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RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Ronaldo Rodrigues de Melo
ADVOGADO: José Alves Cardoso (OAB/OAB 3.562) e Mateus Dias de Oliveira de
Almeida (OAB/PB 11.486e)
2º APELANTE: Walyson Gomes da Silva
ADVOGADO: Luiz  Pereira  do  Nascimento  Júnior  (OAB/PB  18.895)  e  Emanuel
Messias Pereira de Lucena (OAB/OB 22.260)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  DOS CRIMES CONTRA
O  PATRIMÔNIO. EXTORSÃO  MAJORADA.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINARMENTE.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  DA  NOMEAÇÃO  DE  DEFENSOR
PÚBLICO.  REJEIÇÃO.  ADVOGADO
CONSTITUÍDO  QUE,  INTIMADO,  NÃO
COMPARECE  AO  ATO  NEM  JUSTIFICA  A
AUSÊNCIA. DO INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE
INTIMAÇÃO  DAS  TESTEMUNHAS  DE  DEFESA.
PRECLUSÃO  TEMPORAL.  DO  PLEITO
ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.
ACOLHIMENTO  DO PEDIDO DE  REDUÇÃO DA
PENA.  NOVA ANÁLISE  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.  "COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA"
CONSIDERADO  VETOR  NEUTRO.
REDIMENSIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO  SEM  EFEITO  SUSPENSIVO.
CUMPRIMENTO  IMEDIATO  DA  DECISÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

1. A nulidade não pode ser invocada por aquele a que
tenha dado causa. Apesar de devidamente intimado da
ocorrência da audiência, o advogado constituído do réu
deixou  de  comparecer  ao  ato  processual  e,  na  sua
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inércia, correta a nomeação de Defensor Público.

2. "O direito à prova não é absoluto, limitando-se por
regras  de  natureza  endoprocessual  e  extraprocessual.
Assim  é  que,  na  proposição  de  prova  oral,  prevê  o
Código de Processo Penal  que o rol  de testemunhas
deve  ser  apresentado,  sob  pena  de  preclusão,  na
própria  denúncia,  para  o  Ministério  Público,  e  na
resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente,
não  há  ilegalidade  na  desconsideração  do  rol  de
testemunhas  da  defesa,  apresentado  fora  do  prazo
legalmente  estabelecido,  ante  a  preclusão  temporal
desta  faculdade  processual".  (HC  202.928/PR,  Rel.
Min.  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  Rel.  p/  Acórdão
Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe 08/09/2014)

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

4.  O Magistrado exasperou a  pena-base valorando o
comportamento da vítima. Quanto à referida vetorial,
in  casu,  deve  ser  considerada  circunstância  judicial
neutra.

5.  Considerando que  nem o recurso  especial  nem o
extraordinário  possuem  efeito  suspensivo,  não  há
impedimento para o início da execução provisória da
pena, inclusive a perda da função pública.

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 rejeitar as preliminares e, no mérito, por igual
votação,  dar  parcial  provimento aos  recursos  para,  mantendo  as  condenações,
redimensionar as penas para 08 anos e 04 meses, além do pagamento de 37 dias multa,
mantidos o regime inicial fechado e a perda do cargo.

Expeçam-se  mandados  de  prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de
Embargos de Declaração.
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RELATÓRIO

Perante  a  6ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,  Ronaldo
Rodrigues de Melo e Walyson Gomes da Silva foram denunciados da seguinte maneira:
o primeiro, nas penas do art. 158, § 1º, 1ª parte; c/c o art. 307; c/c art. 69, todos do CP e
o segundo, Walison, nas sanções do art. 158, § 1º, 1ª e 2ª parte; c/c o art. 307; c/c art.
69, todos do CP, pelos fatos a seguir narrados:

“(…)
No dia 20 de junho de 2015, no período da tarde, no
interior do estabelecimento comercial "GT Autopeças",
situado  no  Bairro  do  Distrito  Mecânico/Ilha  do
Bispo, nesta capital, o acusado WALYSON GOMES
DA SILVA fora preso em flagrante delito em virtude
de, mediante grave ameaça, com emprego de arma
de fogo,  ter  constrangido a vítima  GUTEMBERG
AUGUSTO  DA SILVA ROCHA  a  lhe  entregar  a
importância  de  R$  500,00  (quinhentos  reais).
Observa-se que essa citada quantia correspondia à
última parte de uma indevida vantagem econômica
exigida,  no  dia  anterior,  pelo  aludido acoimado e
pelo  censurado  RONALDO  RODRIGUES  DE
MELO, com ameaça, mediante falsa identidade, que
totalizaou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
para deixarem de efetuar  a prisão da vítima e  do
irmão  GUILHERME  AUGUSTO  DA  SILVA
ROCHA.
(...)".

