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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0007403-98.2013.815.0251  –  1ª  Vara  da
Comarca de Patos/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTES:  Bruno  Leonardo  Soares  dos  Santos  e  José  Wilque  Soares  dos
Santos  (Advs.  Geraldo  Carlos  Ferreira  –  OAB/PB  3.568;  e  Maria  José  L.  De
Medeiros – OAB/PB 3.928)
APELADO: Ministério Público Estadual

ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INCONTESTES.
CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.  REFORMA  DA
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PENAS ADEQUADAS
E PROPORCIONAIS A PARTICIPAÇÃO DE CADA RÉU.
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo  nos  autos  prova  cabal  da  autoria  e
materialidade dos réus, cujo delito foi praticado em
concurso  de  pessoas,  impõe-se  manter  as
condenações  impostas,  sobretudo,  quando  inexiste
comprovação  das  alegações  produzidas  em  suas
razões recursais.

VISTOS, relatados e discutidos os autos da apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO a apelação, em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a Primeira Vara da Comarca de Patos/PB, o Ministério
Público  denunciou  os  irmãos  BRUNO LEONARDO SOARES  DOS  SANTOS  e
JOSÉ WILQUE SOARES DOS SANTOS, presos em flagrante conforme auto de
prisão de fls. 07/14, como incursos nas sanções dos arts. 157, §2º, I e II, do
Código  Penal,  por  assaltarem  o  estabelecimento  comercial  Lojas  Americanas,
localizado no Centro do Município de Patos/PB, no dia 01/11/2013, por volta das
20horas, mediante ameaça produzida aos funcionários Diego Morais de Lucena e
Maisa  Macedo Silva,  com emprego de  arma de  fogo,  subtraindo R$17.530,00
(dezessete mil, quinhentos e trinta reais).

Narra a peça inicial, que os acusados renderam o segurança
da loja, fecharam as portas do estabelecimento e mandaram todos se deitarem
ao chão, facilitando a prática delituosa. Após subtraírem o dinheiro, trancaram os
funcionários na tesouraria e fugiram do local do crime.

Quando do flagrante,  os  acusados negaram participação no
assalto, afirmando só falarem em juízo (fls. 13/14). Decreto de prisão preventiva
(fls. 32/38). Antecedentes criminais (fls. 47/48).
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A denúncia foi recebida em 22/11/2013 (fl. 75/76).

Defesas dos acusados José Wilque (fls. 77) e Bruno Leonardo
(fl. 78).

Pedido de revogação da prisão revogado (fls. 96/98, 126/127
e 142).

Interrogatórios e oitiva testemunhal em CD (fl. 113).

Alegações  finais  do  Ministério  Público  (fls.  136/141),  e
acusados (fls. 144/153).

Sentença  proferida  às  fls.  154/165,  julgando  procedente  a
denúncia e condenando os denunciados as penas de cinco anos e quatro meses
de reclusão e treze dias-multa, pela prática de roubo qualificado (art. 157, §2º, I
e II do CP), a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto. 

Inconformados,  Bruno  Leonardo  e  José  Wilque  apelaram
tempestivamente (fls. 177/188), pugnando pela reforma da sentença, alegando
serem inocentes, sobretudo, porque segundo o depoimento do funcionário Diego,
muitas coincidências ocorreram naquele dia, sugestionando, inclusive, apurar a
participação dele e visando a anulação do reconhecimento dos réus, na esfera
policial.

Contrarrazões  ministeriais  (fls.  191/196),  requerendo  o
desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer encartado
às fls. 207/209, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

O recurso  é  tempestivo  e  adequado,  motivo  pelo  qual  dele
conheço.

Versam os  autos  sobre  Recurso  Apelatório  interposto  pelos
dois  acusados  de  assaltar  o  estabelecimento  comercial  denominado  Lojas
Americanas, no Município de Patos/PB, fato ocorrido no dia 01/11/2013, por volta
das 20horas.

Inconformados com as condenações,  os  irmãos  condenados
interpuseram apelo, negando qualquer participação no crime e afirmando que,
ante as coincidências ocorridas durante o assalto, que se apure a participação da
testemunha Diego, segurança da loja, que deixou de acionar o alarme da polícia e
ainda, ao levar os assaltantes até a tesouraria, disse que tudo estava aberto, de
forma a facilitar a pratica delitiva.

Pois bem!

Emergem dos  autos,  através  do  acervo  probatório,  que  os
acusados  praticaram  o  crime  descrito  na  denúncia  de  fls.  02/05,  sendo
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reconhecidos  na  delegacia  pelas  vítimas,  conforme  tudo  melhor  consta  do
inquérito policial de fls. 06/seguintes.

