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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000081-67.2017.815.2003  –  Vara  Regional  de
Mangabeira da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Joelison Rocha da Silva
ADVOGADO: Evaldo da Silva Brito Neto (OAB/PB nº 20.005)
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
CONDENAÇÃO.  AUTORIA E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
PEDIDO  PARA  QUE  SEJA  INCLUÍDA  COMO
CIRCUNSTÂNCIA  ATENUANTE.
ACOLHIMENTO.  PENA  BASE  FIXADA ACIMA
DO  MÍNIMO  LEGAL.  DOSIMETRIA  DA  PENA
REDIMENSIONADA. PROVIMENTO.

- Deve ser  reconhecida a  circunstância  atenuante  da
confissão quando serve de base à condenação. Assim,
como a pena base fora fixada acima do mínimo legal,
inexiste óbice a sua aplicação.

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 nos termos do voto do relator,
em harmonia com o parecer. Expeça-se Mandado de Prisão, após o decurso do prazo de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca da Capital,
Joelison  Rocha  da  Silva,  alcunha  “Del”,  devidamente qualificado, foi   denunciado
como incursos nas sanções dos arts. 157, § 2º, incisos II do CP e art. 244-B da Lei nº
8.0069/90, todos combinados com o art. 70 do CP, pelos fatos a seguir narrados:

“Consta  do  presente  instrumento  apuratório,  que  no  dia  23  de
novembro de 2016, por volta das 10h, no Ernesto Geisel, nesta Capital, o denunciado,
agindo em concurso de pessoas, subtraiu coisa alheia móvel, mediante ameaça contra
pessoa.
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Demonstrou-se que o denunciado acompanhado dos adolescentes
GABRIEL FERREIRA LUTZ e  VICTOR GABRIEL NOBRE DE ANDRADE
abordaram a vítima,  MARCELA ARBIA, e roubaram seu veículo Renault Sandero,
cor vermelha, placas FRB 6321-PB e seu aparelho celular.

Relatou  a  vítima  que  conduzia  seu  automóvel  pela  BR-230,
sentido Cabedelo-Bayeux, momento em que percebeu que havia alguns cones na pista
de entrada do novo viaduto do Geisel,  tendo que diminui bastante a velocidade do
veículo.

Ato  contínuo,  o  denunciado  e  os  adolescentes  correram pra  a
frente do carro da vítima, tendo JOELISON apontado um simulacro de arma de fogo
para a mesma e ordenado que ela saísse,  ao passo que os adolescentes entraram no
veículo e tomaram-lhe o telefone celular.

Restou  consignado  que  o  denunciado  passou  a  conduzir  o
automóvel e empreendeu fuga com os adolescentes, entretanto, perdeu o controle do
veículo em uma curva e capotou, oportunidade em que os três fugiram à pé até o campo
de treino do Botafogo, onde forma detidos plea Polícia Militar.

O  denunciado  foi  preso  em  flagrante  e  os  adolescentes
apreendidos, sendo encontrada com JOELISON uma pistola de  air soft,  cor preta e,
com o adolescente VICTOR, o aparelho celular da vítima.

Provado  está  também  que  o  denunciado  corrompeu  os
adolescentes,  GABRIEL  FERREIRA  LUTZ  e  VICTOR  GABRIEL  NOBRE  DE
ANDRADE, haja vista que com eles praticou infração penal.

A  materialidade  e  a  autoria  do  presente  delito  restaram
comprovadas,  através  dos  depoimentos  testemunhais  e  do  auto  de  apresentação  e
apreensão.”

Denúncia recebida em 06 de março de 2017. (fl. 116)

Alegações  finais  apresentadas  pelo  Ministério  Público  (fls.
152/157) e pela defesa (fls. 159/161).

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal,  para  condenar  o  acusado  Joelison  Rocha  da  Silva,  por
infringir os arts. art.  157, §2º,  I e II, CPB c/c 244-B do ECA, aplicando a pena da
seguinte maneira (163/167v):
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- Para o delito de roubo majorado:

Após a análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e em 15 (quinze) dias-multa.

Em segunda fase,  asseverou  inexistirem  circunstâncias
atenuantes ou agravantes a serem sopesadas. Na terceira fase, reconheceu a existência
de duas causas especiais de aumento de pena: o concurso de agentes e o uso de arma,
em virtude das quais acresceu um (1/3) terço à pena-base, elevando-a ao patamar de 6
(seis) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Fixou o valor do dia-multa em um vigésimo do salário-mínimo,
totalizando um salário-mínimo. 

- Para o crime de corrupção de menores:

Após a análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
1(um) ano e (6) seis meses de reclusão. Em segunda fase,  asseverou
inexistirem circunstâncias  atenuantes  ou  agravantes  a  serem sopesadas.  Na  terceira
fase, reconheceu a inexistência de causa especial de aumento ou diminuição de pena.

- Do concurso formal:

Tendo  em  vista  que  foram  cometidos  crimes  de  espécies
diferentes mediante uma conduta, reconheceu o concurso formal, previsto no artigo 70,
do Código Penal. Em consequência, aplicou a pena mais alta, equivalente a seis anos de
reclusão, acrescida de 1/6 (um sexto), totalizando 7 (sete) anos de reclusão. 