Concluída a instrução processual, foram oferecidas as alegações
finais pelas partes, tendo, em seguida, o magistrado sentenciante, julgado procedente,
em parte, a pretensão punitiva do Estado, condenando os réus Ronaldo Rodrigues de
Melo e Walyson Gomes da Silva, nas penas do art. 158, § 1º, do CP, considerando que o
crime  de  falsa  identidade  (art.  307  do  CP_  foi  absorvido  pelo  crime  de  extorsão,
aplicando-lhes, em seguida, a pena da seguinte maneira (fls. 325-345):

- Para Ronaldo Rodrigues de Melo 

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 06
(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Considerando a causa
de aumento presente no §1º do art. 158 do CP (emprego de arma e concurso de pessoas)
elevou a  pena  em 1/3,  ficando,  em definitivo,  diante  da  ausência  de  outras  causas
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definitivas, em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias, no
valor de 1/20 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido em regime
inicialmente fechado, em razão do quantum da pena aplicada.

- Para Walyson Gomes da Silva

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 06
(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Considerando a causa
de aumento presente no §1º do art. 158 do CP (emprego de arma e concurso de pessoas)
elevou a  pena  em 1/3,  ficando,  em definitivo,  diante  da  ausência  de  outras  causas
definitivas, em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias, no
valor de 1/20 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido em regime
inicialmente fechado, em razão do quantum da pena aplicada.

Por fim, com base no art. 92, I, "a" e "b", do CP, decretou a perda
do cargo de policiais militares dos acusados.  

Insatisfeitos  com a decisão condenatória,  as  defesas intentaram
recursos de apelação (fls. 346 e 347) para esta Corte de Justiça, tendo o patrono de
Ronaldo Rodrigues de Melo alegado, preliminarmente, cerceamento de defesa e,  no
mérito,  pedido por sua absolvição e,  alternativamente, a redução da reprimenda e o
direito de interpor recurso especial e extraordinário sem perda da função pública (fls.
369-389).

Walyson Gomes da Silva, por sua vez, limitou-se a pleitear por
sua  absolvição,  pela  redução  da  pena  e  o  direito  de  interpor  recurso  especial  e
extraordinário sem perda da função pública (fls. 391-407).

Ofertadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 413-418),
este requereu o improvimento do apelo.

Seguindo os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, lançou
parecer Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, pelo provimento parcial do recurso para,
após rejeitar as preliminares, manter a condenação e reduzir a pena (fls. 447-460).

É o relatório.

VOTO
 
1. PRELIMINARMENTE

1.1. DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO
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Em sede de preliminar, a defesa de Ronado Rodrigues de Melo
ventila cerceamento de defesa em razão de ter sido realizada audiência na ausência de
defensor habilitado e que, inclusive, já tinha ofertado defesa.

Diz,  que  o  juiz  anotou a  ausência  injustificada  do  advogado e
nomeou Defensor Público, que não tinha domínio sobre os fatos.

Alega, quanto a ausência injustificada, que no dia da audiência, os
servidores  do  judiciário  eclodiram  em  greve,  paralisando  as  atividades  em  muitas
comarcas pelo Estado.

Compulsando  atentamente  os  autos,  vê-se  que,  de  fato,  o
advogado do réu, Dr. Luiz Pereira do Nascimento Júnior foi devidamente intimado para
a  audiência  de  instrução  e  julgamento  (fls.  211)  e  deixou  de  comparecer  ao  ato
processual sem qualquer justificativa.

