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-  Materialidade  e  autoria  demonstradas  na  livre
valoração  dos  meios  de  prova  assentados
expressamente  no  juízo  esculpido  do  processo,
notadamente  a  riqueza  de  detalhes  narradas  nas
declarações das vítimas, peça imprescindível nesse
tipo  de  crime,  que  retratam,  em  toda  a  sua
amplitude,  a  responsabilidade  do  agente,  e
encontram consonância  com os  demais  meios  de
prova.

- Tendo havido equívoco por parte do Juízo a quo,
quando da análise  de  algumas das  circunstâncias
judiciais,  elencadas  no  art.  59  do  Código  Penal,
especificamente  em  relação  à  culpabilidade,  a
personalidade  e  aos  motivos  do  crime,  por
empregar fundamentação genérica para as mesmas,
faz-se  necessário  proceder-se  a  uma  revisão  da
pena inicialmente imposta.

-  Diante  da  existência  de  pelo  menos  uma
circunstância  judicial  desfavorável,  a  fixação  da
pena-base deve ser estabelecida acima do mínimo
legal,  pois  há  necessidade  de  certa  exacerbação
para que o quantum reste compatível à ponderação
na primeira fase dosimétrica.

-  O  pleito  referente  ao  direito  de  recorrer  em
liberdade,  formulada  dentro  do  recurso  de
apelação,  apresenta-se  inócuo,  visto  que  será
apreciado  quando  do  julgamento  do  próprio
recurso que o agente visa aguardar fora do cárcere.

 
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, e harmonia com o Parecer da Procuradoria de
Justiça, em rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso, para reduzir a pena para  19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
mantendo-se os demais termos da sentença. Oficie-se.
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RELATÓRIO

Perante o  Juízo da Comarca de Paulista, Francisco Bruce dos
Santos Ivo, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções dos
arts. 217-A, caput (três vezes) c/c o 71, todos do Código Penal, conforme narrativa
constante da exordial acusatória que passo a transcrever (fls. 02/04):

“Consta do Inquérito Policial anexo, que, nos meses
de  março e  abril/2013,  em horários  não especificados  nos  autos,  no
interior  da  residência  do  acusado  e  dos  ofendidos,  localizada  no
Loteamento Belo Jardim, s/n, neste Município e Comarca de Alhandra, o
denunciado Francisco Bruce dos Santos Ivo praticou, por várias vezes,
atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as crianças Abraão
da Silva Pereira,  Lucas da  Silva Pereira e  Pedro Henrique da  Silva
Pereira,  todos  menores  de  14  (quatorze)  anos,  à  época  dos  fatos,
conforme documentos de fls. 08/10.

Dessume-se  do  caderno  processual,  ainda,  que  o
acoimado  é  filho  do  companheiro  da  genitora  dos  ofendidos,  tendo
passado a residir com estes cerca de 02 (dois) meses antes da descoberta
das práticas delituosas, ora narradas, tendo, durante os meses de março
e  abril/2013,  no  período  vespertino,  aproveitando-se  da  ausência  da
genitora dos infantes, praticado com estes atos libidinosos diversos da
conjunção carnal.

A  materialidade  e  a  autoria  estão,  portanto,
robustamente comprovadas, através dos depoimentos prestados na esfera
policial.”

Recebimento da denúncia em 19.05.2013 (fls. 58/59).

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelo Ministério  Público (fls.  168/171)  e  pela  Defesa  (172/185),  a  Juíza  de  base
sentenciou  (fls.  186/195)  julgando procedente a  denúncia  para  condenar  o  réu
Francisco Bruce dos Santos Ivo nas penas do art. 217-A,  caput, do Código Penal,
fixando-lhe a reprimenda da seguinte maneira:

-  Quanto ao crime praticado contra a vítima Pedro Henrique:
após análise das  circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 09 (nove) anos de
reclusão,  tornando-a  definitiva,  à  míngua  de  outras  circunstâncias,  causas  de
aumento ou de diminuição de pena.
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Considerando a existência de continuidade delitiva, o Juízo  a
quo aumentou a pena em 1/6 (um sexto), passando para  10 (dez) anos e 06 (seis)
meses de reclusão.

-  Quanto  ao  crime  praticado  contra  a  vítima  Abraão:  após
análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena-base  em  09  (nove)  anos  de
reclusão,  tornando-a  definitiva,  à  míngua  de  outras  circunstâncias,  causas  de
aumento ou de diminuição de pena.

Considerando a existência de continuidade delitiva, o Juízo  a
quo aumentou a pena em 1/6 (um sexto), passando para  10 (dez) anos e 06 (seis)
meses de reclusão.

- Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP) a Juíza
sentenciante somou as penas supramencionadas, totalizando 21 (vinte e um) anos
de reclusão.

Para cumprimento da pena, o Juízo a quo estabeleceu o regime
inicial fechado.