O crime foi  cometido em concurso de pessoas, os quais se
reuniram para um mesmo fim, no caso, praticar o assalto a loja, visando subtrair
quantia em dinheiro em favor dos acusados.

Em seus interrogatórios (CD de fl. 113), os réus negaram suas
participações,  e  cada um apresentando um álibi.  Bruno afirmou está  em sua
residência, na companhia de sua genitora, no dia e hora do crime, assim como
José  Wilque,  que  encontrava  trabalhando,  foi  a  casa  de  Gutemberg,  que
confirmou na sua oitiva em juízo (em CD).

Não há confissão de nenhum dos acusados.

Mesmo assim, é de observar que as vítimas foram categóricas
em afirmar terem os réus sido os autores do assalto.

Observando-se a análise meritória da sentença (fls. 157/165),
vê-se que o douto magistrado ponderou todos os aspectos do crime, inclusive
aplicando a este a pena base no mínimo legal, tanto que ao aplicar a causa de
aumento prevista no §2º, II, do art. 157 do CP, o fez em 1/3 (um terço), ou seja,
também no mínimo legal exigido, a ser cumprido em regime semiaberto.

Agiu acertadamente o juiz a quo, até porque, no interrogatório
dos  recorrentes  perante  a  autoridade judiciária,  estes  nada  disseram em seu
favor, de forma a deixar o livre convencimento baseado apenas nos depoimentos
testemunhais.

As testemunhas de acusação foram unânimes em afirmar que
os  recorrentes  participaram  do  crime,  apesar  destes  terem  negado  qualquer
envolvimento.

Os  álibis  apresentados  pelos  acusados  se  contrapõem  as
provas colhidas, principalmente, se comparados aos relatos dos funcionários da
loja, que de forma segura e coerente confirmaram a participação da dupla no
evento danoso.

A  meu  ver,  a  sentença  não  deixou  de  analisar  nenhuma
circunstância do crime e dos réus, o que levou a condenação estabelecida na
sentença guerreada.

Do acervo testemunhal restou incontroversa a sua condenação
e,  pelo  tipo  penal,  outra  não  poderia  ser  a  pena  imposta,  o  que  de  fato
impossibilita acolher as alegações recursais.

A autoria e materialidade delitiva estão devidamente provados
nos  autos  e,  apesar  de  os  réus  serem primários,  arquitetaram um crime  de
grande monta, motivo pelo qual entendo que a pena imposta foi fixada de forma
adequada e proporcional a participação de cada um.

E é nesse sentido, que a jurisprudência tem se posicionado,
em situação análoga a dos autos:

AC 0007403-98.2013.815.0251 CMBF – Relator 3



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

APELAÇÃO.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO
MAJORADO (ART. 157, §2º, I, II, DO CPB). ABSOLVIÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DO  CRIME.  IMPOSSIBILIDADE.  AMPLO
CONJUNTO  PROBATÓRIO.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
INOCORRÊNCIA. PENA FIXADA DE FORMA ADEQUADA E
PROPORCIONAL.  RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
01. Tratase de apelação interposta contra sentença que
condenou o réu pelo delito do art. 157, § 2º, Inciso I, II
do Código Penal Brasileiro (Roubo duplamente majorado)
à  pena  de  05  (cinco)  anos  de  reclusão  em  regime
semiaberto.  02.  Resumidamente,  o  apelante  postula  a
absolvição  face  a  inexistência  de  prova  cabal  da
ocorrência  do  delito.  Subsidiariamente,  requer  a
modificação  da  dosimetria  da  pena  para  que  esta  se
torne  mais  branda.  03.  No  que  tange  ao  pedido
absolutório,  a materialidade e autoria do crime restam
devidamente  comprovadas,  vez  que a  jurisprudência  é
sólida  em  afirmar  que  a  palavra  da  vítima,
especificamente em crimes praticados clandestinamente
como  os  delitos  contra  o  patrimônio,  é  apta  para
embasar  o  Decreto  condenatório,  possuindo  elevado
valor  probante,  especialmente  quando  se  apresenta
consistente e clara. 04. Ademais, concernente ao pedido
de modificação da dosimetria da pena, a fim de tornála
mais branda, não merece prosperar,  pois a magistrada
fixou a pena de forma adequada, observando os termos
do ordenamento jurídico vigente, bem como o princípio
da  individualização  da  pena.  05.  CONHECIDO  e
IMPROVIDO.  (TJCE;  ACr  008750339.2008.8.06.0001;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Gomes de
Moura; DJCE 12/02/2014; Pág. 96) 

