
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0000111-13.2015.815.0471  –  Comarca  de
Aroeiras/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Jorge de Brito Ramalho Neto 
ADVOGADOS:  Diogo  Maia  da  Silva  Mariz  (OAB/PB  11.328-B,  Alessandra
Cavalcanti Ribeiro (OAB/PB 18.774) e Filype Mariz de Sousa (OAB/PB 23.691)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. DOS  CRIMES
CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO.
ART.  213  DO  CP.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  INDUBITÁVEIS.  PALAVRAS  DA
VÍTIMA  EM  CONSONÂNCIA  COM  AS
DEMAIS  PROVAS.  GRAVIDADE
DEMONSTRADA.  PEDIDO  PELA  REDUÇÃO
DA  PENA.  NÃO  ACOLHIMENTO.
REPRIMENDA  APLICADA  EM  QUANTUM
NECESSÁRIO PARA REPRESSÃO DO CRIME.
DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE.
ANÁLISE PREJUDICADA.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

1 - Havendo provas certas tanto da materialidade
quanto  da  autoria,  não  há  que  se  falar  em
absolvição.

2 - “Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra
da  vítima  possui  especial  importância,  sendo
irrelevante  o consentimento de criança de apenas
11 (onze) anos de idade para a caracterização do
crime do art.  217 - A do código penal.”  (TJPB -
APL 0001203-40.2012.815.0371 -  Rel.  Des.  João
Benedito da Silva - DJPB 04/09/2014)

3 - Também não há que se falar em redução da pena
quando  a  magistrada  de  primeiro  grau  faz  uma
análise clara e segura das circunstâncias judiciais,
aplicando  uma  reprimenda  proporcional  e  de
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acordo com a sua discricionariedade, obedecendo todas
as etapas de fixação estabelecidas no Código Penal.

4  -  “Resta  prejudicado  o  pleito  de  aguardar  o
julgamento em liberdade, na medida em que o apelo
está  sendo  decidido  neste  exato  momento”.  (TJES  -
APL 0001345-78.2014.8.08.0012  -  Rel.  Des.  Adalto
Dias Tristão – dj: 02/12/2015)

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Aroeiras/PB,  Jorge de Brito Ramalho Neto,
devidamente qualificado, foi denunciado como incursos nas sanções do art. 213, § 1º,
do Estatuto Pátrio Repressivo, acusado de haver,  no dia 27/02/2015, no período da
tarde, com intenção dolosa, constrangido a vítima, sua filha, Cynthia Victória Braz
Ramalho,  à  época com 16 anos de idade,  à  prática da conjunção carnal,  mediante
violência e grave ameaça.

Narra  a  peça  acusatória  que  “Ao  chegarem  na  residência  do
denunciado,  a  vítima  se  recursou  a  entrar,  e  ficou  no  terraço  da  casa,  vindo  o
denunciado  a  fechar  o  portão  de  cadeado.  Posteriormente,  o  acusado  ligou  um
aparelho de som em volume alrto, puxou a vítima para o interior da casa, levou-a
para o quarto, tirou à força suas reoupas, jogou a vítima na cama, deitou po rcima da
mesma e introduzoi o pênos em sua vagina”. 

Consta ainda da inicial que quando a vítima começou a gritar,  o
acusado a ameaçou dizendo que se a mesma gritasse, daria um tiro na sua cabeça. 

Ultimada a instrução criminal, a juíza singular julgou procedente a
pretensão punitiva exposta na peça inaugural, condenando o acusado nas penas do art.
213 do Código Penal, fixando a reprimenda da seguinte forma:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 08
(oito) anos de reclusão. Considerando as agravantes contidas no art. 61, II, “e” e “f”,
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elevou a pena em 01 (um) ano, ficando, ao final,  09 (nove) anos de reclusão, que
tornou definitiva diante da ausência de outras causas modificativas, a ser cumprida em
regime, inicialmente, fechado.

