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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0006494-08.2012.815.0731 –  1ª  Vara  da
Comarca de Cabedelo
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Leonardo Monteiro da Silva
ADVOGADO: Marcos Antônio Silva
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  ROUBO QUALIFICADO.  DUAS
VEZES.  CONCURSO  MATERIAL.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO DE PENA PARA O ROUBO ONDE FOI
VÍTIMA O POSTO DE COMBUSTÍVEIS. PENA BEM
DOSADA. MANUTENÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO
EM  RELAÇÃO  AO  ROUBO  DA  MOTOCICLETA.
PROVAS  INDICIÁRIAS  INSUFICIENTES  PARA
EMBASAR  ESTA  CONDENAÇÃO.  PROVIMENTO
EM PARTE DO RECURSO.

1.  Quanto  ao  roubo  praticado  contra  o  Posto
Costinha.  Pedido  de  redução  de  pena.
Circunstâncias judicias favoráveis que autorizam
a manutenção da pena fixada acima do mínimo,
bem como o estabelecimento do regime inicial
fechado.

2. No que concerne ao roubo da motocicleta, as
provas  indiciárias  não  são  suficientes  para
embasar  uma  condenação.  Provimento  para
absolver o apelante deste delito.

3. Provimento em parte do recurso.

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  em
parte ao recurso, em harmonia com o parecer da D. Procuradoria-Geral da
Justiça.
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RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  da  Comarca  de  Cabedelo,  Leonardo
Monteiro da Silva, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 69, ambos do CP.

Narra a inicial acusatória que, em 19/10/2012, por volta das
21:30 horas, o mesmo, acompanhado de um comparsa, assaltou o Auto Posto
Costinha, na BR 230, mediante ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, aonde chegaram em uma motocicleta sem placa, renderam o frentista e o
segurança  e  roubaram  dois  envelopes  com  dinheiro  do  caixa,  mais  uma
carteira de cédulas e três aparelhos celulares.

Durante  o  assalto,  passava  pelo  local  uma  guarnição  da
polícia militar e iniciou-se uma perseguição com troca de tiros, tendo sido o
acusado alvejado e preso em flagrante.  Na delegacia,  o mesmo não soube
declinar o nome do comparsa, mas foi constatado que a moto usada na prática
do crime também fora fruto de um assalto praticado por ambos contra Leomar
Conceição de Paiva Melo, com ameaça de uso de arma de fogo.

Instruído,  regularmente,  o  processo  e  oferecidas  as
alegações finais, o juiz singular julgou procedente a denúncia, condenando o
acusado nas sanções previstas no art. 157, §2º, incisos I e II (duas vezes) c/c
arts. 69 e 29, todos do CP.

Para  o  crime  de  roubo  qualificado  praticado  no  Posto
Castelinho a pena final foi de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mais 160 (cento e sessenta) dias-multa. Para o de roubo qualificado praticado
contra a vítima Leomar Conceição de Paiva Neto, a pena final restou em 07
(sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 200 (duzentos) dias-multa.

As penas foram somadas, em concurso material, totalizando
13  (treze)  anos  e  09  (nove)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicialmente
fechado, e multa de 360 (trezentos e sessenta) dias.

O acusado apresentou recurso apelatório (fls.  107), cujas
razões se  encontram às  fls.  110/114,  pugnando pela  absolvição  quanto  ao
delito  de roubo da motocicleta  da vítima Leomar Conceição de Melo Paiva.
Quanto  ao  roubo  ao  Posto  Costinha,  pugnou  pela  redução  da  pena  com
modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões às fls. 116/118, opinando pelo desprovimento
do recurso.
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Seguiram os autos, já nesta instância, à douta Procuradoria-
Geral  de  Justiça  que,  em  parecer,  opinou  pelo  provimento  do  recurso  de
apelação a fim de que seja o réu absolvido do crime de roubo supostamente
cometido contra a vítima Leomar Conceição de Paiva Melo, remanescendo a
pena fixada de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 160 dias-multa,
em relação ao crime cometido no Posto Costinha, fls. 122/130.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento  dos recursos,  verifica-se que eles estão presentes, sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto dentro do prazo
legal de 5 (cinco) dias (art. 593, caput, do CPP). O recurso foi ajuizado em
05/11/2013 (fls. 107), a intimação do acusado foi em 29/10/2013 (fls. 106v),
e o mesmo era assistido pela Defensoria Pública, com prerrogativa de prazo em
dobro.

