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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0000777-70.2014.815.0011  –  1ª  Vara
Criminal de Campina Grande 
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Rafael Marcelino Gomes
ADVOGADO: Aloisio B. Calado Neto
APELADO: Ministério Público 

PROCESSO  PENAL.  ROUBO  QUALIFICADO.
CONCURSO  DE  PESSOAS.  USO  DE  ARMA.
CONDENAÇÃO.  APELO.  ALEGAÇÃO  DE
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PLEITO
DE  DIMINUIÇÃO  DA  PENA.  APELANTE  QUE
EFETIVAMENTE AMEAÇOU A VÍTIMA COM A ARMA
DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA, §1º, ART. 29, CP.
PEDIDO  DE  DETRAÇÃO  DA  PENA  PARA
MODIFICAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO.  REGIME  MANTIDO  PELO
QUANTUM DA  PENA  IMPOSTA  E  PELA
REINCIDÊNCIA  DO APELANTE.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

1. Autoria e materialidade incontestes. A atuação
do  apelante  na  empreitada  criminosa  deu-se  a
título de autoria e não de participação, tendo em
vista que praticou, de forma pessoal e direta, a
figura delituosa, sendo certo que, com mais duas
pessoas,  roubou  a  motocicleta  da  vítima,
ameaçando-a com arma de fogo.

2. Por se tratar de réu reincidente, ainda que se
considere a detração da pena, que hoje seria de
pouco mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, a
pena imposta ainda ficará superior a 04 (quatro)
anos, o que justifica a fixação de regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena (art. 33,
§2º, “b”, CP).

3. Desprovimento recursal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,
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ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Rafael Marcelino Gomes foi denunciado, perante a 1ª Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande, por ter, no dia 30 de dezembro de
2013, por volta das 15:00 horas, em concurso de pessoas, subtraiu para si,
mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, uma motocicleta
que estava sendo conduzida pela vítima Vilmar do Nascimento.

Narra a inicial acusatória que o acusado, com auxílio de
outros  dois  comparsas  que  estavam  armados  com  pedaços  de  madeira,
abordou a vítima, quando esta conduzia sua moto, ameaçando-a com um
revólver.

Policiais  militares  empreenderam  diligências  e  se
depararam  com  o  acusado  conduzindo  a  motocicleta  roubada.  Realizada
busca pessoal, foi  encontrado na cintura do mesmo o revólver calibre 38,
municiado  com  04  (quatro)  munições,  tendo  ele  confessado
espontaneamente a autoria delitiva.

Estas as razões para o oferecimento da denúncia fulcrada
no artigo 157, §2º, incisos I e II, CP.

Ultimado o sumário de culpa, o Magistrado sentenciante
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o acusado
como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, CP, a uma pena
definitiva de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
em regime semiaberto, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, fls. 73/75.

Inconformada,  a  defesa  interpôs  apelação  (fls.  79),
pugnando, em suas razões de fls. 91/95, pelo reconhecimento de sua menor
participação  no  delito  e  pela  detração  com  consequente  modificação  de
regime inicial de pena.

Em  suas  contrarrazões,  o  representante  do  Ministério
Público opinou pela manutenção da sentença (fls. 97/102).

Parecer  da  D.  Procuradoria-Geral  da  Justiça  às  fls.
107/112, igualmente opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
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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 em 25/06/2014
(fls. 79), antes mesmo da intimação do apelante, que se deu em 27/06/2014
(fls. 78v) – e adequação, além 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

Como  relatado,  Rafael  Marcelino  Gomes  foi  condenado
pela prática de assalto a uma pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06
(seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 42 (quarenta e dois) dias-
multa.

Em suas razões recursais, pugna pela aplicação da causa
de  diminuição  de  pena  prevista  no  art.  29,  §1º,  CP,  alegando  que  sua
participação no delito foi de caráter acessório, pois não realizou o núcleo do
tipo penal e sequer participou efetivamente da ação.

No que diz respeito ao pedido de análise e aplicação da
pena  levando  em consideração  a  participação  de  menor  importância,  não
merece guarida os argumentos defensivos, isso porque, quando evidenciado
que o apelante participou, ativa e eficazmente, praticando a conduta descrita
no tipo penal  (art.  157, § 2º, I  e II,  Código Penal) e propiciando todo o
suporte indispensável ao sucesso da empreitada criminosa, não há que se
falar em participação de menor importância.

Dos  autos  é  possível  observar  que  o  apelante  teve
participação ativa no evento delitivo, uma vez que era o que portava a arma
e que, com ela, ameaçou a vítima; ao passo que os outros dois elementos
estavam com pedaços de madeira.

