  meses de reclusão e 40
(quarenta) dias-multa, mantendo o regime fechado.

É o meu voto.

Oficie-se.

Presidiu o julgamento,  com voto,  o Exmo. Sr.  Des.  Carlos
Martins Beltrão Filho, relator e Presidente da Câmara Criminal, dele participando,
além de mim, o Exmo. Sr. Juiz de Direito Tércio Chaves de Moura (convocado com
jurisdição  limitada  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos), revisor, e o Des. Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
Promotor de Justiça convocado.

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, 08 de março de 2018.

João Pessoa, 12 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    Relator
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