Além de adequado e não depender de preparo, por se tratar
de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

Do mérito

Conforme  relatado,  Leonardo  Monteiro  da  Silva  foi
condenado,  por  dois  delitos  de roubo qualificado,  com penas somadas,  em
concurso  material,  que  totalizaram  13  (treze)  anos  e  09  (nove)  meses  de
reclusão,  em  regime  inicialmente  fechado,  e  multa  de  360  (trezentos  e
sessenta) dias.

Quanto  ao  delito  praticado  contra  o  Posto  Costinha,  o
apelante não se insurgiu contra a condenação, apenas pugnou pela redução da
pena com modificação do regime inicial de cumprimento.

Pelo que se verifica dos autos, a pena base fixada foi de 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pois nem todas as circunstâncias
judiciais lhes foram favoráveis. Em segunda fase, reconhecida a atenuante da
confissão, a pena foi diminuída para 05 (cinco) anos de reclusão. Por fim, em
razão de ter sido o crime cometido com emprego de arma e em concurso de
pessoas, a pena foi aumentada de 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos e
06 (seis) meses de reclusão.
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A pena de multa foi fixada em 150 dias-multa e atenuada
para 120 dias. Com o aumento de 1/3, passou definitivamente para 160 dias-
multa.

Aqui,  ressalvo  que houve erro  material  na totalização  da
pena, já que 05 (cinco) anos mais 1/3 (um terço) dá 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses, ou seja, 02 (dois) meses a mais do que fez constar na sentença o
Magistrado.

Mas, ainda que se trate de erro material, não há meios de
que seja o mesmo corrigido nesta instância. Neste sentido colaciono recente
julgado do STJ:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  EXECUÇÃO  PENAL.  TENTATIVA  DE
ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  RECURSO  DE
APELAÇÃO EXCLUSIVO DA DEFESA.  SENTENÇA.
ERRO MATERIAL  NA FIXAÇÃO DO REGIME.
CORREÇÃO  DE  OFÍCIO.  REFORMATIO  IN
PEJUS. OCORRÊNCIA.  PLEITO  DE
RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PARA FINS DE
PROGRESSÃO  AO  REGIME  ABERTO.  RÉU  JÁ
BENEFICIADO  POR  ERRO  MATERIAL  DA
SENTENÇA.  INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DAS  EXECUÇÕES
PENAIS.  WRIT NÃO  CONHECIDO.  ORDEM  DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. […]
3.  A correção, de ofício, de erro material no
dispositivo  da  sentença  condenatória,  em
prejuízo  do  condenado,  quando  feita  em
recurso  exclusivo  da  defesa,  constitui
reformatio in pejus, de acordo com a recente
jurisprudência  dos  tribunais  superiores.
Precedentes  desta  corte  e  do  Supremo
Tribunal  Federal. 4.  A  competência  para
proceder à progressão de regime é do juízo das
execuções  penais,  além disso,  o  réu  já  foi  por
demais beneficiado devido ao erro do magistrado
sentenciante,  daí  por  que  não  seria  razoável
conceder-lhe benesse ainda maior, em virtude da
incorreção da sentença no que se refere à fixação
do  regime.  5.  Writ  não  conhecido.  Ordem  de
habeas corpus concedida de ofício para reformar
o acórdão impugnado, reestabelecendo o regime
semiaberto  fixado  na  sentença  condenatória.
(STJ;  HC  287.514;  Proc.  2014/0017366-8;  SP;
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Quinta  Turma;  Relª  Minª  Laurita  Vaz;  DJE
11/06/2014). Grifos nossos.

De forma que, deve prevalecer  a pena final  de 06 (seis)
anos e 06 (seis) meses constante na sentença guerreada. 

O regime inicial para cumprimento da pena foi fixado após o
concurso material dos dois delitos.

Mas, em que pese o requisito objetivo temporal exigido pelo
art. 33, § 2 º, “b”, mostrar-se cumprido, pois a pena imposta é superior a 04
(quatro)  e  não  excede  a  08  (oito)  anos,  verifica-se  que  as  circunstâncias
judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2. º, I E II, C. C.
ART.  70,  DO  CÓDIGO  PENAL.  (1)  VIA
INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO  ESPECIAL.  (2)  PENA  INFERIOR  A  8
ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.  REGIME  INICIAL  FECHADO.
ADEQUAÇÃO. (3) NÃO CONHECIMENTO. 1. […] 2.
Nos termos do  artigo  33  do  Código  Penal,
fixada a pena em patamar inferior a 8 (oito)
anos  de  reclusão,  a  estipulação  do  regime
inicial  fechado é apropriada,  eis que existe
circunstância  judicial  desfavorável,  tanto
que a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC
276.864;  Proc.  2013/0298376-4;  SP;  Sexta
Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE
30/05/2014). Grifos nossos.