Irresignado, o réu recorreu requerendo sua absolvição, alegando que
não  houve  violência  ou  grave  ameaça  para  realização  da  conjunção  carnal  e,
alternativamente, pediu pela redução da pena e para apelar em liberdade (fls. 182; 191-
207).

Contraarrazoando  a  irresignação  defensiva,  manifestou-se  o
Ministério  Público  pela  correção do  erro  material  quanto  ao  enquadramento  penal
contido na sentença e pelo improvimento da apelação (fls. 212-218).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Joaci Juvino da Costa Silva, opinou pelo desprovimento da
irresignação, corrigindo-se ainda o erro material na dosimetria da pena (fls. 232-327).

Lançado  o  relatório,  foram  os  autos  ao  Revisor  que,  com  ele
concordando, pediu dia para julgamento.

É o relatório.

VOTO

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A pretensão recursal consubstancia-se na reforma da sentença, para
que o apelante seja absolvido da imputação,  alegando que não houve violência ou
grave ameaça para realização da conjunção carnal.

O pedido deve ser rejeitado. 

A autoria  e  materialidade  se  demonstram na  livre  valoração dos
meios  de  prova  assentados  expressamente  no  processo,  notadamente  a  riqueza  de
detalhes narrada no depoimento da vítima, peça imprescindível nesse tipo de crime,
que retratam, em toda a sua amplitude, a responsabilidade do agente. Por sua vez, a
verdade  material  a  positivar  a  existência  do  delito  espelha-se,  inclusive,  na  prova
técnica consistente no Laudo Sexológico (fls. 21).

A vítima, ao prestar suas declarações em juízo (mídia de fls. 137),
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narrou que o fato ocorreu 02 dias antes de seu aniversário; que ele (acusado) perguntou
o que queria e ele disse que queria um celular; que ela estava na casa do avô e que ele
disse que precisam ir a Aroeiras, para pegar carro e uns documentos, além de sua tia;
que foram para Aroeiras mas não quis entrar na casa porque já tinha medo; que ele
entrou na casa e ligou o som muito alto; que ele pediu para ela entrar para o portão não
ficar aberto; que ela entrou, ele fechou o portão de cadeado e ele a puxou para dentro
de casa; que ele a levou para dentro do quatro e tirou a roupa; que começou a gritar e
ele disse que se não parasse de gritar, dava um tiro na cabeça dela; que na família não
há comentários de que ele tenha feito isso com outras pessoas;  que ele não estava
embriagado; que ele, há algum tempo, alisava o corpo dela, achando que ela estava
dormindo, sempre que ele chegava nas partes íntimas ela se mexia, fingindo que ia
acordar; que ele fez isso mais de uma vez, as vezes quando ela ia para casa dele; que
com a separação de seus pais, quando tinha 02 anos, visitava seu pai no fim de semana;
que nos dias de visita as vezes ia a sexta a tarda e voltava no domingo a tarde; que de
outras vezes ele a acariciava; que ele tentou estuprá-la uma semana antes desse fato;
que quando foi tomar banho, na casa dele, o banheiro não tinha porta, ele disse que
queria tomar banho com ela; que gritou muito alto e ele mandou ela se aclamar; que
ele disse que foi só coisa do momento que não ia fazer mais; que pediu para ir para
casa de sua avó em Aroeiras; que ele a agarrou tentando tirar sua toalha e ele estava de
cueca; que o relacionamento entre pai e filha era tranquilo; que as discussões eram
apenas porque ela não queria ir para casa dele e não queria, porque quando ia dormia
ele ficava alisando-a.

E continuou respondendo que foi constrangida por seu pai a fazer o
ato sexual sem querer; que o fato ocorreu na parte da tarde; que ele agarrou e ameaçou
dar um tiro se ela não fizesse o ato; que se submeteu ao exame de corpo e delito no
mesmo dia; que estava com medo de denunciá-lo porque ele tinha ameaçado-a; que foi
com a mãe para delegacia; que contou o fato a um amigo, mas que tinha medo de
denunciá-lo; que a mãe tomou conhecimento do fato no mesmo dia a noite e foram
para delegacia.