Irresignado com o decisório adverso, o acusado recorreu a esta
Superior  Instância  (fl.  204),  pugnando  em  suas  razões  (fls.  208/223),
preliminarmente,  pela  nulidade  da  audiência  e  consequente  renovação  do  ato
processual  de  instrução  e  julgamento  para  que  seja  oportunizado  ao  réu  se
manifestar sobre o depoimento dos ofendidos à fl. 366, sob alegação de violação ao
art. 400 do CPP e princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
No  mérito,  requer  sua  absolvição  sob  a  alegação  de  ausência  de  provas.
Alternativamente, pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal argumentando
ser o réu primário, bem como serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis. Por
fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, ou a substituição da
custódia preventiva pela aplicação das medidas cautelares existentes no art. 319 do
CPP.

Ofertadas as contrarrazões ministeriais pelo improvimento do
recurso (fls. 225/230).

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Francisco Sagres Macedo
Vieira, opinou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo provimento
parcial  do  apelo,  a  fim  de  que  seja  mantida  a  condenação,  porém  levemente
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dimensionadas as penas (fls. 251/261).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, eis que interposto em 16.05.2016 (fls.
204/205),  tendo  sido  o  réu  intimado  pessoalmente  da  sentença  condenatória  em
30.11.2016 (fl. 244-v). Além de ser adequado e não depender de preparo, por se tratar
de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB, razão pela qual
conheço do apelo.

PRELIMINAR

Requer o apelante, preliminarmente, a nulidade da audiência de
instrução  e  julgamento  para  que  lhe  seja  oportunizado  manifestar-se  sobre  o
depoimento dos ofendidos à fl. 366, alegando que teria havido violação ao art. 400
do CPP e princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Pois bem. Sem maiores delongas verifica-se que não merece
acolhimento a presente preliminar, haja vista não ter havido qualquer prejuízo ao
direito de defesa do réu/ora apelante, porquanto durante a coleta das declarações das
vítimas,  tanto o acusado,  quanto o seu defensor constituído estavam presentes à
referida audiência, conforme atesta o Termo de Audiência de fl. 151, não havendo
espaço para se falar em nulidade do mencionado ato processual em face da mera
juntada posterior da mídia contendo as gravações das declarações dos menores.

Frise-se,  para  melhor  esclarecimento,  que as  declarações  dos
ofendidos foram colhidas no dia 22.10.2013 (fl. 151) – na presença do réu e de seu
advogado – tendo havido o seu interrogado apenas em 04.11.2013 (fl. 153/155).

Assim  sendo,  rejeito  a  preliminar  de  nulidade  arguida  no
presente recurso.

MÉRITO

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO
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A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória proferida pela magistrada singular, pugnando, inicialmente,
por sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas.

Pois bem. Consoante ficou evidenciado no caderno processual,
em especial,  nos relatos harmônicos das pessoas ouvidas em Juízo (fls.  126/127,
128/129, 130 e 131/132), bem como nas declarações firmes das vítimas (mídia/DVD
– fl. 165), vê-se que restou comprovado que o apelante praticou o crime de estupro
contra  os menores de  idade  Abraão da  Silva  Pereira  e  Pedro Henrique da Silva
Pereira.

A materialidade e a autoria atribuídas ao apelante, portanto, são
incontestes,  visto  que  imbuídas  de  verossimilitudes  que  conduzem à  inexorável
conclusão de ser o responsável pela prática dos crimes que lhe foram imputados,
mormente quando demonstradas na livre valoração dos meios de prova assentados
expressamente no juízo esculpido do processo, notadamente a riqueza de detalhes
narrada nas declarações das vítimas, peças imprescindíveis nesse tipo de crime, que
retratam, em toda a sua amplitude, a responsabilidade do agente.

Ademais, sabendo que os delitos sob julgamento referem-se a
crimes sexuais, a jurisprudência dominante tem-se manifestado no sentido de que,
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
outros elementos de convicção. É o caso dos autos.

Nos crimes dessa natureza, que são,  em geral,  executados às
escondidas,  também  se  extrai  a  autoria  da  harmoniosa  prova  testemunhal,  que
expressou plena sintonia com as declarações das vítimas, por isso apresenta todo o
respaldo possível para ser albergada a um decreto jurisdicional, haja vista que se
encaixa a exposição fática da peça denunciatória.