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2. º, I, II E V, DO
CÓDIGO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA
DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. (2) PENA-BASE. ACRÉSCIMO. MOTIVADO.
AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  (3)  MAJORANTES.
QUANTUM  DE  ACRÉSCIMO.  SÚMULA  Nº  443
DESTA  CORTE.  ILEGALIDADE  MANIFESTA.  (4)
PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
REPRIMENDA  FINAL  EM  PATAMAR  INFERIOR  A
OITO  ANOS.  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.  REGIME  INICIAL  FECHADO.
ADEQUAÇÃO. (5) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
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CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. […]. 4.  Nos termos
do artigo 33 do Código Penal, fixada a pena
em  patamar  inferior  a  8  (oito)  anos  de
reclusão,  a  estipulação  do  regime  inicial
fechado  é  apropriada,  eis  que  existe
circunstância  judicial  desfavorável,  tanto
que a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal.  5. Writ não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, a fim de reduzir a reprimenda imposta
ao paciente para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão,  mais 14 (quatorze)
dias-multa,  mantidos  os  demais  termos  do
acórdão. (STJ; HC 200.301; Proc. 2011/0055622-
1;  SP;  Sexta  Turma;  Relª  Minª  Maria  Thereza
Assis Moura; DJE 19/09/2013; Pág. 1381). Grifos
nossos.

De forma que a pena pelo delito de roubo cometido contra o
Posto  Costinha deve ser  mantida em 06 (seis)  anos e 06 (seis)  meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 160 (cento e sessenta) dias-multa.

E,  quanto  ao  crime  de  roubo  da  motocicleta  da  vítima
Leomar Conceição de Melo Paiva, o apelante pugnou por sua absolvição, sob a
alegação de falta de provas. 

Aduz  que  apenas  há  o  depoimento,  em  termos  de
declaração, de Leomar Conceição de Paiva Melo, colhido na fase de inquérito,
já que o mesmo não foi localizado para ser ouvido na instrução.

Na sentença de primeiro grau, o Magistrado fez constar que,
momentos  antes  do  assalto  ao  Posto  de  combustíveis,  o  apelante,  com o
comparsa não identificado, teria tomado por assalto uma motocicleta da vítima
Leomar, nas imediações da Comunidade Carandiru.

A condenação deu-se por prova indiciária, já que o réu e seu
comparsa foram presos, após o assalto ao Posto, na posse da motocicleta e a
vítima, ouvida na esfera policial, afirmou que sua moto foi tomada por dois
homens armados.

De  fato,  a  mencionada  vítima  não  foi  ouvida  na  esfera
judicial em razão de não mais ter sido encontrada para ser intimada, conforme
termo de audiência de fls. 86.

Como bem asseverou o d. Procurador de Justiça, fls. 126:
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“[...]  tudo  que  se  tem nos  autos  e  que  serviu
como  substrato  ao  julgamento  foram  as
declarações  do  suposto  proprietário  da  moto,
prestadas  perante  a  autoridade  policial  (uma
única  circunstância),  e  que  devem  ser
consideradas  frágeis,  tendo  em  vista  as
vicissitudes do processo, quais sejam:
1) a moto subtraída não tinha placa, pelo que fora
identificada pelo número de chassi  (fl.  13),  não
havendo  nenhum  documento  nos  autos  que
comprove que ela era realmente de propriedade
da pessoa de Leomar Conceição de Paiva Melo (fl.
48),  nem mesmo  um auto  de  entrega  do  bem
apreendido,  que  permaneceu  à  disposição  da
justiça (vide fl. 16);
2) nessas declarações (fls. 12), a pretensa vítima
afirma que não tem condições de reconhecer os
seus algozes;
3)  apesar  de  Leomar  ter  sido  arrolado  na  pela
acusatória  (fl.  04),  este  não  foi  encontrado  no
endereço por ele informado perante a autoridade
policial, nas duas vezes em que fora intimado (fls.
72 e 81v);
4) não obstante o meirinho ter logrado êxito no
contato  telefônico  com  a  suposta  vítima  (83-
8617-8296), ocasião em que esta informou estar
residindo  no  Município  de  Puxinanã  (fl.  81v),  a
acusação  nada  requereu  no  sentido  do
empreendimento  de  diligências  para  oitiva
daquela, nem tampouco o julgador as realizou de
ofício;
5)  a  instrução  probatória,  consequentemente,
voltou-se  exclusivamente  ao  esclarecimento  do
crime  cometido  no  Posto  Costinha,  tendo  o
acusado,  na oportunidade de seu interrogatório,
negado a participação no roubo da moto.
Diante deste cenário,  não há como afirmar com
convicção  ser  o  réu  autor  do  crime  de  roubo
supostamente  cometido  contra  a  pessoa  de
Leomar Conceição de Paiva, o que reclama a sua
absolvição, na forma do art. 386, VII, CPP”.