A nulidade não pode ser invocada por aquele a que tenha dado
causa.  Apesar  de  devidamente  intimado  da  ocorrência  da  audiência,  o  advogado
constituído do réu deixou de comparecer ao ato processual e, na sua inércia, correta a
nomeação de Defensor Público.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
AUDIÊNCIA DE  INSTRUÇÃO  E  JULGAMENTO.
NÃO  COMPARECIMENTO  DO  ADVOGADO
CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD
HOC. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PREJUÍZO  NÃO  COMPROVADO.  RECURSO  A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Na espécie, o advogado constituído pelo recorrente,
devidamente intimado, não compareceu à audiência
de  instrução  e  julgamento,  ocasião  em  que  o
Magistrado condutor nomeou defensor dativo para
a assistência técnica da parte.
Não há exigência legal de abertura de prazo ou de
nomeação  de  defensor  público  na  hipótese  de
ausência  do  profissional  constituído  pela  parte.
Com efeito,  o  que  preconiza  o  art.  265,  §  2º,  do
Código  de  Processo  Penal  é  que,  na  ausência
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injustificada no profissional constituído, o juiz não
determinará o adiamento de ato algum do processo,
devendo  nomear  defensor  substituto,  ainda  que
provisoriamente  ou  só  para  o  efeito  do  ato,
bastando  a  nomeação  de  defensor  ad  hoc,  como
havido na espécie.
Ademais,  no processo penal,  o reconhecimento de
nulidade, ainda que absoluta, dos atos processuais
demanda a demonstração de prejuízo concreto, não
se  afigurando  suficiente  a  simples  e  alegada
deficiência  de  defesa.  Nesse  sentido,  tem-se  o
entendimento  consagrado  pela  Súmula  n.  523  do
Supremo Tribunal  Federal,  no sentido de que, no
processo penal, a falta de defesa constitui nulidade
absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver
prova do prejuízo para o réu. Trata-se de aplicação
do  brocardo  jurídico  pas  de  nullité  sans  grief,
positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.
Diverge do quadro fático erigido no acórdão recorrido
a alegação de que o acusado requerera a assistência de
defensor  público  anteriormente  à  audiência  de
instrução e julgamento, revelando-se o habeas corpus
inviável para o reexame fático-probatório dos autos.
Outrossim, a afirmação se afigura contraditória com a
notícia  de  que  o  advogado  constituído  pela  defesa
intentou comparecer  à audiência,  não logrando êxito
em razão das condições de trânsito na localidade.
Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.
(RHC  71.696/PR,  Rel.  Ministro  JOEL  ILAN
PACIORNIK,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
08/11/2016, DJe 16/11/2016) - grifei

Assim, rejeito a preliminar.

1.2. DA AUSÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHA

Ainda,  preliminarmente,  o  réu  diz  que  houve  cerceamento  de
defesa quando o magistrado indeferiu o pedido de intimar as testemunhas militares,
arroladas na defesa.

Diz que o indeferimento do pedido de intimação das testemunhas
que não compareceram a audiência causou prejuízo, já que foi condenado e que isso
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não ocorreria se as suas testemunahs tivessem sido ouvidas.

Esse  pedido  também  deve  ser  rejeitado  pois,  como  bem
fundamentado pelo Juiz atuante no feito (fls. 263-264) o pedido estava precluso.