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

TJPB-0039466)  CRIMES  CONTRA  A
LIBERDADE  SEXUAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO  POR  INSUFICIÊNCIA  DE
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PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA
VÍTIMA.  RELEVÂNCIA  ESPECIAL.  PLEITO
SUBSIDIÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS
LIBIDINOSOS  DIVERSOS  DA  CONJUNÇÃO
CARNAL  CONFIGURADOS.  CRIME
CONSUMADO.  PENA.  ALEGADA
EXACERBAÇÃO.  ESTRITA  OBSERVÂNCIA
DO  SISTEMA  TRIFÁSICO.  QUANTUM
SUFICIENTE  PARA  A  REPROVAÇÃO  DA
CONDUTA. DESPROVIMENTO. 1. "(...) 2.  Nos
crimes sexuais, praticados quase sempre sem a
presença de testemunhas,  a  palavra da vítima
tem especial  importância  quando corroborada
por  outros  elementos  de  convicção,  o  que
ocorreu na  espécie. (...)."  (STJ.  AgRg no REsp
1468907/RR,  Min.  GURGEL DE  FARIA,  5ª  T.,
julgado em 23.06.2015, DJe 03.08.2015). 2. "(...) A
consumação  do  delito  de  estupro  de  vulnerável
(art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática
de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
Precedentes  (...)"  (STJ  -  REsp  1353575  PR
2012/0239108-0 - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI
CRUZ -  SEXTA TURMA.  Data  de  Julgamento:
05.12.2013 - Data da Publicação: DJe 16.12.2013).
3.  Tendo  sido  plenamente  observado  o  sistema
trifásico de aplicação da pena, justifica-se a fixação
da  sanção  acima  do  mínimo  legal,  quando
suficiente  para  reprimir  a  conduta  praticada,
mormente  se  considerada  a  incidência  de
circunstâncias judiciais corretamente sopesadas em
desfavor  do  acusado.  4.  "(...)  3.  Não  comporta
modificação  da  pena  aplicada  na  sentença  de
origem,  quando  diante  do  espaço  de
discricionariedade,  for  arrazoada,  proporcional  e
que  não  contrariar  previsão  legal.  (...)."  (TJRS.
ApCrim. 70054484415, 1ª C. Crim., 06.11.13). 5.
Recurso  desprovido.  (Apelação  nº  0000384-
73.2012.815.0381, Câmara Criminal do TJPB, Rel.
Joas de Brito Pereira Filho. DJe 05.07.2016).
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TJSP-0780366)  APELAÇÃO  CRIMINAL.
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS  NOS
AUTOS. NEGATIVA VAGA, FRONTALMENTE
DESMENTIDA PELOS DEMAIS ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO.  Valorização que se empresta
à  palavra  da  vítima,  tratando-se  de  crime
praticado na clandestinidade, sobretudo quando
corroborada  por  outras  provas.  Correta
subsunção  dos  fatos  ao  art.  217-A,  caput,  do
Código Penal. Pena readequada para recrudescer a
fração  de  aumento  da  reprimenda  em  razão  da
continuidade delitiva. Apelo defensivo desprovido
e  ministerial  parcialmente  provido.  (Apelação  nº
3001283-16.2013.8.26.0272,  3ª  Câmara  Criminal
Extraordinária  do  TJSP,  Rel.  Diniz  Fernando.  j.
17.02.2016).

Portanto, o Juiz singular, ao proferir seu decreto condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 217-A do Código
Penal, fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados aos autos,
mormente quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente
a  expurgar-lhe  a  culpabilidade, que venha  a  justificar  a  absolvição  pretendida.
Dessarte, o substrato probatório a autorizar uma condenação é inquestionável.

2. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Alternativamente,  requer  o  apelante  que  seja  a  pena-base
redimensionada para o mínimo legal.

Pois bem. Da atenta leitura da Sentença, em especial a parte da
dosimetria, vejo que assiste razão, em parte, ao apelante, porquanto a Magistrada de
base laborou em equívoco quando da análise de algumas das circunstâncias judiciais
elencadas no art. 59 do Código Penal, especificamente em relação à culpabilidade, a
personalidade e aos motivos do crime, sendo, pois, necessário proceder a uma revisão
da pena inicialmente imposta para ambos os delitos.

No  tocante  à  culpabilidade,  o  Magistrado  de  1º  grau
consignou  em  sua  decisão,  apenas,  que  a  culpabilidade  “foi  considerável,
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merecendo  reprovação  da  sociedade”.  Destarte,  verifica-se  o  equívoco  na
fundamentação  da  aludida  circunstância,  haja  vista  que  fora  utilizada  uma
motivação  genérica  não  esclarecendo  o  grau  de  reprovabilidade  da  conduta
empregada pelo réu, ora apelante, razão pela qual afasto a desfavorabilidade da
mencionada circunstância.

Importa destacar em relação à culpabilidade do agente que,
muito embora entendamos haver elementos para consubstanciar uma motivação
desfavorável ao réu, consideramo-la favorável ao apelante tão somente em face da
fundamentação genérica empregada pelo Juízo a quo.

Quanto à personalidade do agente e aos motivos do crime,
ambas  as  circunstâncias  foram  valoradas  negativamente,  consignando  a
Magistrada,  respectivamente,  que  “a  personalidade  revela  tendência  para  a
prática  de  delitos”  e  “os  motivos  foram  injustificáveis”,  consoante  se  vê  da
Sentença de base.

