
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0024521-38.2014.815.2002  -  7ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTE: Júlio César Ramalho da Silva
ADVOGADA: Rosângela da Silva Pajeu
APELADA: Justiça Pública.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART.
157, § 2º, II DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO
CONTROVERTIDAS.  IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  A
DOSIMETRIA.  PENA  BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  PARCIALMENTE
DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR A
PENA  DE  PISO.  AUSÊNCIA  DE  APLICAÇÃO  DA
ATENUANTE  DE  CONFISSÃO.  CONFISSÃO  NO
INQUÉRITO.  RÉU  REVEL  QUE  NÃO  CONFIRMA
DEPOIMENTO  EM  JUÍZO.  DECRETO
CONDENATÓRIO  PAUTADO  EM  OUTROS
ELEMENTOS.  ACERTO  DO  JULGADOR  EM  NÃO
APLICAR  A  ATENUANTE.  DESPROVIMENTO  DO
APELO. 

- No caso dos autos, não há que se aplicar a atenuante prevista
no art.  65, III,  d, do Código Penal,  porquanto a confissão no
inquérito policial - não ratificada em juízo, tendo em vista que o
réu,  ora  agravante,  teve  sua  revelia  decretada  -  não  serviu,
efetivamente,  para alicerçar a sentença condenatória,  uma vez
que  outros  elementos  e  circunstâncias  do  feito  foram
considerados para formar a convicção do Julgador a respeito da
materialidade  e  autoria  do  delito  praticado.Agravo regimental
desprovido.  (AgRg  no  AREsp  665.129/PR,  Rel.  Ministro
ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO  TJ/SP),  SEXTA TURMA,  julgado  em  27/10/2015,  DJe
16/11/2015)

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 NEGAR PROVIMENTO AO
APELO. 

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, este já julgado por este Tribunal. Em
decorrência da demora para intimar o réu Júlio César Ramalho da Silva sobre a sentença
condenatória,  o  Juiz  da  7ª  Vara  Criminal  da  Capital,  Dr.  Geraldo  Emílio  Porto
determinou  a  cisão  processual  e  confecção  de  novos  autos,  esse  de  nº  0024521-
38.2014.815.2002 (atual).

O réu Júlio César Ramalho da Silva foi intimado da sentença
em 19/06/2017, e o apelo interposto em 22.05.2017.

O apelo restringe-se a atacar a pena-base, que foi fixada acima
do mínimo legal, ignorando as condições favoráveis ao réu e pugnar pela aplicação da
atenuante da confissão.

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. 316/319.

É o relatório. 
Voto.

Inicialmente,  ressalto  que  não  há  irresignação  clara  quanto  a
autoria  e  materialidade,  posto que o recurso apresenta irresignação apenas  quanto a
fixação da pena-base acima do mínimo e pede pela aplicação da atenuante. 

Em todo caso, passo a discorrer rapidamente acerca da autoria e
materialidade, uq e restam induvidosas.

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  autoria  e  materialidade  criminosa  estão  cabalmente
evidenciadas, não havendo a menor sombra de dúvida sobre isso. O ora apelante, não
foi ouvido em juízo, tendo sido declarada a sua revelia fls. 139/140.



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 os acusados, depoimento colhido e extraído das fls. 128
em mídia digital.

Dessa  forma,  realmente  resta  inconteste  a  autoria  e
materialidade.

2. Fixação da Pena-base

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  (conduta  social,  a
personalidade, motivos do crime, circuntâsncias do crime) o que justificou a pena base
fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses.

Não  é  demais  ressaltar,  inclusive,  que,  pela  quantidade  de
circunstâncias desfavoráveis, o Juízo  a quo estaria autorizado até a ter aplicado uma
pena-base maior do que aquela, efetivamente, cominada, razão pela qual não prospera o
pleito recursal de fixação da pena no mínimo legal.

As demais fases também adotaram fielmente os critérios legais,
tendo o magistrado fundamentado o aumento de 1/3(um terço) considerando o concurso
de pessoas, fixando como definitiva a pena de 08 (oito) anos e 08 (meses) de reclusão
e 26 dias-multa.

O julgador também acertou em não aplicar a atenuante previsat
no  art.  65,  III,  d  do  CP,  atenuante  de  confissão,  considerando  que  não  usou  o
depoimento  do  réu/apelante  para  firmar  sua  convicção  no  decreto  condenatório.
Ademais, o réu foi considerado revel e não foi ouvido em juízo. 

Neste sentido, aresto do STJ:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. FURTO.MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE TRANQUILA
DA  RES.  DESNECESSIDADE.  PEDIDO  DE  APLICAÇÃO  DA
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO.  INAPLICABILIDADE.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.De acordo com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, considera-se consumado o crime de roubo no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda
que não obtenha a sua posse tranquila e pacífica.No caso dos autos, não há
que  se  aplicar  a  atenuante  prevista  no  art.  65,  III,  d,  do  Código  Penal,
porquanto a confissão no inquérito policial - não ratificada em juízo, tendo
em vista que o réu, ora agravante, teve sua revelia decretada -  não serviu,
efetivamente,  para  alicerçar  a  sentença  condenatória,  uma  vez  que
outros  elementos  e  circunstâncias  do  feito  foram  considerados  para
formar a convicção do Julgador a respeito da materialidade e autoria do



delito  praticado.Agravo  regimental  desprovido.(AgRg  no  AREsp
665.129/PR,  Rel.  Ministro  ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe
16/11/2015)

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  e  fundamentou  o  decreto
condenatório no depoimento do co-réu, das testemunhas, da vítima, e no auto de
apreensão.  Logo,  não  me  parecer  haver  justa  razão  para  censurar  a  decisão
judicial guerreada.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Oficie-se ao Juízo processante, comunicando-se a confirmação
da  sentença  condenatória.  Deixo  de  determinar  a  expedição  de  guia  de  execução
provisória, em face desta já ter sido expedida pelo Juízo a quo. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando ainda os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da
Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William de Oliveira
(Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus  Lopes
Ferreira, Procurador de Justiça.

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, 08 de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos

Relator