Sobre o assunto:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  OFENSA  AO  ART.  396-A,  DO  CPP.
RESPOSTA  À  ACUSAÇÃO  INTEMPESTIVA.
DIREITO  DE  ARROLAR  TESTEMUNHAS.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
AUSÊNCIA  DE  EFETIVO  PREJUÍZO.  PAS  DE
NULLITÉ SANS GRIEF.  AFRONTA AO ART.  229
DO  CPP.  PEDIDO  DE  ACAREAÇÃO.
INDEFERIMENTO  FUNDAMENTADO  PELO
MAGISTRADO  DE  ORIGEM.  POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO  EM  CONFORMIDADE  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  SÚMULA
83/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 381, III, E 386, VII,
AMBOS DO CPP.  ABSOLVIÇÃO.  REEXAME  DE
MATÉRIA FÁTICA.  VEDAÇÃO.  SÚMULA 7/STJ.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO  DE  DISPOSITIVO  LEGAL
VIOLADO.  APELO  ESPECIAL  COM
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  SÚMULA
284/STF.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE
NEGA PROVIMENTO.
1. "O direito à prova não é absoluto, limitando-se
por  regras  de  natureza  endoprocessual  e
extraprocessual.  Assim  é  que,  na  proposição  de
prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o
rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena
de  preclusão,  na  própria  denúncia,  para  o
Ministério Público, e na resposta à acusação, para a
defesa.  No  caso  vertente,  não  há  ilegalidade  na
desconsideração do rol de testemunhas da defesa,
apresentado fora do prazo legalmente estabelecido,
ante  a  preclusão  temporal  desta  faculdade
processual".  (HC  202.928/PR,  Rel.  Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Min.
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ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA TURMA,
DJe  08/09/2014) 2.  Segundo  a  legislação  penal  em
vigor, é imprescindível quando se trata de alegação de
nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo
sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité
sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do
Código de Processo Penal, o que não ocorreu, in casu.
3.  A teor  do  entendimento  desta  Corte,  o  juiz  pode
indeferir,  em  decisão  devidamente  fundamentada,
como ocorreu na espécie,  as diligências que entenda
ser protelatórias ou desnecessárias, dentro de um juízo
de conveniência,  que é próprio do seu regular poder
discricionário,  não  havendo  nulidade  alguma  em tal
proceder.
4. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância
ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de
analisar a existência de provas suficientes a embasar o
decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição. Óbice
do enunciado nº 7 da Súmula desta Corte.
5.  A ausência  de  indicação  do  dispositivo  ofendido
enseja a aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do
Pretório  Excelso,  pois  caracteriza  deficiência  na
fundamentação,  o  que  dificulta  a  compreensão  da
controvérsia.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 713.847/MG, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA TURMA,
julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).  - grifei

2. MÉRITO

2.1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à sentença
condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando, por sua reforma, no sentido
da absolvição dos inculpados, diante da insuficiência de provas.

As  provas  de  materialidade  e  autoria  do  ilícito,  por  sua  vez,
emergem de forma límpida e categórica do conjunto probatório, conforme se depreende
das declarações colhidas desde a esfera policial.
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Ao ser ouvido, em juízo, o irmão da vítima, Guilherme Augusto
da Silva, disse (mídia de fls. 260) que estava no momento em que eles chegaram; que
eles chegaram juntos e eles disseram: "A casa caiu"; que "Piaba" disse vamos conversar
melhor; que eles disseram que tinham peças de carros roubadas lá; que eles ameaçaram
dizendo que o delegado estava ligando; que eles chegaram a pedir R$ 5.000 e depois
baixaram para R$ 4.000; que seu irmão deu um cheque de R$ 3.300 a "Piaba" e uma
quantia de R$ 150,00 em espécie, isso foi na sexta feira; que "Piaba" voltou no sábado
para pegar o resto do dinheiro;  que seu irmão entregou o dinheiro a "Piaba" e que
Walysson estava lá; que seu irmão foi ameaçado de ser preso, sob acusação de roubo
peças de carro,  por isso deu o cheque; que eles se identificaram como policiais civis.

Gutemberg  Augusto  da  Silva  Rocha,  vítima,  ao  prestar  suas
declarações (mídia de fls.  260) disse que eles chegaram dizendo que eram policiais
civis,  cumprindo  ordem do  delegado  e  a  "casa  caiu";  que  os  acusados  exigiram a
quantia  de  R$  5.000  para  não  prender  o  depoente;  que  conversou  com  "Piaba"
(Ronaldo) separadamente; que Ronaldo disse que se ele não entregasse o dinheiro lhe
prejudicaria; que, pela ameça, o declarante entregou a quantia de R$ 3.300; que eles
avisaram que retornariam para  pegar  o restante;  que no outro dia  o depoente foi  a
delegacia informar o acontecido; que quando estava na delegacia, o acusado estava na
loja  telefonando para  o depoente,  para  pegar  o restante  do dinheiro;  que disse  que
estava no banco; que o acusado Walysson retornou à loja para pegar os R$ 500,00
restantes, oportunidade em que os policiais civis deram voz de prisão; que Ronaldo foi
o responsável pelas ameaças e que Walysson apenas o acompanhou.

O Delegado de Polícia Marcelo Bion ao ser ouvido (mídia de fls.
260) disse que os policiais viram o momento em que o acusado fez menção para sacar
uma arma; que os policiais deram voz de prisão a Walysson; que Walyssom pediu que
"aliviasse  sua barra",  fazendo menção a  não efetuar  a  prisão;  que a  vítima recebia
ligações do acusado enquanto estava na delegacia; que o irmão da vítima ligou para o
mesmo informando que Walysson estava na loja, para pegar o restante da quantia.