 
Igualmente  ao  que  ocorreu  com  a  primeira  circunstância

analisada (culpabilidade) fora utilizada na análise da personalidade do agente e dos
motivos  do  crime  fundamentações  genéricas  para  configurá-las  como
desfavoráveis.  Assim,  diante  da  insuficiência  das  motivações  empregadas,
imperioso reconhecê-las como favoráveis.

Pois bem. Tendo sido afastada a desfavorabilidade de três das
circunstâncias  judiciais  (culpabilidade,  personalidade  e  motivos  do  crime)
necessário se faz proceder a uma redução da pena-base imposta pelo Juízo a quo.

Contudo, diante da existência de uma circunstância judicial
desfavorável, a fixação da pena-base deve ser estabelecida acima do mínimo legal,
pois há necessidade de certa exacerbação para que o quantum reste compatível à
ponderação na primeira fase dosimétrica.

A propósito:

TJMG-1041031)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
ROUBO  MAJORADO  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  PENAS  -  REDUÇÃO  -
INVIABILIDADE  -  CUSTAS  -  MATÉRIA
AFETA  À  EXECUÇÃO  PENAL.  Havendo
comprovação  da  materialidade  e  da  autoria  do
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crime, bem como do elemento subjetivo do injusto
penal, não há como acolher a pretensão defensiva
de  absolvição  por  insuficiência  de  provas.  A
existência  de  uma  circunstância  judicial
desfavorável  justifica  a  fixação  da  pena-base
acima do mínimo legal, impondo-se, por outro
lado,  a  sua  fixação  em  consonância  com  os
princípios  da  proporcionalidade  e  da
razoabilidade, a fim de que seja suficiente para
prevenção  e  repressão  do  crime.  Não
estabelecendo  o  Código  Penal  os  percentuais
mínimo e máximo de elevação da pena em razão
da  agravante  da  reincidência,  deve  o  julgador
estabelecer  o  "quantum"  com  base  nas
peculiaridades  do  caso  concreto,  observando
sempre  os  princípios  da  proporcionalidade  e  da
razoabilidade,  com  o  objetivo  de  atingir  um
patamar  que  se  mostre  justo,  necessário  e
suficiente  à  reprovação  do  crime  praticado  e  à
prevenção  social.  Ainda  que  o  apelante  esteja
assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a sua
condenação ao pagamento das custas processuais,
devendo  a  alegada  miserabilidade  jurídica  ser
examinada pelo Juízo da Execução,  a  fim de se
conceder ou não a isenção reclamada. (Apelação
Criminal  nº  0524334-39.2017.8.13.0024  (1),  3ª
Câmara Criminal do TJMG, Rel. Maria Luíza de
Marilac. j. 20.02.2018, Publ. 02.03.2018). 

TJMG-1040992)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
FURTO  QUALIFICADO  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  QUALIFICADORA DO
CONCURSO DE AGENTES - MANUTENÇÃO -
REDUÇÃO  DAS  PENAS-BASE  -
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
-  INVIABILIDADE.  Havendo  comprovação  da
materialidade e da autoria, bem como do elemento
subjetivo  do  crime,  não  há  como  acolher  a
pretensão  defensiva  de  absolvição  por
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insuficiência de provas. Demonstrado que o crime
foi  praticado pelo réu e  outra  agente,  em nítida
comparsaria e  convergência de vontades,  não há
como  decotar  a  qualificadora  do  concurso  de
pessoas. A existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis justifica a fixação das penas-base
em patamar acima do mínimo legal. Sendo o réu
reincidente específico, incabível a substituição da
pena  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de
direitos.  (Apelação  Criminal  nº  0012734-
43.2016.8.13.0629  (1),  3ª  Câmara  Criminal  do
TJMG,  Rel.  Maria  Luíza  de  Marilac.  j.
20.02.2018, Publ. 02.03.2018). 

PENAL E PROCESSO PENAL. Júri.  Homicídio
duplamente  qualificado.  Condenação.
Inconformismo. Apelo com base no art. 593, III,
“c” do CPP. Apontado erro ou injustiça no tocante
à  aplicação  da  pena.  Inocorrência.  Reprimenda
fixada em patamar justo e suficiente para reprimir
a  reiteração  da  conduta.  Estrita  observância  do
sistema  trifásico.  Apelo  desprovido.  Tendo  sido
plenamente  observado  o  sistema  trifásico  de
aplicação  da  pena,  justifica-se  a  fixação  da
reprimenda  acima  do  mínimo  legal,  quando
suficiente para reprimir a conduta do agente,
mormente  se  considerada  a  incidência  de
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao
acusado.  Apelo  desprovido.  (TJPB;  Proc.
021.2010.001339-6/001;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Luiz Sílvio Ramalho Júnior;
DJPB 14/11/2012; Pág. 14). Grifos nossos.

