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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº  0010575-60.2011.815.0011)
RELATOR :Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
APELANTE :Michel de Souza Lima
ADVOGADO:Agripino Cavalcanti de Oliveira
APELADO :Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo  majorado.
Pretendida absolvição. Condenação mantida. Autoria
e  materialidade  comprovadas.  Reconhecimento  da
vítima  Inafastável.  Dosimetria.  Circunstâncias
valoradas  de  forma  inadequada.
Redimensionamento. Apelo provido parcialmente.

-  A certeza da materialidade e da autoria do ilícito é
endossada de forma límpida e cristalina pelo acervo
probatório, particularmente o depoimento da vítima,
que  reconheceu  o  acusado  como  autor  do  delito,
apesar  da  declaração  do  mesmo  em  seu
interrogatório em juízo, negando a autoria

-  Expressões  genéricas,  abstrações  ou  dados
integrantes da própria conduta tipificada não podem
ser  considerados  para  a  valoração  negativa  das
circunstâncias judiciais;

-  Apelo provido parcialmente

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  dar  provimento parcial  à  apelação,  nos
termos do voto do relator, e em desarmonia com o parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Michel  de
Souza Lima, que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz de
Direito da 3ª Vara criminal de Campina Grande, que o condenou, pela prática
do delito descrito no art.157, §2º, I (roubo majorado), do Código Penal, à pena
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
semiaberto, além do pagamento de 40 (trinta) dias-multa.

Narra a denúncia, que no dia 10 de fevereiro de 2011, por
volta das 22 horas, no cruzamento das ruas Manoel Sérgio de Oliveira com
Siqueira Campos, na cidade de Campina Grande, o acusado, já qualificado,
subtraiu para si, mediante grave ameaça à pessoa e emprego de arma, visto a
simulação de utilização de arma de fogo, um automóvel, pertencente a Edianne
Marques da Silva Araújo.

Acrescenta  a  inicial,  que  a  vítima  transitava  com  seu
automóvel Fiat Punto pelas avenidas antes mencionadas, em companhia de
uma amiga, quando abordada pelo acusado que,  armado com um revólver,
anunciou um assalto, determinando que a mesma e sua passageira saíssem
do automóvel, e em seguida o réu evadiu-se do local.

A peça acusatória aduz ainda, que após o assalto, a vítima
registrou ocorrência, sendo contatada cerca de vinte dias depois, em razão de
seu  carro  ter  sido  encontrado  no  Bairro  do  Monte  Santo,  após  analisar
fotografias  de  diversos  suspeitos,  reconheceu,  sem hesitar  o  acusado,  ora
apelante como autor do ilícito penal.

Em suas razões recursais (fs.196/201), sustenta que não
há  provas  nos  autos  para  ensejar  uma  condenação  e  ainda  que  a  pena
aplicada restou exacerbada.

Requer  ao  final,  a  reforma  da  sentença,  para  que  seja
absolvido ou,  se não for  este o entendimento,  uma redução da reprimenda
estabelecida na sentença.

Em contrarrazões,  o  Ministério  Público posiciona-se pelo
desprovimento da apelação (fs. 205/208).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento
do recurso (fs. 211/213).

É o relatório.

VOTO-  Desembargador  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

O recurso deve ser provido parcialmente.

1- Autoria e Materialidade.
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Conforme  consignado  no  relatório,  o  réu  foi  condenado,
pela prática da infração descrita no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Insatisfeito com o teor do decisum, recorreu, aduzindo, em
suas razões recursais que não existe qualquer fato concreto que comprove ter
sido ele o autor do fato.

A sublevação não merece ser provida.

É que, como sabido, o juiz firma seu convencimento em
razão dos elementos comprobatórios constantes do caderno processual.

Neste  norte,  e  em  respeito  ao  princípio  do  livre
convencimento motivado, qualquer prova idônea, seja ela documental, pericial
ou oral, que seja suficiente para firmar o convencimento do julgador acerca da
ocorrência do fato probando é bastante para sustentar a sua decisão, desde,
evidentemente, que seja ela devidamente fundamentada.

Com  efeito,  a  vítima  não  tem  dúvidas  em  apontar  o
acusado  como autor  do  crime  de  roubo  praticado  sua,  narrando,  inclusive,
detalhes do desenrolar da ação delituosa.