Erinalda Braz, mãe da vítima, ao prestar suas declarações (mídia de
fls.  137) disse  que Jorge sempre levava Cinthia  para  casa  dele;  que confiava;  que
quando foi em janeiro ela disse que ele tinha alisado ela; que ela se mexeu para ele
parar; que ficou de “orelha em pé”; que no dia dos fatos, eles confiaram porque a irmã
dele ia também e ela (vítima) também estava empolgada para ganhar o celular; que ela
também contou que ela ia passando de toalha e ele (acusado) pediu para ver o corpo
dela; que no dia do fato ele não estava embriagado; que quando ele começou com essa
história de alisar a vítima, ela deixou de querer ir para casa dele. 

Ao ser interrogado, o acusado não negou que tenha mantido relação
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sexual com a vítima, mas deu outra versão aos fatos (fls. 152-v):

“(…)
Que ao entrar na casa a vítima ficou no sofá enquanto
o  interrogando  foi  até  a  geladeira  pegar  água,  e  ao
retornar já não encontrou a vítima no sofá da sala, e
sim no quarto;  Que já foi  tentado pela vítima várias
vezes  e  sempre  tentou  evitar,  mas  dessa  vez,  foi
diferente;  Que  informa  que  realmente  manteve
relações sexuais com a vítima, mas acrescenta que não
foi à força, pois nunca possuiu arma; Que ao entrar no
quarto  encontrou  a  vítima  só  de  calcinha;  Que  ao
entrar no quarto encontrou, como já dito, a vítima só
de calcinha, quando ela passou com as próprias mãos a
acariciar  os  seios,  se  mostrando  ao  interrogando  e
tentando beijá-lo; que o interrogando ficou muito em
choque  e  terminou  mantendo  relações  sexuais,
"satisfazendo  a  vítima";  Que  depois  da  relação,  a
vítima  se  lavou,  tomou  água,  trocou  de  roupa,
permaneceu ainda uns 25 minutos no interior da casa
para em seguida pegar a moto e retornar no sentido de
João Pessoa;  Que  nesse  retorno parou na  cidade  de
Queimadas  para  providenciar  remédio  por  conta  de
haver  transado  sem  preservativo;  Que  nunca  se
envolveu em qualquer outro fato dessa natureza. (...)”.

Para entender que essas declarações do acusado não correspondem
à verdade, basta assistir a mídia de fls. 137 e verificar o estado de nervos que a vítima
estava ao lembrar todos os fatos, inclusive chorando por várias vezes. Até mesmo, sua
genitora, quando foi inquirida disse que ela já não queria nem ir ficar com o réu em
casa, nas visitas.

Ademais,  a  jurisprudência  dominante  tem-se  manifestado  no
sentido de que, nos crimes sexuais, nesse tipo de infração, a palavra da vítima surge
como um coeficiente  probatório  de  ampla  valoração,  tanto  mais  se  as  declarações
guardam perfeita consonância com elementos de convicção dos autos. 

Por tais motivos, a palavra da vítima em um crime dessa natureza,
desde  que  demonstre  coerência,  equilíbrio  e  firmeza,  sendo,  ainda,  alicerçada,
harmonicamente,  com  as  demais  provas,  tem um relevante  valor  probante  para  a
formulação de  uma decisão  condenatória,  ainda  mais  porque  a  ofendida  não tinha
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nenhuma razão para incriminar o acusado. 