Assim, pelas razões acima mencionadas, restou apenas uma
circunstância  judicial  desfavorável  ao  apelante  (consequências  do  crime),  para
ambos  os  delitos,  razão  pela  qual  procedo,  neste  momento  processual,  à
readequação das penas:

-  Quanto ao crime praticado contra a vítima Pedro Henrique:
fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.  Nas segunda e
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terceira etapas da dosimetria, não reconheço a existência de quaisquer circunstâncias
agravante ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de
pena.

Considerando a existência de continuidade delitiva, mantenho o
patamar de aumento da pena em 1/6 (um sexto), passando para 09 (nove) anos e 11
(onze) meses de reclusão, a qual torno definitiva para este delito.

-  Quanto  ao  crime  praticado  contra  a  vítima  Abraão:  fixo  a
pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Nas segunda e terceira
etapas  da  dosimetria,  não  reconheço  a  existência  de  quaisquer  circunstâncias
agravante ou atenuantes,  bem como de causas de aumento ou de diminuição de
pena.

Considerando a existência de continuidade delitiva, mantenho o
patamar de aumento da pena em 1/6 (um sexto), passando para 09 (nove) anos e 11
(onze) meses de reclusão, a qual torno definitiva para este delito.

- Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo
as penas supramencionadas, totalizando  19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, a qual torno definitiva.

3. PLEITO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Requer  o  apelante  seja  concedido  o  direito  de  recorrer  em
liberdade. Todavia, melhor sorte não lhe acompanha, visto que o referido pedido se
apresenta inócuo, ou seja, prejudicado, porque o presente feito já está em fase de
julgamento.

Ora, o pleito de concessão do direito de apelar solto, formulado
dentro  do  recurso  de  apelação,  é  ineficaz,  sem sentido,  visto  que  somente  será
apreciado quando do julgamento do mérito próprio recurso apelatório.

A propósito:

TJPB-0043905)  APELAÇÃO  CRIMINAL.
LESÃO  CORPORAL  GRAVE.  PERIGO  DE
MORTE.  ART.  129,  §  1º,  II,  DO  CÓDIGO
PENAL.  CONDENAÇÃO.  RECURSO  DA
DEFESA.  PRELIMINAR.  DIREITO  DE
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RECORRER EM LIBERDADE. ART. 387,  § 1º,
DO CPP.  ALEGADA FALTA DE MOTIVAÇÃO
PARA  MANTER  A  PRISÃO  CAUTELAR.
ANÁLISE  QUANDO  DO  JULGAMENTO  DO
APELO. PREJUDICADO. INOCORRÊNCIA DE
NENHUM  FATO  NOVO  OU  ALTERAÇÃO
JURÍDICA  NO  QUADRO  PROCESSUAL  E
PRISIONAL DO RÉU. DESNECESSIDADE DE
NOVO  FUNDAMENTO  PARA  EVITAR  A
TAUTOLOGIA.  PRECEDENTES  DO  STJ.
MÉRITO.  ARGUIÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DA
MATERIALIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE
EXAME  DE  CORPO  DE  DELITO.
INVERDADE. LAUDO PERICIAL ACOSTADO.
CONCLUSÃO  DO  PERITO  EM  SINTONIA
COM  A  PROVA  ORAL.  PLEITO  PELA
ABSOLVIÇÃO.  LEGÍTIMA  DEFESA.
INSUBSISTÊNCIA.  PRÉVIA  DISCUSSÃO
VERBAL ENTRE  A VÍTIMA E  O  ACUSADO
SOBRE  A  DEVOLUÇÃO  DE  UM  PAR  DE
TÊNIS. POSTERIOR ATITUDE DO RÉU DE IR
EM SUA CASA PARA SE ARMAR COM FACA
E  DEPOIS  PROVOCAR  A  REAÇÃO  DA
VÍTIMA.  ATO  QUE  NÃO  CONFIGURA
REPELIR  INJUSTA  AGRESSÃO.  ACERVO
ROBUSTO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONFISSÃO.
ESCLARECEDORES  DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS.  SÚPLICA  ALTERNATIVA
PELA  DESCLASSIFICAÇÃO  DA  LESÃO
CORPORAL  GRAVE  PARA  A  LEVE.
IMPOSSIBILIDADE.  LAUDO  PERICIAL
ATESTANDO PERIGO DE MORTE. SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. O pedido de