E o policial Adailton Marconde de Paula Ferreira, disse (mídia de
fls.  260) que o acusado Ronaldo (Piaba) era acostumado a praticar extorsões dessa
natureza.        

As seguras  e  harmônicas  palavras  da  vítima nas  duas  fases  do
procedimento, corroboradas pelos testemunhos dos milicianos, não deixam dúvida da
prática do crime pelos réus. Houve grave ameaça, tanto que, amedrontado, o ofendido
entregou dinheiro para os recorrentes. O acusado Walysson foi capturado no momento
em que foram buscar o resto do dinheiro.

Dessarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma  condenação  é
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irrefragável  e  aprume.  A  materialidade  e  a  autoria  atribuídas  aos  apelantes  são
incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão dos responsáveis.

O juiz singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 158, § 1º, do Código
Penal,  fê-lo  em consonância  com os  elementos  de  convicção encartados nos  autos,
mormente quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a
expurgar-lhes a culpabilidade, o qual venha a justificar a absolvição pretendida.

Sobre o assunto:

"APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  E  EXTORSÃO.
PRELIMINARES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
QUANTO  AO  CRIME  DE  ROUBO.
ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 E
AO  ARTIGO  210,  AMBOS  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  PENAL.  REJEITADAS.  MÉRITO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO  PELA  INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. NEGADO. REDIMENSIONAMENTO
DA PENA-BASE. VIABILIDADE. AFASTAMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º, DO
158,  DO  CP.  DESCABIMENTO.  PENA
CARCERÁRIA  REDIMENSIONADA.  SENTENÇA
MODIFICADA.  (...)   Mérito.  Quanto  ao crime  de
extorsão,  foram  comprovadas  materialidade  e
autoria  delitivas,  mostrando-se  correta  a
condenação do réu. Caso dos autos em que a vítima
foi  abordada  no  interior  da  agência  bancária,
enquanto fazia pagamentos no caixa eletrônico,  e,
estando o réu na posse de arma de fogo, exigiu o
saque de valor em dinheiro. Palavra de testemunha
da  acusação  que  merece  credibilidade.  Inviável  o
afastamento da causa de aumento da pena prevista
no § 1º, do artigo 158, do CP, uma vez comprovado
o  uso  de  arma  de  fogo  pela  prova  testemunhal.
Pena-base  redimensionada.  Apenamento  carcerário
alterado  para  06  (seis)  anos,  02  (dois)  meses  e  20
(vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além
da pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa, à razão de
1/30  do  salário  mínimo  vigente  ao  tempo  do  fato.
Declarada a extinção da punibilidade pela prescrição

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0015651-67.2015.815.2002                                                   CMBF – Relator                       10



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

quanto ao crime de roubo. Prefaciais de violação aos
artigos  226  e  210  do  CPP  rejeitadas.  Apelação
parcialmente  provida.  (Apelação  Crime  Nº
70073217614,  Sétima  Câmara  Criminal,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  José  Antônio  Daltoe  Cezar,
Julgado em 17/08/2017) - grifei

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
decantada  pelos  recorrentes,  esmorece  em  face  da  materialidade  e  da  autoria
incontestes, posto que esteadas em provas verossímeis e vigorosas.

2. DA REDUÇÃO DA PENA

No  que  tange  ao  pedido  de  redução  da  pena,  esse  deve  ser
acolhido.

Em atenta  leitura à decisão condenatória,  em especial  na parte
referente a dosimetria (fls. 338 e 340) , vê-se que o sentenciante valorou negativamente
a circunstância "comportamento da vítima" e, segundo entendimento jurisprudencial,
ela deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização
de forma desfavorável ao acusado. 