Vejo assistir  razão ao Procurador de Justiça, pois a prova
indiciária, apesar de ter o mesmo valor das provas diretas, necessita de um
conjunto de indícios,  revestidos de credibilidade, para que seja suficiente a
embasar uma decisão condenatória.
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No caso dos autos, por todas as razões acima transcritas do
parecer ministerial, não há como se manter a condenação, mormente quando a
prova indiciária não foi coligida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre  a  fragilidade  da  prova  indiciária  a  embasar  uma
condenação criminal, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO E CORRUPÇÃO
DE  MENORES.  CONTEXTO  PROBATÓRIO  FRÁGIL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DOS
ILÍCITOS IMPUTADO AO AGENTE. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO  NECESSÁRIA.  RECURSO  PROVIDO.  É
necessária prova escorreita e segura da existência e da
autoria  do  fato  delituoso  para  que  a  presunção  de
inocência que milita em favor do acusado seja elidida;
isso  porque  uma  condenação  baseada  apenas  em
conjecturas e ilações feriria de morte a dignidade do
homem, princípio matriz de nossa Constituição.  Se a
prova  indiciária,  que  foi  suficiente  para  a
instauração da ação penal,  não foi  corroborada
por  outros  elementos  de  convicção  durante  a
instrução  processual,  sendo,  portando,  frágil
para ensejar um Decreto condenatório, é de rigor
a  absolvição  do  acusado,  em  obediência  ao
princípio  do  in  dubio  pro  reo. (TJMG;  APCR
1.0518.13.000519-3/001;  Rel.  Des.  Cássio  Salomé;
Julg. 08/05/2014; DJEMG 16/05/2014). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LATROCÍNIO  TENTADO.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  DUVIDOSO  E
INSUBSISTENTE.  FRAGILIDADE  DA  PROVA.  MERAS
SUPOSIÇÕES.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA INDICIÁRIA.
IN  DUBIO  PRO  REO. SENTENÇA  MUITO  BEM
FUNDAMENTADA.  ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  RECURSO
NÃO  PROVIDO.  A  sentença  condenatória  exige  a
certeza quanto à autoria do fato, e sem a prova segura
da  mesma  não  se  pode  proferir  um  Decreto
condenatório  baseado  apenas  em indícios.  A  dúvida
conduz à absolvição, em face do princípio in dúbio pro
reo..  Havendo  a  dúvida,  por  mínima  que  seja,  é
preferível  proceder  à  absolvição,  pois  é  preferível
absolver um culpado a condenar um inocente. (TJMG;
APCR  1.0024.08.059136-5/001;  Rel.  Des.  Doorgal
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Andrada;  Julg.  08/05/2014;  DJEMG  14/05/2014).
Grifos nossos.

ROUBO. Quadro probatório frágil Agentes encapuzados
Abordagem do réu por guardas civis duas horas após o
delito Negativa do réu, primário Reconhecimento das
vítimas pela vestimenta na fase policial não confirmado
em Juízo Não apreensão de nenhum bem subtraído na
posse  do réu.  Prova indiciária que,  se suficiente
para  autorizar  a  ação  penal,  não  autoriza  a
condenação. Incerteza lançada nos autos  de forma
insuperável  Circunstâncias  que  criam  a  dúvida
autorizadora da absolvição Recurso provido para esse
fim  (voto  n.  20141).  (TJSP;  APL  0017295-
36.2010.8.26.0152; Ac. 6968218; Cotia; Décima Sexta
Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Newton Neves;
Julg. 27/08/2013; DJESP 02/09/2013). Grifos nossos.

De forma que, quanto ao roubo em que foi vítima Leomar
Conceição de Paiva Neto,  deve ser  o apelante absolvido,  em razão de não
existir prova suficiente para a condenação.

Por todo o exposto,

Ex  positis,  em  conformidade  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento em parte ao recurso.

Presidiu  a  Sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito  Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal.
Participaram  do  julgamento,  os  Excelentíssimos  Desembargadores  CARLOS
MARTINS BELTRÃO FILHO (RELATOR), Joás de Brito Pereira Filho (Revisor) e
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Álvaro Cristino Pinto Gadelha, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, em João Pessoa, aos 14
(quatorze) dias do mês de agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO
DESEMBARGADOR – RELATOR
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