concessão  do  direito  de  apelar  em  liberdade
formulado  dentro  do  recurso  de  apelação  se
apresenta  inócuo  e,  por  conseguinte,  ineficaz,
visto  que  somente  será  apreciado  quando  do
julgamento do próprio recurso que o agente visa
a aguardar fora do cárcere. 2. Ao se referir, na
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sentença, ainda que de forma sucinta, às razões que
embasaram  a  ordem  de  prisão  cautelar  antes
decretada,  está  o  magistrado  a  promover  a
incorporação, ao citado ato decisório subsequente,
da  fundamentação  declinada  anteriormente,
mormente em virtude da ausência de alteração da
situação fática desde a ordenação da custódia, no
que buscou evitar a tautologia, atendendo, a um só
tempo, aos comandos previstos no art. 93, IX, da
Carta Magna e no disposto no art.  387,  § 1º,  do
CPP.  3.  Como  vem  decidindo  o  e.  Superior
Tribunal de Justiça, persistindo os mesmos motivos
que  ensejaram  a  anterior  prisão  provisória,
principalmente, quando não existem fatos novos a
justificar  a  revogação  da  custódia,  torna-se
desnecessário fazer nova fundamentação quando da
sentença e da decisão de pronúncia. 4. Não há que
se falar  de  inexistência da materialidade delitiva,
ante a ausência  do exame de corpo de delito,  se
consta  dos  autos  o  respectivo  laudo  pericial
atestando que a vítima sofreu perigo de morte, o
que perfaz,  na hipótese,  o tipo penal  previsto no
art. 129, § 1º, II, do CP, ou seja, lesão corporal de
natureza  grave.  5.  Se  a  vítima  e  as  testemunhas
descreveram  a  existência  da  lesão  corporal  em
harmonia com o laudo pericial  (ofensa física por
arma branca na região de membro inferior direito),
além de o próprio réu ter confirmado, na Polícia e
em Juízo,  que estava com uma faca e golpeou a
vítima  na  perna,  tais  provas  orais  trazem
credibilidade ao citado laudo e, ainda, demonstram
a  materialidade  caso  houvesse  a  necessidade  de
suprir a perícia, a teor do art. 167 do CPP. 6. Se o
fólio processual revela,  de forma incontestável,  a
materialidade  e  a  autoria  delituosas,  diante  do
robusto acervo probatório, que evidencia a prática
do delito de lesão corporal grave, por atestarem o
laudo pericial e a prova oral "perigo de morte", há
de ser mantida a condenação pela prática do crime
previsto no art. 129, § 1º, II, do Código Penal, não
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havendo  que  se  falar  de  desclassificação  para
modalidade leve. 7. A interpretação sistemática dos
artigos  158  e  167  do  Código  de  Processo  Penal
permite  que  a  prova  testemunhal  e  outros
elementos  probatórios  supram  a  falta  do  laudo
pericial, mesmo em se tratando do crime material
de lesão corporal. 8. No processo penal moderno o
juiz não está mais jungido ao obsoleto regime da
prova legal ou axiomática, cabendo-lhe, ao reverso,
apreciar  com ampla  liberdade  as  provas  e  julgar
segundo a  sua  livre  convicção.  9.  Não  há  como
configurar a legítima defesa em favor do apelante,
se este iniciou as agressões físicas, ou seja,  após
discutir verbalmente com a vítima, foi para casa se
armar  com uma  faca  e  depois  retornou  ao  local
onde estava seu desafeto, quando o provocou com
um empurrão e, durante o breve entrevero corporal,
aproveitou  para  lhe  dar  uma  facada,  situação  na
qual descaracteriza a excludente de ilicitude do art.
25 do Código Penal, visto inexistir a intenção de
repelir  injusta  agressão,  que  deve  ser  atual  ou
iminente.  (Apelação  nº  0000153-
18.2016.815.0151, Câmara Criminal do TJPB, Rel.
Carlos Martins Beltrão Filho. DJe 29.03.2017).