Vejamos:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. VIOLAÇÃO
DO  ART.  59,  CP.  PENA-BASE  FIXADA  NO
MÍNIMO LEGAL.
CONSEQUÊNCIAS  E  MOTIVOS  PRÓPRIAS  DO
TIPO. FUNDAMENTOS INATACADOS.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  283/STF.
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA.  NEUTRO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem negou provimento à apelação
do Parquet, fixando a pena-base no mínimo legal, sob
o fundamento de que a dosimetria da pena está inserida
no âmbito de discricionariedade do julgador,  estando
ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto
e subjetivas do agente, considerando as consequências
e motivos do crime próprias do tipo penal. Contudo, o
recorrente  não  impugnou  esses  fundamentos,
limitando-se  a  alegar  que  o  acórdão  combatido

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0015651-67.2015.815.2002                                                   CMBF – Relator                       11



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

sopesou negativamente três circunstâncias judiciais, o
que não ocorreu. Evidencia-se, portanto, a presença de
fundamentos inatacados, suficientes, à manutenção do
julgado.  Aplica-se,  por  conseguinte,  o  enunciado  da
Súmula n. 283 da Corte Suprema: "É inadmissível o
recurso  extraordinário,  quando  a  decisão  recorrida
assenta  em  mais  de  um  fundamento  suficiente  e  o
recurso não abrange todos eles".
2.  Esta  Corte  Superior  considera  o  vetor  do
comportamento da vítima neutro, não podendo ser
desfavorável  ao  apenado  na  dosimetria  da  pena.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  473.972/GO,  Rel.  Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
21/02/2017, DJe 03/03/2017) - grifei

APELAÇÃO  CRIME.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
LESÃO  CORPORAL.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA  E  LEGÍTIMA  DEFESA.
INOCORRÊNCIA.  DOSIMETRIA  DA  PENA
INADEQUADA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  1.
Diante da prova coligida, não há dúvida de que o réu
praticou a infração penal descrita, desferindo chutes e
socos na vítima,  causando-lhe as lesões. O relato de
legítima  defesa  do  acusado  destoa  do  cabedal
probatório. Além disso, recusou-se a realizar o auto de
exame de corpo de delito. 2. O Magistrado exasperou
a pena-base valorando o comportamento da vítima.
Quanto  à  referida  vetorial,  in  casu,  deve  ser
considerada  circunstância  judicial  neutra.  O  fato
da vítima não ter influído na realização do crime,
no  caso  em tela,  não  deve  ser  considerado  como
circunstância desfavorável ao réu, isto porque é o
comportamento  esperado  no  desenrolar  de  uma
prática  criminosa.  Pena  basilar  redimensionada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação
Crime  Nº  70074890104,  Primeira  Câmara  Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner
Neto, Julgado em 18/10/2017) - grifei

Assim, fica afastada a referida vetorial.
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Registro, que o pedido para que a pena fique no mínimo legal
deve ser rejeitado, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável ao
réu o que, por si só, autoriza o afastamento do patamar mínimo.

Vejamos:

APELAÇÃO  CRIME.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO  DE  DROGAS.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DAS  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS  POR  AUSÊNCIA  DE  SUA
DEGRAVAÇÃO  INTEGRAL NÃO  ACOLHIDA.  A
DISPONIBILIDADE  DA  MÍDIA  COM  TODO  O
CONTEÚDO  DAS  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS  À  DEFESA  É  SUFICIENTE  AO
EXERCÍCIO  DO  CONTRADITÓRIO.  MÉRITO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  CONDENAÇÃO.  MANUTENÇÃO.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  PENA  DEFINITIVA  E
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
MANTIDOS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DEVIDO À
EXISTÊNCIA DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS  AOS  RÉUS.  PRINCIPIO  DA
SUFICIÊNCIA DA PENA. ART. 44, INCISO III, DO
CÓDIGO  PENAL.  INCIDÊNCIA.  SENTENÇA
MANTIDA. 1. (...) 5. Dosimetria da pena.  As penas
dos  réus  foram  fixadas  em  confrmidade  com  os
princípios da legalidade e da proporcionalidade, em
que foram consideradas vetoriais desfavoráveis aos
réus  J.J.O.C.  e  J.O.M.,  o  que  repercutiu  no
afastamento  da  pena  definitiva  do  mínimo  legal,
assim como autorizou o estabelecimento de regime
inicial  de  cumprimento  de  pena  privativa  de
liberdade mais rigoroso,  com base no disposto no
art. 33, §3º, do Código Penal e em entendimento já
adotado  pelo  Superior  tribunal  de  Justiça. Além
disso,  as  referidas  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  aos  mencionados  acusados
impossibilitaram,  na  sentença  condenatória,  a
aplicação  da  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  por  penas  restritivas  de  direitos,  com
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fundamento no art. 44, inciso III, do Código Penal, o
que  segue  mantido  em  virtude  da  incidência  do
princípio da suficiência da pena restritiva de direitos
relacionado a esse dispositivo legal, de tal sorte que o
Magistrado  pode  deixar  de  aplicar  a  citada  benesse
penal caso, diante das peculiaridades do caso concreto
e  da  existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  ao  réu,  entenda  que  aquela  não  será
suficiente  para  ocasionar  os  efeitos  relativos  à
prevenção  geral  e  específica  inerentes  às  sanções
penais. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça
nesse  sentido.  (...)  RECURSO  NÃO  PROVIDO.
(Apelação  Crime  Nº  70074684481,  Terceira  Câmara
Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Ingo
Wolfgang Sarlet, Julgado em 08/11/2017) - grifei