(…)  2. Comprovadas a autoria e materialidade do delito,
não  há  como  acolher  a  pretendida  absolvição  por
insuficiência comprobatória. (…) 6. Uma vez provada nos
autos a unidade de desígnios e fim igualmente desejado
pelos agentes que se reúnem a fim de cometer infrações
penais, ou na expressão do Código, se concorrem para o
crime, ainda que o corréu não seja identificado, cada um
deles incidirão nas penas a este cominadas, na medida
de sua culpabilidade. 7. A reprimenda imposta, além de
técnica,  não  deve  revelar-se  excessiva,  nem
demasiadamente branda, mas justa, adequada e idônea
como  resposta  social  considerada  na  medida  da
reprovabilidade da conduta, como operado no caso sob
comento. 8. Considerada a norma prevista no artigo 33,
caput, c/c §2º, alínea b, c/c §3º do CPB, a determinação
do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena
privativa  de  liberdade,  considerada  a  análise  das
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circunstâncias previstas no art. 59 do CPB, bem como os
fatos anteriores relacionados ao comportamento e estilo
de vida do acusado é medida que se impõe. (…)  (TJMG;
APCR 1.0024.12.154675-8/001;  Rel.  Des.  Walter  Luiz;
Julg. 06/08/2013; DJEMG 14/08/2013).

A simples alegação de não terem participado do crime, ante a
insuficiência de provas, não deixa dúvidas quanto as suas participações no crime,
principalmente, se analisados a luz dos depoimentos prestados em juízo.

Nesse aspecto, a sentença ora guerreada não merece qualquer
reparo.

Inexiste qualquer fato que reduza a pena base aplicada, até
porque fixada no mínimo legal. O crime foi cometido em concurso de pessoas,
com a  vontade  deliberada  dos  réus,  que idealizaram tudo,  como restou  bem
demonstrado nos autos, sem qualquer fato contrário a este entendimento.

Diante disso, repita-se, não há como modificar a sentença em
favor dos acusados, a qual foi imposta com bastante demasia e justiça.

O  juiz  tem  o  livre  convencimento  para,  analisando  todo  o
comportamento e antecedentes do réu, levar a uma pena moderada e condizente
com o delito por ele praticado.

Não basta que tenham bons antecedentes e sejam primários,
mas que o crime por eles cometido traga circunstâncias suficientes para aferir o
valor mínimo da pena a eles imputada.

Nos autos restam evidentes a autoria e materialidade delitiva,
de modo que as circunstâncias que levaram a condenação dos apelantes, são por
demais apropriadas ao caso em questão.

A meu ver, a pena base aplicada, para o crime de roubo, em
quatro anos de reclusão foi correta, ante as circunstâncias judiciais analisadas e
bem ponderadas pelo MM. Juiz a quo.

Da mesma forma, acertada também a aplicação do aumento
da pena em 1/3, conforme estabelece o próprio art. 157, em seu §2º, quando o
crime for cometido na forma dos incisos I e II, do mesmo dispositivo do Código
Penal.

A  dosimetria  é  uma  operação  lógica  que  deve  observar  o
princípio  da individualização da pena,  bem como as  condicionantes  fáticas  do
crime praticado.

A jurisprudência tem entendido assim:

(…)  CRIME  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  TENTATIVA.  PRETENSÃO.  FIXAÇÃO
DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO. REDUÇÃO DA PENA-
BASE.  IMPOSSIBILIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
CONDUTA  SOCIAL  REPROVÁVEL.  PERSONALIDADE
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DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  A  SER  SANADO  DE  OFÍCIO.  (…)  2.  Não  se
entremostra ilegal a decisão que fixou a pena base acima
do  mínimo  legal,  ante  o  reconhecimento  da
reprovabilidade da conduta social e da personalidade do
paciente voltada para o crime. (…) (HC 199.695/MS, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
05/11/2013, DJe 11/11/2013).

(…) CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS  DEVIDAMENTE  CONSIDERADAS  COM
BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. (…) 4. Extraindo da
totalidade  da  sentença  a  existência  de  circunstâncias
concretas  que indiquem a necessidade da exasperação
da pena no crime de roubo circunstanciado em patamar
superior ao mínimo legal, não há que falar em incidência
do verbete nº 443, da Súmula desta Corte. 5. Habeas
corpus  não  conhecido.  (HC  204.673/ES,  Rel.  Ministro
MOURA  RIBEIRO,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
22/10/2013, DJe 28/10/2013).

Assim, não sendo o caso de reforma da sentença objurgada,
impõe-se manter a decisão atacada em todos os seus termos.

Ante  o  exposto,  e  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO a apelo.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando,  também,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Carlos Martins Beltrão Filho (Relator) e Joás de Brito Pereira Filho (Revisor).

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Manoel Henrique Serejo da Silva, 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  12
(doze) dias do mês de Fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR
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