Diante desse aspecto, vale transcrever as posições jurisprudenciais
acerca do acima exposto, in verbis:

APELAÇÃO  CRIME.  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO  E  CONTRA  A  DIGNIDADE
SEXUAL.  RECURSO  MINISTERIAL  E
DEFENSIVO.  ROUBO  SIMPLES  E  ESTUPRO
TENTADO.  EXAME  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  PROVA
SUFICIENTE.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  1  -
ESTUPRO  TENTADO  (2º  FATO).  PROVA
SUFICIENTE.  SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA
REFORMADA.  As  provas  existentes  no  caderno
processual  são  suficientes  para  o  julgamento  de
procedência  do  pedido  condenatório  deduzido  na
denúncia.  Materialidade  e  autoria  suficientemente
demonstradas  pela  prova  produzida.  Depoimentos
seguros e lineares da lesada em todas as oportunidades
em que ouvida,  corroborados pelo restante  da  prova
oral  produzida  no  feito.  Versão  defensiva  fraca  e
isolada.  2  -  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  VALOR
PROBANTE.  O  depoimento  da  vítima  adquire
extraordinário  valor  probatório  em  casos  de
investigação  de  cometimento  de  crimes  contra  a
liberdade  sexual.  Conforme  tranquilo
entendimento da jurisprudência pátria,  a palavra
da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado
violento  ao  pudor,  em  regra,  é  elemento  de
convicção de alta importância, levando-se em conta
que estes crimes, geralmente, não há testemunhas
ou deixam vestígios (HC 135.972/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
03/11/2009, DJe 07/12/2009).  3 - DOSIMETRIA DA
PENA. ESTUPRO (1º FATO): Pena-base afastada do
mínimo  legal  em  06  (seis)  meses  pelo  tisne  das
circunstâncias  do  delito.  Ausentes  agravantes  e
atenuantes.  Pela  tentativa,  diante  do  iter  criminis
percorrido pelo agente, redução da pena na fração de
1/3. Pena definitiva em 04 (quatro) anos e 04 (quatro)
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meses  de  reclusão.  (…)”  (Apelação  Crime  Nº
70074565052,  Oitava  Câmara  Criminal,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Dálvio  Leite  Dias  Teixeira,
Julgado em 29/11/2017) - grifei

Não há  dúvidas  de  que  a  vítima manteve  relação sexual  com o
acusado, no entanto, ele tenta dar outra versão aos fatos. As alegações de que a relação
sexual  que  manteve  com a vítima,  sua  filha,  foi  consentida,  e  que  ocorreram sem
violência ou grave ameaça, devem ser rejeitadas.

Se  não  fosse  assim,  ela  não  teria  comparecido  à  delegacia  para
efetuar a denúncia.

Além disso,  a adolescente sustentou a mesma versão para o fato
quando ouvida na polícia e em juízo, demonstrando coerência e segurança, de modo
que nada autoriza suspeitar que esteja faltando com a verdade ou criando uma história
para prejudicar o réu. 

Sobre o assunto:

APELAÇÃO  CRIME.  CRIMES  CONTRA  A
LIBERDADE  SEXUAL.  ESTUPRO.  ARTIGO  213,
§1º,  DO  CÓDIGO  PENAL.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ. REJEIÇÃO. O juiz que presidir a instrução
deverá  proferir  sentença  (artigo  399,  §2º,  do  CPP).
Mitigação  do  regramento  nos  casos  de  afastamento
momentâneo do magistrado ou de regime de exceção
instaurado na comarca. Interpretação sistêmica. Artigos
3º do CPP e 132 do CPC. Ausência de demonstração de
prejuízo (art. 563 do CPP) que determina a rejeição da
preliminar de nulidade. MÉRITO. MATERIALIDADE.
CONSENTIMENTO  DA  OFENDIDA.
INOCORRÊNCIA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
Comprovadas a materialidade e autoria do delito de
estupro,  a  evidenciar  ter  o  réu  constrangido  a
ofendida, à época com 15 anos de idade, a manter
consigo  conjunção  carnal.  Inadmitida  a  tese  de
consentimento da vítima. Relevância da palavra da
ofendida,  cujo  valor  probatório  é  reconhecido
quando  ausentes  indicativos  de  que  esteja  lhe
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imputando prática que não tenha verdadeiramente
ocorrido.  Assente  na  jurisprudência  que,  em  se
tratando  de  crimes  sexuais,  dito  meio  probatório
reveste-se de vital importância, sendo, muitas vezes,
o  único  a  determinar  a  condenação  do  réu.  Isso
porque,  pela  sua  natureza,  tais  infrações  são
normalmente  cometidas  longe  dos  olhos  de
testemunha,  na  clandestinidade.  Assim,  firme,
coerente  e  sem razões  para  imputar  falsamente  a
prática  dos  fatos  ao  acusado,  não  há  como  ser
desconsiderada,  a  não ser que  haja  prova robusta
em sentido  contrário  -  o  que  inocorre  na  espécie.
PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
(Apelação  Crime  Nº  70061657813,  Oitava  Câmara
Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Naele
Ochoa Piazzeta, Julgado em 29/10/2014) - grifei