Diante dessas considerações, passo a nova dosimetria: 

- Para Ronaldo Rodrigues de Melo 

Considerando  como  neutra  a  circunstância  "comportamento  da
vítima" e mantida a análise dos demais vetores, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03
(três)  meses  de  reclusão  e  28  (vinte  e  oito)  dias-multa.  Considerando  a  causa  de
aumento presente no §1º do art. 158 do CP (emprego de arma e concurso de pessoas)
elevo  a  pena  em 1/3,  ficando,  em definitivo,  diante  da  ausência  de  outras  causas
definitivas, em  08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 37 (trinta e sete)
dias, no valor de 1/20 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido em
regime inicialmente fechado, em razão do quantum da pena aplicada.

- Para Walyson Gomes da Silva

Considerando  como  neutra  a  circunstância  "comprtamento  da
vítima" e mantida a análise dos demais vetores, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03
(três)  meses  de  reclusão  e  28  (vinte  e  oito)  dias-multa.  Considerando  a  causa  de
aumento presente no §1º do art. 158 do CP (emprego de arma e concurso de pessoas)
elevo  a  pena  em 1/3,  ficando,  em definitivo,  diante  da  ausência  de  outras  causas
definitivas, em  08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 37 (trinta e sete)
dias, no valor de 1/20 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido em
regime inicialmente fechado, em razão do quantum da pena aplicada.

3.  DA  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  ESPECIAL  E
EXTRAORDINÁRIO SEM PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA
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Por  fim,  os  acusados  pedem  para  interpor  recurso  especial  e
extraordinário sem perda da função pública.

Cumpre-me  esclarecer,  inicialmente,  que  o  magistrado  agiu
corretamente ao decretar a perda do cargo público aos acusados (policiais militares),
por se tratar de efeito da condenação quando ao réu for aplicada pena privativa de
liberdade por tempo igual ou superior a 01 (um), nos crimes praticados com abuso de
poder ou violação de ver para com a Administração Pública ou acima de 04 (quatro)
anos, independente de violação de ver funcional.

E esse é o caso dos autos.

Sobre  o  assunto,  vejamos  um  trecho  da  fundamentção  do
magistrado na sentença (fls. 342):

“(…)  Emerge  dos  autos  que  os  réus  praticaram  os
crimes  graves,  em  notória  violação  aos  deveres
funcionais,  tentando  extorquir  cidadão  em  troco  de
propina e mediante ameaça armada.

Como  se  não  bastasse,  atentaram  contra  a
honorabilidade  e  confiança  da  instituição  a  que
serviam,  pelo que suas  permanências  como Policiais
Militares  constituiria  um  flagrante  contrasenso,
porquanto  a  situação  concreta  toma  imperiosa  a
decretação  da  perda  do  cargo  público  que  se  torna
incompatível com o crime cometido.

A perda da função ou cargo público mal  exercido é
medida  de  rigor  em  casos  congêneres,  tendente  à
recuperação  da  decência  no  exercício  dá  função
pública,  da  eficiência  e  confiança  nos  serviços
públicos,  bem assim sara servir de exemplo aos que
desviam suas condutas funcionais pelos motivos mais
variados. (...)”.