O acusado foi reconhecido pela própria vítima como sendo
quem lhe ameaçou com a arma de fogo:

Gilmar do Nascimento, vítima: que, ao sair de
casa,  foi  parado na estrada,  um armado, dois
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com  pedaço  de  madeira;  que  não  conhecia
nenhum  deles;  que  Rafael,  presente  na
audiência,  era  quem estava com a arma; que
eles  levaram  a  moto,  o  capacete,  os
documentos,  a  carteira  com  R$  110,00;  que
reconheceu o acusado na delegacia; que ele foi
preso no outro dia; que nenhum dos três estava
encapuzado.

No mesmo norte são os depoimentos testemunhais:

Antonio  Marcos  do  Nascimento:  que  foi
informado  a  respeito  de  um  assalto  e
empreenderam  rondas  para  prender  o
assaltante e, no bairro Rosa Mística, conhecido
como  buraco  da  gia,  se  depararam  com  o
acusado  passando  numa  moto,  o  qual  foi
abordado e verificou-se que ele estava armado;
que o acusado confessou que estava com outros
dois  indivíduos  no  assalto;  que  ouviu
comentários  na delegacia  que o acusado teria
envolvimento em assaltos, homicídio e tentativa
de homicídio na região aonde morava; que estes
outros  fatos  cometidos  pelo  denunciado foram
confirmados  na  delegacia  com  procedimento
formal contra o mesmo; a informação recebida
pelo  CIOP  é  que  apenas  o  acusado  estaria
armado,  os  demais  estavam  com pedaços  de
madeira.

Emanuel  Eudes  Osório  de  Araújo:  que  já
conhecia o acusado de outros ocorrências; que
essa ocorrência foi  consequência de dois  fatos
que o acusado participou antes, um foi ele é réu
confesso,  o da morte de Cristiano, o outro se
refere à morte de um policial; por informações
de populares e depois que ele efetuou o roubo
dessa  moto;  que  os  homicídios  foram  antes
deste  fato;  que no momento desse  assalto,  a
vítima  disse  que  ele  estava  com  mais  dois
assaltantes;  que ele  foi  apreendido com arma
municiada; que teve contato com a vítima na
delegacia; que ela reconheceu o acusado.
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Importante  ressaltar,  nesse  ponto,  que  a  atuação  do
apelante  na  empreitada  criminosa  deu-se  a  título  de  autoria  e  não  de
participação, tendo em vista que praticou, de forma pessoal e direta, a figura
delituosa, sendo certo que, com mais duas pessoas, roubou a motocicleta da
vítima, ameaçando-a com arma de fogo. 

Para que reste configurada a causa especial de diminuição
de pena prevista no art. 29, § 1º, do CP (participação de menor importância),
é necessário que o agente não pratique a figura contida no tipo penal, pois,
no  Brasil,  adotamos  a  Teoria  do  Domínio  do  Fato,  amplamente  aceita  na
doutrina e jurisprudência para distinguir as figuras do autor e do partícipe.

Quanto ao conceito de coautoria e participação, o Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser “... aplicável a teoria do
domínio  do  fato  para  a  delimitação  entre  coautoria  e  participação,  sendo
coautor aquele que presta contribuição independente, essencial à prática do
delito, não obrigatoriamente em sua execução.” (STJ; REsp 1.068.452; Proc.
2008/0131712-5; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg.
02/06/2009; DJE 29/06/2009).