Por  essas  razões,  não  prospera  a  tese  defensiva  de  que  não  há
provas para condenação.

- DA APLICAÇÃO DA PENA

Nas  razões  recursais,  o  acusado  pleiteia  pela  redução  de  sua
reprimenda.

O pedido deve ser rejeitado.

Quanto ao pedido de redução da pena, cabe lembrar que a fixação
da pena é questão que se insere na órbita de convencimento do Juiz, no exercício de seu
poder discricionário de decidir, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga
suficiente na hipótese concreta.

Segundo estabelece  o  art.  59 do CP,  o magistrado deve  fixar  a
reprimenda em um patamar necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime  e,  seguindo  o  critério  trifásico  estabelecido  pelo  art.  68  do  CP,  analisar  as
circunstâncias judiciais,  das quais  deve extrair  a  pena base  para  o crime cometido,
sempre observando as basilares a ele indicadas na lei penal. 

A respeito deste tema, colhe-se da doutrina de Guilherme de Souza
Nucci:
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“O  juiz,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pelo
legislador (mínimo e máximo, abstratamente  fixados
para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se
do  seu  livre  convencimento  (discricionariedade),
embora  com  fundamentada  exposição  do  seu
raciocínio  (juridicamente  vinculada).”  (in,  Código
penal comentado. 9. ed. Rev., atual e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008. p. 388).

Com  efeito,  para  a  fixação  da  pena,  devem  ser  observadas  as
especificidades de cada caso concreto, sem critérios rígidos e pré-definidos, o que faz
com que  o  magistrado  possa  chegar  a  um quantum justo  e  adequado  para  aquele
determinado fato criminoso. O juiz não deve ser tolhido de seu poder de, em cada caso,
aferir a pena justa e necessária.

No caso em tela, considerando que a sentenciante condenou o réu
nas penas do art. 213, caput, do CP, no qual a pena privativa de liberdade varia de 6
(seis) a 10 (dez) anos de reclusão, fixou, diante da análise das circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal, a pena base em 8 (oito) anos de reclusão, tendo elevado em
01 (um) ano, diante da existência de 02 (duas) agravantes, totalizando 09 (nove) anos
de reclusão.

Ora, para se chegar a esse quantitativo, levou em consideração as
circunstâncias judiciais que foram qualificadas como desfavoráveis ao réu, conforme se
pode observar na sentença de fls. 178.

Pela simples leitura, percebe-se que todos os vetores do art. 59 do
CP foram, suficiente e, devidamente, fundamentados, conforme determina o disposto
no  art.  93,  IX (princípio  da  motivação  das  decisões)  e  art.  5º,  XLVI  (preceito  da
individualização da pena), ambos da CF/88.

Nesse  contexto,  observo  que,  quando  da  apreciação  das
circunstâncias judiciais, o juiz singular, ante a existência de aspectos negativos, não
poderia fixar a pena no mínimo legal.