Quanto  ao  pedido,  deve  o  mesmo  ser  rejeitado  considerando
entendimento do STF que decidiu pela constitucionalidade da execução da pena após
decisão de 2º grau, ante a inexistência de efeito suspensivo dos Recursos Especial e
Extraordinário.
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Sobre o assunto:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
PRESUNÇÃO  DE  NÃO  CULPABILIDADE.
MARCO DEFINIDOR.  RÉU CONDENADO PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  PRERROGATIVA  DE
FUNÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL  EM
PROCESSAMENTO  NO  STJ.  AUSÊNCIA  DE
EFEITO  SUSPENSIVO.  NOVAS DIRETRIZES  DO
STF. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...) 3. O aresto proferido pelo STF sinaliza que o
recurso especial, tal como o recurso extraordinário,
por ser desprovido de efeito suspensivo, não obsta o
início da execução provisória da pena, sem que isso
importe  em  malferimento  ao  princípio  da  não
culpabilidade.
Trata-se  de  importante  precedente  que  realinha  a
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  com  o
entendimento  prevalecente  até  fevereiro  de  2009,
momento em que, por sete votos a quatro, aquela Corte
decidiu que um acusado só poderia ser preso depois de
sentença  condenatória  transitada  em julgado  (HC n.
84.078/MG, DJ 26/2/2010).
Em  verdade,  a  possibilidade  de  prisão  após  a
condenação em segunda instância, quando se esgota a
análise  dos  fatos  e  das  provas,  é  coerente  com
praticamente  todos  os  tratados  e  convenções
internacionais que versam direitos humanos.
4. Isso não significa afastar do julgador, dentro de seu
inerente  poder  geral  de  cautela,  a  possibilidade  de
excepcionalmente  atribuir,  no exercício da jurisdição
extraordinária,  efeito  suspensivo  ao  REsp  ou  RE  e,
com isso,  obstar  o  início  da  execução provisória  da
pena. Tal seria possível, por exemplo, em situações nas
quais  estivesse  caracterizada  a  verossimilhança  das
alegações deduzidas na impugnação extrema, de modo
que se pudesse constatar,  à vol d'oiseau, a manifesta
contrariedade  do  acórdão  com  a  jurisprudência
consolidada da Corte a quem se destina a impugnação.
5. (...)" 8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 366.495/RO, Rel. Ministro ROGERIO
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SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
14/02/2017, DJe 23/02/2017) - grifei

"CONSTITUCIONAL.  HABEAS  CORPUS.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA (CF,  ART.  5º,  LVII).  SENTENÇA
PENAL  CONDENATÓRIA  CONFIRMADA  POR
TRIBUNAL  DE  SEGUNDO  GRAU  DE
JURISDIÇÃO.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE.  1.  A  execução  provisória  de
acórdão  penal  condenatório  proferido  em  grau  de
apelação,  ainda  que  sujeito  a  recurso  especial  ou
extraordinário,  não  compromete  o  princípio
constitucional  da  presunção  de  inocência  afirmado
pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2.
Habeas  corpus  denegado".  (HC  126292,  Relator(a):
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
17/02/2016,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-100
DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016)

Sobre o assunto, em seu Parecer (fls. 459, o nobre Procurador de
Justiça, manifestou-se dizendo que:

"(...)
E, como nas cortes superiores não cabe mais discussão
acerca da prova da culpabilidade, razoável se mostra o
recolhimento  do  acusado  à  prisão,  para  início  da
execução  da  pena  que  lhe  foi  imposta,  isto  em
harmonia,  aliás,  com  os  ordenamentos  jurídicos
estrangeiros,  como  pontuado  pelo  Ministro  Teori
Zavasscki,  citando  a  ex-Ministra  Ellen  Gracie  (HC
85.886).
(...)". 

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial
provimento aos recursos para, mantendo as condenações, redimensionar as penas para
08 anos e 04 meses, além do pagamento de 37 dias multa, mantidos o regime inicial
fechado e a perda do cargo.

É o meu voto.

Cópia desa decisão servirá como ofício de notificação.
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Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator,  os  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor  e  Marcos
William de  Oliveira  (convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador).
Ausente, eventualmente, o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão o Exmo. Sr. José Roseno Neto, 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, 27 de fevereiro de 2018.

João Pessoa, 01 de março de 2018.
 

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    Relator
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