TJMG-0897085)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
ROUBOS  MAJORADOS  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES  -  PRELIMINAR  -  INÉPCIA  DA
DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA -
INOCORRÊNCIA -  REJEIÇÃO -  DIREITO DE
RECORRER  EM  LIBERDADE  -
PREJUDICIALIDADE  -  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -  FARTO
MATERIAL INCRIMINATÓRIO - PALAVRA DA
VÍTIMA - RELEVÂNCIA - DEPOIMENTOS DE
POLICIAIS  PRESTADOS  SOB  O  CRIVO  DO
CONTRADITÓRIO  -  VALOR  PROBANTE  -
CONDENAÇÕES  MANTIDAS  -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA -
NÃO  CONFIGURAÇÃO  -  CORRUPÇÃO  DE
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MENORES  -  CRIME  FORMAL  -
COMPROVAÇÃO  DA EFETIVA CORRUPÇÃO
DO  ADOLESCENTE  INFRATOR  -
DESNECESSIDADE  -  JULGAMENTO  DA
CONTROVÉRSIA  PELO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  (RECURSO
ESPECIAL  REPETITIVO  Nº  1127954/DF)  -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
DE AUTORIA E DA MENORIDADE RELATIVA
-  REDUÇÃO  DA  PENA  PARA  AQUÉM  DO
MÍNIMO  LEGAL  -  INVIABILIDADE  -
SÚMULA  231  DO  STJ  -  CONCURSO  DE
MAJORANTES -  CRITÉRIO QUALITATIVO E
NÃO  QUANTITATIVO  -  CONTINUIDADE
DELITIVA  -  CRITÉRIO  PARA  MAJORAÇÃO
DA  PENA  -  NÚMERO  DE  CRIMES
PRATICADOS - PENA DE MULTA - FRAÇÃO
DE  AUMENTO  PREVISTA  NO  ART.  71  DO
CÓDIGO  PENAL  -  NÃO  APLICAÇÃO  DO
CONTIDO NO ART. 72 DO CP. PRESENTES AS
FORMALIDADES  E  OS  REQUISITOS
PREVISTOS  NO  ART.  41,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO PENAL, BEM COMO INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE, NÃO HÁ QUE
SE FALAR EM INÉPCIA DA DENÚNCIA OU
EM  AUSÊNCIA DE  JUSTA CAUSA PARA A
DEFLAGRAÇÃO  DA  AÇÃO  PENAL.
PRELIMINAR  REJEITADA.  ANTE  A
REALIZAÇÃO  DO  PRESENTE
JULGAMENTO,  RESTA  PREJUDICADO  O
PEDIDO DEFENSIVO DE CONCESSÃO AO
1º APELANTE DO DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE.  HAVENDO  NOS  AUTOS
ELEMENTOS  SUFICIENTES  PARA  SE
IMPUTAR AOS ACUSADOS A AUTORIA DOS
CRIMES DE ROUBO MAJORADO (POR TRÊS
VEZES),  HAVENDO  FARTO  MATERIAL
INCRIMINATÓRIO  COLHIDO  NO  FEITO,  A
MANUTENÇÃO  DAS  CONDENAÇÕES  É
MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.  A  PALAVRA  DA
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VÍTIMA É  DE  GRANDE  RELEVÂNCIA NOS
DELITOS  PATRIMONIAIS,  GERALMENTE
PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE,  SEM
A  PRESENÇA  DE  TESTEMUNHAS.  A
PALAVRA  FIRME  E  COERENTE  DE
POLICIAIS  É  RECONHECIDAMENTE
DOTADA  DE  VALOR  PROBANTE,
PRESTANDO-SE  À  COMPROVAÇÃO  DOS
FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA SEMPRE
QUE ISENTA DE QUALQUER SUSPEITA E EM
HARMONIA  COM  O  CONJUNTO
PROBATÓRIO  APRESENTADO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  Se  houve  divisão  de
tarefas entre os acusados, e a conduta de cada um
foi de fundamental importância para o sucesso da
empreitada criminosa, revela a hipótese verdadeira
de  coautoria,  e  não  de  participação  de  menor
importância.  O  colendo  Superior  Tribunal  de
Justiça,  no  julgamento  do  Recurso  Especial
Repetitivo de nº 1.127.954/DF, realizado em 14 de
dezembro de 2011, pôs fim à controvérsia em torno
da  natureza  do  delito  de  corrupção  de  menores,
previsto, atualmente, no art. 244-B, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, reputando-o como crime
formal,  daí  a  desnecessidade de prova da  efetiva
corrupção  do  adolescente,  bastando,  para  a
configuração  do  delito,  que  o  agente  pratique  a
infração penal juntamente com o menor ou que o
induza a praticá-la. A incidência de atenuantes não
podem  conduzir  a  pena  para  aquém  do  mínimo
legal,  em  observância  ao  enunciado  da  Súmula
231, do STJ.  Havendo concurso de majorantes o
quantum de aumento da pena deve ser analisado de
acordo com o critério qualitativo, isto é, de acordo
com o caso concreto, e não puramente quantitativo.
Sendo três os  delitos de  roubo perpetrados pelos
agentes, em continuidade delitiva, deve o aumento
da  reprimenda  ficar  estabelecido  em  um  quinto
(1/5), uma vez que esse aumento é regulado pelo
número  de  crimes  praticados.  Na  continuidade
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delitiva a pena pecuniária é elevada da fração de
1/6  a  2/3,  à  semelhança  do  que  ocorre  com  a
sanção corporal, não ocorrendo a soma das penas
prevista no art.  72 do CP. (Apelação Criminal nº
0082992-40.2015.8.13.0362  (1),  7ª  Câmara
Criminal  do  TJMG,  Rel.  Agostinho  Gomes  de
Azevedo. j. 16.08.2017, Publ. 25.08.2017). 