Assim, o magistrado singular agiu corretamente.

Ao contrário do entendimento apresentado pela irresignação, tem-
se  que  o  quantitativo  da  pena  privativa  de  liberdade  fixado na  sentença  mostra-se
proporcional (simétrico) ao número de vetores desfavoráveis ao inculpado, bem como,
às circunstâncias do caso concreto, justificando, plenamente, o quantum da reprimenda
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imposta.

Registro, por fim, que as alegações trazidas pelo douto Promotor
de Justiça, em suas contrarrazões (fls. 212-218), de que houve um equívoco quando a
magistrada condenou o réu nas penas do art. 213, caput, do CP, quando na verdade,
seria no § 1º, já que a vítima tem entre 14 e 18 anos, realmente estão certas, no entanto,
não se trata de erro material, como ele destacou.

Sobre o assunto:

“O erro material passível de ser corrigido de ofício e
não  sujeito  à  preclusão  é  o  reconhecido  primu  ictu
oculi,  consistente  em  equívocos  materiais  sem
conteúdo decisório propriamente dito. O art. 463, I e
II, do CPC autoriza ao juiz alterar a sentença de ofício
ou  a  requerimento  da  parte,  ainda  que  encerrada  a
função  jurisdicional  para  correção  de  inexatidões
materiais ou erros de cálculo, bem como mediante a
interposição  de  embargos  de  declaração.  Não  sendo
opostos  os  embargos  de  declaração,  a  única
possibilidade  de alteração da  sentença transitada em
julgado é a constatação de um eventual erro material,
por  exemplo,  erros  de  grafia,  de  nome,  valor  etc.  A
doutrina,  ao  tratar  da  correção  das  inexatidões
materiais,  observa  que  elas  não  devem  afetar  em
substância  o  decisório  da  sentença,  não  alterando,
aumentando  ou  diminuindo  os  seus  efeitos.  Não  é
possível considerar que há erro material, cognoscível
primu ictu oculi e passível de ser corrigido a qualquer
tempo,  quando  não  se  trata  de  mero  ajuste  do
dispositivo da sentença,  mas de verdadeira alteração
ou ampliação do conteúdo decisório com a respectiva
extensão  dos  efeitos  da  coisa  julgada.  O  erro
consistente  na  omissão,  alteração  ou  ampliação  do
conteúdo  decisório,  com  a  extensão  dos  efeitos  da
coisa  julgada,  pode  ser  convertido  em  erro  de
julgamento  a  ser  impugnado  mediante  o  recurso
cabível ou ação rescisória.” (REsp 1.151.982-ES, Rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012).

Como  não  há  recurso  do  Ministério  Público,  nesse  momento
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processual nada pode ser feito, para não violar o princípio do non reformatio in pejus.

- DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

O  pedido  de  concessão  do  direito  de  recorrer  em  liberdade,
formulado  dentro  do  recurso  de  apelação  é  ineficaz,  pois  somente  será  apreciado
quando do julgamento do próprio recurso que o acusado visa aguardar fora do cárcere.

Nesse sentido:

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  CRIME  DE  ROUBO
QUALIFICADO  (ART.  157,  §  2º,  I  E  II  DO  CP.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO
CONCESSÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE  COMPROVADAS.
CONDENAÇÕES  MANTIDAS.
DESCLASSIFICAÇÃO  DA  CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO  DAS  PENAS-
BASE  NOS  PATAMARES  MÍNIMOS
ABSTRATAMENTE  PREVISTOS.
INVIABILIDADE.  ALTERAÇÃO  DO  REGIME
PRISIONAL.  INVIABILIDADE.  MATÉRIA
PREQUESTIONADA.  RECURSOS  IMPROVIDOS.
Não há previsão legal para o deferimento liminar do
pedido de recorrer em liberdade em sede de Apelação
Criminal, sendo mais recomendável, caso haja patente
constrangimento  ilegal,  a  impetração  de  Habeas
Corpus,  remédio  constitucional  próprio  para  a
colocação  dos  pacientes  em  liberdade.  Resta
prejudicado o pleito de aguardar o julgamento em
liberdade,  na  medida  em que o  apelo  está  sendo
decidido neste exato momento. Ademais, estando a
sentença condenatória devidamente fundamentada
quanto  à  negativa  do  direito  de  recorrer  em
liberdade, especialmente por estarem presentes os
requisitos  do  artigo  312,  do  Código  de  Processo
Penal,  e  por  terem  os  réus  permanecidos  presos
durante toda a instrução processual, não há que se
falar em constrangimento ilegal. In casu, constata-se
que a prova oral produzida não deixa dúvidas acerca
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da  presença  de  terceira  pessoa  juntamente  aos
apelantes no momento da ação delituosa, bem como
patente a utilização de arma de fogo como recurso de
intimidação dos ofendidos. Em que pese não ter sido
apreendido esse terceiro, o qual se encontrava na posse
da arma de fogo, foram produzidas provas suficientes
para suprir tal ausência, não havendo que se falar em
desclassificação  da  conduta  típica  de  roubo.  A
existência  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis
obsta a fixação da pena-base no mínimo legal. Não há
falar-se em alteração do regime prisional, se este foi
fixado em atenção ao art. 33, § 3º, do Código Penal.
Recursos  improvidos.  (TJES;  APL  0001345-
78.2014.8.08.0012;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.
Des.  Adalto  Dias  Tristão;  Julg.  02/12/2015;  DJES
17/12/2015) - grifei

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  APREENSÃO  E  PERÍCIA
TÉCNICA  NA  ARMA  DE  FOGO.
DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE
DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  PLEITO  DE
APLICAÇÃO  DE  ANALOGIA  IN  BONAM
PARTEM  COM  O  INSTITUTO  DA  DELAÇÃO
PREMIADA.  DESCABIMENTO.  FIXAÇÃO  DA
PENA  AQUÉM  DO  MÍNIMO.
INADMISSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  231/STJ.
PENA  DE  MULTA.  PROPORCIONALIDADE.
PEDIDO  PARA  RECORRER  EM  LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  PARCIAL PROVIMENTO.  1.
Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa
ao emprego de arma prevista no artigo 157, § 2º, inciso
I,  do  Código  Penal,  é  prescindível  a  apreensão  e
perícia  técnica  do  artefato,  notadamente  quando sua
utilização  é  suficientemente  comprovada  pelas
palavras firmes e seguras da vítima. 2.  Não vinga o
pleito de aplicação de analogia in bonam partem entre
a  confissão  espontânea  e  a  delação  premiada,  pois
além  da  natureza  jurídica  diversa  dos  institutos,  a
legislação  penal  não  deixa  lacunas  quanto  ao  seu
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alcance, não cabendo ao intérprete criar benesses não
previstas em Lei. 3. O reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea não autoriza a redução da pena
aquém  do  mínimo  legal,  conforme  jurisprudência
consagrada no enunciado da Súmula n. 231/STJ. 4. A
pena de multa deve guardar proporcionalidade com a
pena  corporal.  5.  Se  o  réu  respondeu  a  todo  o
processo  preso  e  ainda  persistem os  motivos  que
determinaram a custódia preventiva, inexiste razão
para  que  aguarde  o  trânsito  em  julgado  da
sentença  penal  condenatória  em  liberdade. 6.
Recursos  parcialmente  providos.  (TJDF;  Rec
2015.05.1.005996-3;  Ac.  918.524;  Terceira  Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Jesuíno  Rissato;  DJDFTE
15/02/2016; Pág. 133) - grifei

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator, os Excelentíssimos Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor
e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Joaci Juvino
da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 13
(treze) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018

      Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       - Relator -
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