Assim, comprovada a coautoria do apelante, não há que se
falar  em  participação  de  menor  importância  e,  consequentemente,  em
aplicação da causa redutora da reprimenda prevista no § 1º, do art. 29, do
Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  DUPLAMENTE
MAJORADO  PELO  USO  DE  ARMA  DE  FOGO  E
CONCURSO  DE  AGENTES.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.  PRETENDE  O
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA CONSUBSTANCIADA NA PARTICIPAÇÃO
DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART.  29,  §  1º,  DO
CÓDIGO  PENAL).  DESCABIMENTO.  CONDUTA
RELEVANTE  DO  APELANTE  PARA  ATINGIR  O
INTENTO  CRIMINOSO.  POSTULA  O
AFASTAMENTO  DO  CONCURSO  FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE. UMA SÓ AÇÃO QUE ATINGIU
DIVEROS  PATRIMÔNIOS.  INCIDÊNCIA  DO
CONCURSO  FORMAL  MANTIDA.  RECURSO
CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  Evidenciada  a  efetiva  atuação  do
apelante no roubo, a unidade de desígnios e a
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divisão de tarefas entre os agentes, não há que
se  falar  em  pequena  participação  daquele  na
empreitada criminosa, para fins de incidência da
causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º,
do Código Penal. Mantida a incidência da regra
do concurso formal de delitos deve ser mantida,
pois restou demonstrado que mediante uma só
ação o acusado praticou  três delitos  de roubo
circunstanciado,  tendo  em  vista  que  foram
atingidos  três  patrimônios  distintos.  Recurso
conhecido  e  desprovido.  Condenação  mantida.
(TJMT;  APL  99518/2014;  Várzea  Grande;  Rel.
Des. Paulo da Cunha; Julg. 09/12/2014; DJMT
11/12/2014; Pág. 55).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo  majorado  pelo
concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP).
Pleito  absolutório.  Impossibilidade.  Autoria  e
materialidade  devidamente  comprovadas
através  do  conjunto  probatório.  Palavra
convincente  da  vítima.  Condenação  mantida.
Participação  de  menor  importância.
Inocorrência. Coautoria tipo ativamente. Pedido
de  desclassificação  para  o  crime  de
constrangimento  ilegal  previsto  no  art.  146,
caput,  do  CP.  Inviabilidade.  Afastamento  da
majorante  do  concurso  de  pessoas.
Impossibilidade.  Dosimetria.  Conduta  social
fundamentação inidônea. Readequação da pena-
base.  Recurso  conhecido  a  que  se  dá  parcial
provimento.  (TJPR;  ApCr  1207165-9;  Nova
Esperança;  Quinta  Câmara  Criminal;  Rel.  Juiz
Conv.  Rogério  Etzel;  DJPR  10/12/2014;  Pág.
826)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO  DA  FIGURA  DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA
TENTATIVA. DECOTE DAS MAJORANTE EMPREGO
DE ARMA E  CONCURSO DE PESSOAS.  PENAS.
REDUÇÕES.  IMPOSSIBILIDADES.  REGIME
CARCERÁRIO  ADEQUADO.  1.  Comprovadas,
então,  a  materialidade  e  autoria  do  roubo,  a
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condenação é de rigor.  2.  Não há falar-se em
participação de menor importância quando resta
esclarecido, entre os agentes, o mesmo intuito
de  subtrair  coisa  alheia  móvel,  praticando  a
conduta  descrita  no  tipo  penal  e  propiciando
todo  o  suporte  indispensável  ao  sucesso  da
empreitada  criminosa.  3.  Apresentando-se  as
penas apropriadas, suficientes para prevenção e
repressão do crime, bem como para reeducação
do infrator, não há falar-se em modificações. 4.
O regime semiaberto é adequado ao apelante,
nos  termos  do  artigo  33,  §  2º,  b,  do  Código
Penal. Desprovimento ao recurso que se impõe.
(TJMG;  APCR  1.0411.06.026114-5/001;  Rel.
Des. Antônio Carlos Cruvinel; Julg. 01/10/2013;
DJEMG 08/10/2013).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.  CONCURSO  DE
AGENTES.  PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR
IMPORTÂNCIA.  INOCORRÊNCIA.  DOSIMETRIA
DA  PENA.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
REINCIDÊNCIA.  COMPENSAÇÃO.  NÃO
CABIMENTO. DESPROVIMENTO. I. A participação
de menor importância, descrita no § 1º do art.
29 do Código Penal, apenas tem aplicação nos
casos  de  instigação  e  cumplicidade,  não  se
aplicando  às  hipóteses  de  coautoria.  Assim,
restando evidenciada a unidade de desígnios e a
divisão  de  tarefas  na  atividade  delitiva  sob
julgamento, incabível o acolhimento da tese de
participação de menor importância. II. Conforme
a literalidade  do  art.  67  do  Código  Penal  e  o
posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal,  não pode haver compensação entre a
atenuante  da  confissão  espontânea  e  a
agravante da reincidência, devendo a pena ser
agravada em maior proporção do que atenuada
a  fim  de  aproximá-la  da  circunstância
preponderante, a reincidência. III. Recursos dos
réus  desprovidos.  (TJDF;  Rec
2011.01.1.218786-6;  Ac.  674.543;  Terceira
Turma  Criminal;  Relª  Desª  Nilsoni  de  Freitas;
DJDFTE 09/05/2013; Pág. 192).
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Portanto,  excluída ficou a tese de participação de menor
importância, eis que os depoimentos colhidos não deixam dúvida com relação
à culpa do apelante e seu animus furandi.

Pugna o apelante, ainda, pela detração da pena para que
lhe seja imposto regime inicial aberto.

Pelo  que se  verifica  nos  autos,  o  apelante  se  encontra
preso desde o flagrante, em 31/12/2013 (fls. 06).

A  pena que  lhe  foi  imposta  foi  de  05  (cinco)  anos,  07
(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Por se tratar de réu reincidente, ainda que se considere a
detração da pena, que hoje seria de pouco mais de 01 (um) ano e 03 (três)
meses,  a  pena  imposta  ainda  ficará  superior  a  04  (quatro)  anos,  o  que
justifica a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena
(art. 33, §2º, “b”, CP).

Ex positis, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  em  face  de  eventual
ausência do Excelentíssimo Senhor Desembargador João Benedito da Silva,
Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho, relator, e Luiz Sílvio
Ramalho Júnior.

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, em 14 de abril de 2015.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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