TJMG-0782192)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
PRELIMINAR  -  DIREITO  DE  RECORRER
EM  LIBERDADE  -  PREJUDICIALIDADE -
REJEIÇÃO - RECEPTAÇÃO IMPUTADA AO 2º
APELANTE  -  AUTORIA E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL  DO  ACUSADO  EM
HARMONIA  COM  AS  DEMAIS  PROVAS  -
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
FAVORECIMENTO  REAL  (ART.  349  DO
CÓDIGO  PENAL)  -  INVIABILIDADE  -
CONDENAÇÃO MANTIDA -  SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS - CABIMENTO -
ROUBOS  MAJORADOS  E  ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA  IMPUTADOS  AOS  1º,  3º  E  4º
APELANTES - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  CONFISSÕES
EXTRAJUDICIAIS  E  PROVA TESTEMUNHAL
FARTA  -  CONDENAÇÕES  MANTIDAS  -
CORRUPÇÃO DE MENORES -  ABSOLVIÇÃO
EM  RELAÇÃO  AO  2º  APELANTE  -
NECESSIDADE  -  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO
QUE NÃO ENVOLVEU A PARTICIPAÇÃO DE
MENOR  -  MENORIDADE  DO  AGENTE
INIMPUTÁVEL - IDADE COMPROVADA POR
QUALQUER  DOCUMENTO  HÁBIL  -
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE
ROUBO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES  -
CABIMENTO  -  PRECEDENTES  DO  STJ  -
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RECONHECIMENTO  DA  CONTINUIDADE
DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO -
POSSIBILIDADE  -  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  LEGAIS.  Ante  a  realização  do
presente julgamento, resta prejudicado o pedido
defensivo de concessão ao apelante do direito de
apelar  em  liberdade.  Havendo  nos  autos
elementos suficientes para se imputar ao segundo
apelante  a  autoria  do  crime  de  receptação,  a
manutenção  da  condenação  é  medida  de  rigor.
Restando  perfeitamente  caracterizado  o  crime  de
receptação, não há que se falar em desclassificação
para  o  delito  de  favorecimento  real  (art.  349  do
Código  Penal),  que  possui  caráter  subsidiário.
Preenchidos os requisitos previstos no art.  44 do
Código  Penal,  é  cabível  a  concessão  da
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritivas  de  direitos.  Restando  comprovadas  a
materialidade  e  a  autoria  dos  crimes  de  roubo
majorado e associação criminosa imputados a três
dos  apelantes,  a  manutenção  da  condenação  é
medida que se impõe. Se o crime de receptação não
envolveu a participação de adolescentes infratores,
é imperiosa a absolvição do segundo apelante pela
prática  do  delito  de  corrupção  de  menores.  A
comprovação  da  menoridade  do  agente
inimputável, para efeitos penais, não se restringe à
juntada de  certidão de nascimento ou carteira  de
identidade do adolescente nos autos, podendo ser
esta suprida por outros meios de prova, em especial
quando  estes  não  deixam  margem  para  dúvidas
sobre a idade do adolescente infrator. Precedentes
do STJ. Considerando que o agente, mediante uma
só  ação,  praticou  o  delito  de  roubo  majorado  e
corrupção  de  menores,  deve  ser  reconhecido  o
concurso formal entre os crimes, a teor do disposto
no art. 70, do Código Penal. Precedentes do STJ.
Preenchidos  os  requisitos  do  art.  71,  do  Código
Penal,  o reconhecimento da  continuidade delitiva
entre os crime de roubo majorado é medida que se
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impõe. V.V.: Se, mediante uma só ação, os agentes
praticam  os  crimes  de  roubos  majorados  e
corrupção  de  menores,  deve  ser  reconhecido  o
concurso  formal  próprio,  previsto  no  art.  70,
primeira  parte,  do  Código  Penal  entre  todos  os
crimes.  Havendo  concorrência  entre  o  concurso
formal de crimes e a continuidade delitiva, aplica-
se, tão somente, um desses institutos (continuidade
delitiva),  sob  pena  de  incorrer  em  bis  in  idem.
Possível  a  fixação  do  regime  semiaberto,  se  os
apelantes  são  primários,  as  penas  a  que  foram
condenados  são  inferiores  a  08  anos,  e  as
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP lhes são
favoráveis em respeito ao art. 33 do CP. (Apelação
Criminal  nº  0110481-06.2014.8.13.0324  (1),  7ª
Câmara Criminal do TJMG, Rel. Agostinho Gomes
de Azevedo. j. 25.05.2017, Publ. 02.06.2017). 

A isso, acrescenta-se outra situação de prejudicialidade, pois,
na atual  fase  de julgamento recursal,  em que ocorre o exaurimento da instância
ordinária, o Juízo ad quem pode ordenar a expedição e/ou manutenção de Mandado
de  Prisão  do  réu,  independentemente  do  trânsito  em  julgado  da  condenação,
conforme decisão do Colendo Supremo Tribunal  Federal  no HC n° 126.292/SP,
julgado em 17.2.2016, o qual, revendo posicionamento anterior do Pretório Excelso,
decidiu pela constitucionalidade da execução da pena após decisão de 2° grau, ante
a inexistência de efeito suspensivo dos Recursos Especial e Extraordinário.

Portanto,  resta  prejudicado o pleito apresentado pela defesa de
Francisco Bruce dos Santos Ivo no presente recurso apelatório.

Ante todo o exposto, e em harmonia com o Parecer da Procuradoria
de Justiça, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito, dou provimento parcial ao
recurso, para reduzir a pena para  19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi ao julgamento, com voto, dele participando ainda, os
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor e Eduardo Leite Lisboa
(Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves
Teodósio, vogal).

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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 08 (oito) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 11 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                - Relator -
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