Para o cumprimento da pena, o regime deverá ser inicialmente o
semiaberto.

Irresignado com o decisório adverso, a  defesa  do réu Joelison
Rocha da Silva recorreu e suscitou que deve ser aplicada a atenuante da confissão e,
consequentemente, a pena deve ser redimensionada (fls. 194/197)

Contrarrazões ofertadas às fls. 200/203, para que seja reconhecida
a  aplicação  da  atenuante  da  confissão,  redimensionando  a  pena  da  sentença
condenatória.

Com vista  dos  autos,  a  Procuradora  de Justiça  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque opinou pelo provimento do recurso. (fls. 208/211)
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É o relatório.

VOTO

A autoria e a materialidade restaram incontestáveis, tanto que a
defesa do réu não teceu nenhuma consideração. 

Contudo,  a defesa insurgiu-se, tão somente, quanto à dosimetria
da pena, tendo alegado que o denunciado confessou, em juízo, a prática dos delitos,
mas o magistrado a quo não teria aplicado a atenuante da confissão, de modo que faria
jus ao redimensionamento da pena com o reconhecimento da mencionada circunstância.

É escusado dizer que o juiz tem poder discricionário para fixar a
pena-base dentro dos limites legais, desde que o faça fundamentadamente. É que, não
constituindo direito subjetivo do acusado a estipulação dessa pena em seu grau mínimo,
pode o magistrado, considerando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, majorá-la
para alcançar os objetivos da sanção. E assim portou-se, iniludivelmente, o magistrado
sentenciante, que se referiu, de forma explícita, aos motivos legais da sua elevação. 

Com  efeito,  ao  exarar  a  sentença  ora  impugnada,  o  juiz
monocrático não se quedou silente quanto à análise das circunstâncias judiciais.  Ao
revés,  sopesou  convenientemente  todas  as  moduladoras  do  art.  59  do  Estatuto
Repressivo, relacionadas ao acusado.

No entanto, em relação à atenuante da confissão deixou de aplicá-
la, apesar de ter mencionado no relatório da sentença. Vejamos:

“[…]

E  as  testemunhas  Glaucio  Bezerra  e  Adson  Pessoa
afirmaram que a vítima reconheceu o acusado como
autor do crime.

Por fim, o acusado confessou a prática delituosa.

Assim, não há dúvida acerca da autoria do crime.

[…]

Quanto à autoria, a prova oral indica o acusado como
autor do crime. É que a vítima do roubo reconheceu o
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denunciado como autor do roubo e a menor como sua
comparsa. Os menores declararam extrajudicialmente
que cometeram o roubo juntamente com o denunciado.
Portanto,  o  acusado  foi  reconhecido  como  autor  do
crime de corrupção de menores. 

O acusado confessou este crime. 

Portanto,  a  autoria  está  comprovada  e  a  denúncia  é
integralmente procedente. 

[...]” (fls.165v/166)

Assim sendo, a pena deve ser redimensionada. Passo à fazê-lo:

- Para o delito de roubo majorado:

Na primeira fase, ratifico a análise das circunstâncias judiciais e a
pena base fixada de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e em 15 (quinze) dias-
multa, como fora estabelecido na sentença. Na segunda fase, ante o reconhecimento da
circunstância  atenuante  da  confissão,  prevista  no  art.  63,  inciso  III,  alínea  “d”,  do
Código Penal, atenuo a pena base em 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa,
a qual passa a ser de  4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho as considerações do magistrado a quo
e, também, o percentual de aumento que ele considerou, que foi de 1/3 (um terço).
Dessa forma, a pena definitiva passa a ser de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses, e 13
(treze) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo, como fora fixado
na sentença.

- Para o delito de corrupção de menores:

Mantenho, na primeira fase, a análise das circunstâncias judiciais
e a pena base fixada de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como fora estabelecido
pelo juiz de 1º grau. Na segunda fase, ante o reconhecimento da circunstância atenuante
da confissão, prevista no art. 63, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, atenuo a pena
base em 6 (seis) meses de reclusão, a qual passa a ser de 1 (um) ano.

- Do concurso formal:
O  magistrado,  ao  tempo  em  que  reconheceu  a  existência  de

concurso formal, aplicou a majorante de 1/6 (um sexto), a qual deve ser mantida, de
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modo que a pena definitiva passa a ser de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de  reclusão,  e  15  (quinze)  dias-multa, à  razão  de  1/20  (um  vigésimo)  do  salário-
mínimo.

O  regime  inicial  para  cumprimento  da  reprimenda  deve  ser  o
semiaberto, como fora estabelecido pelo juiz sentenciante.

O  quantum  da  pena  e  por  se  tratar  de  crime  praticado  com
violência à pessoa, impede a concessão dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do
Código Penal 

Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso apelatório, para,
em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena, a
qual passa a ser, definitivamente de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 15 (quinze) dias-multa, à
razão de 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo.

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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 22
(vinte e dois) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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