Veja-se, a propósito,  trechos das declarações prestadas
pela vítima em juízo:

“a  declarante  estacionou  seu  carro  para  que  uma
outra amiga sua de nome Thaise dantas descesse e
entrasse em sua residência; após tal fato, quando já
iniciava  o  deslocamento  do  carro  novamente,  foi
abordada  pelo  acusado,  já  de  arma  em  punho,
(...)que  quando  a  vítima  olhou  em  direção  ao
acusada este já estava com a arma apontada para
sua cara; neste instante, o acusado determinou que
a  depoente  saísse  do  automóvel,  tendo  a
companheira desta, de nome priscila, saído correndo
do carro em direção a uma esquina; onde aguardou
a vítima; a declarante vinha de uma reunião, e no
banco de trás de seu automóvel tinha uma bolsa de
sua  propriedade  que  a  mesma  pediu  para  levar;
tendo  o  acusado  permitido,  mas  a  todo  tempo
mantendo a vítima sob a mira do revólver,  após a
vítima  pegar  a  referida  bolsa,  a  mesma  saiu
correndo para  outro  local,  e  o  acusado evadiu-se;
cerca  de  18  dias  depois  recebeu  uma  ligação  da
polícia  informando  que  haviam  encontrado  o  seu
automóvel no bairro do monte santo; sabe informar
que o acusado era um homem alto, forte e moreno, e
nesse  instante  reconhece  o  mesmo  através  de
fotografia  constante  da  carteira  de  habilitação,;
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informa  ainda  a  depoente  que  na  delegacia,
reconheceu  também  o  acusado  por  uma  foto
constante do celular da autoridade policial, referente
a anterior prisão do acusado; foi até a delegacia e lá
reconheceu o automóvel de sua propriedade, apesar
de  constar  do  mesmo  placas  diferentes  das
originais”  (declarante  Edianne  Marques  da  Silva
Araújo - f.96).

A ofendida,  como  se  vê,  não  hesita  em afirmar  que  o
apelante  foi,  realmente,  o  autor  do  fato,  deixou  claro,  ainda,  nas  suas
declarações,  que durante o crime,  teve a todo tempo contato  visual  com o
acusado.

Registre-se  ainda,  que  a  vítima  realizou  um  novo
reconhecimento,  desta  vez  pessoalmente  e  em  juízo,  onde  reitera  com
convicção ter sido o réu o autor do fato narrado na denúncia (mídia digital à
f.260)

E  a  jurisprudência  pátria  é  iterativa  no  sentido  de
reconhecer  a extrema relevância  da  palavra  da vítima nos crimes contra  o
patrimônio, reputando-a apta a justificar um decreto condenatório.

   Nesse sentido, vejamos:

"As palavras das vítimas têm validade probatória e
autorizam  a  prolação  do  decreto  condenatório,
especialmente  quando  procederam  de  maneira
segura e coerente ao reconhecimento do réu como
sendo o autor do crime, descrevendo com detalhes
todo o desenrolar da ação delituosa, não existindo
motivos para duvidar  de suas assertivas" (ApCrim.
2003.013882-0, de Itajaí, Santa Catarina).

“(...) Em termos de prova convincente, a palavra da
vítima,  evidentemente,  prepondera sobre a do réu.
Esta  preponderância  resulta  do  fato  de  que  uma
pessoa,  sem  desvios  de  personalidade,  nunca  irá
acusar desconhecido da prática de um delito, quando
isto  não  ocorreu.  E  quem  é  acusado,  em  geral,
procura  fugir  da  responsabilidade  de  seu  ato.
Portanto,  tratando-se  de  pessoa  idônea,  sem
qualquer  animosidade  específica  contra  o  agente,
não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e
acusar  um inocente.  Na  hipótese,  o  recorrente  foi
reconhecido por uma das vítimas da ameaça como o
autor do roubo de bens da empresa, narrando o fato
de modo firme e convincente. Condenação mantida.
(...).”  (TJRS.  ApCrim.  70023730401,  7ª  C.  Crim.,
Rel.: Sylvio Baptista Neto, J. em 17/07/2008).
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Portanto,  nos crimes contra  o  patrimônio,  a  palavra  da
vítima mostra-se suficiente a sustentar o decreto condenatório, máxime quando
firme e coerente no sentido de apontar o acusado como sendo o autor do fato.

2- Dosimetria.

Avançando, passa-se ao enfrentamento da pretensão de
redução da pena-base. 

Sopesando  as  circunstâncias  judiciais,  o  Juízo  a  quo
considerou como desfavoráveis ao recorrente a culpabilidade, os motivos, as
circunstancias do crime, conduta social e a personalidade do agente (fs.69/70).

Sobre a culpabilidade, destacou: 

“foi efetiva e consistente, merecedora de reprovação
social,  agiu  com  vontade  livre  e  deliberada  no
sentido de despojar a vítima do seu patrimônio”

A  culpabilidade,  tida  em  seus  aspectos  estruturais
(imputabilidade,  potencial  consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta
diversa),  enquanto  elemento  constitutivo  do  crime  –  de  acordo  com  sua
concepção tripartite (fato típico, antijurídico e culpável) – não se confunde com
a culpabilidade apontada no art. 59 do CP. 

Aquela integra o próprio crime, cuja sanção já se encontra
abstratamente prevista no preceito secundário da norma incriminadora. Esta é
circunstância judicial indicativa da aplicação da pena-base, quando já verificada
a ocorrência do delito, segundo o seu grau de reprovabilidade.

Segue a doutrina de Rogério Greco1:

Logo no primeiro momento, quando irá determinar a
pena-base,  o  art.  59  do  Código  Penal  impõe  ao
julgador,  por  mais  de  uma  vez,  a  análise  da
culpabilidade. Temos de realizar, dessa forma, uma
dupla análise da culpabilidade: na primeira, dirigida à
configuração da infração penal, quando se afirmará
que o agente que praticou o fato típico e ilícito era
imputável, que tinha conhecimento sobre a ilicitude
do fato que cometia e, por fim, que lhe era exigível
um  comportamento  diverso;  na  segunda,  a
culpabilidade  será  aferida  com  o  escopo  de
influenciar  na  fixação  da  pena-base.  A
censurabilidade do ato terá como função fazer com
que  a  pena  percorra  os  limites  estabelecidos  no

1GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, Parte Geral. 10 ed., Rio de Janeiro: Impetus. 2008,
p. 562.
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preceito secundário do tipo penal incriminador. (grifo
nosso)

No presente caso, o Magistrado a quo verificou o grau de
culpabilidade mediante a utilização da expressão “vontade livre e deliberada”,
revelando  que,  em  sua  análise,  considerou  elemento  integrante  da  própria
estrutura do crime.

Tal  fundamento  não  é  idôneo para  justificar  o  juízo  de
desvalor desta circunstância, sob pena de incorrer em bis in idem.

Assim,  não  se  deve  considerar  a  culpabilidade  em
desfavor do apelante.

Sobre a personalidade e a conduta social, consignou:

“apresentam registro de anormalidade”

Observa-se que o Magistrado ao apreciar esta modulante,
não apresentou um dado sequer, constante dos autos, que pudesse levar a
esta conclusão.

A consideração das modulantes dispostas no art. 59 do
CP deve estar amparada em demonstração efetiva, à vista da prova realizada,
de  elementos  que  levem  ao  convencimento  manifestado  na  sentença,  em
ordem  a  bem  fundamentar  a  decisão  e  proporcionar  ao  sentenciado  a
oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

No que toca aos motivos, colhe-se da sentença:

“praticou o delito por motivos injustificáveis”

A valoração desta circunstância judicial incidiu na mesma
abstração que invalida o juízo de desvalor feito sobre a conduta social  e a
personalidade do agente, como acima visto.

Verifica-se, portanto, que apenas a modulante judicial da
circunstância do crime pode ser considerada em prejuízo do recorrente, à vista
do  exposto,  não  autorizam  a  exasperação  da  pena-base  no  patamar
estabelecido na sentença, a qual fixo em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, mais 12 (doze) dias-multa. 

Conforme  registrado  na  folha  de  antecedentes  às
fs.40/41, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), pela qual
aumento a pena em 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias-multa, chegando ao
patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 dias-multa.

Por fim, aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão da
incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

6/7

AC 0010575-60.2011.815.0011 _09



Então,  torno  a  pena  definitiva  em  06  (seis)  anos  de
reclusão em regime semiaberto, bem como o pagamento de 24 (vinte) dias-
multa.

3- Dispositivo

Ante o exposto,  dou provimento  parcial  à  apelação,  no
sentido de reduzir  a pena do acusado para 06 (seis)  anos de reclusão em
regime semiaberto, e 24 (vinte) dias-multa.

Mantenho inalterado os demais termos da sentença. 

É o voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, em face da ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de brito Pereira Filho, Presidente
da  Câmara  Criminal.  Participaram  do  julgamento  ainda  o  Excelentíssimo
Senhor Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator, e Carlos Martins
Beltrão Filho, Revisor.

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o
Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy
de Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 14 de agosto de 2014.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Junior
  Relator
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