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CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. Roubo majorado pelo concurso
de pessoas. Palavra das vítimas e flagrante policial. Agentes
abordados com a res furtiva. Provas cabais da materialidade e
da autoria. Violência concreta, através de socos e chutes.

Condenação mantida. Dosimetria. Atenuante de menoridade
relativa reconhecida na sentença. Regime inicial. Semiaberto.
Provimento parcial do apelo interposto por Jonathan da Silva
Pereira de Brito, com extensão ao correu Raynan Martins da

Costa.

1. Por todo o contexto dos fatos, sobressai segura e

suficientemente demonstrada a materialidade e a autoria do

roubo, tendo sido os apelantes reconhecidos pelas vítimas sem
qualquer hesitação e encontrados com o objeto subtraído
próximo a eles, logo após o fato.

2. Carece de interesse recursal o réu em pedir o reconhecimento
da atenuante de menoridade relativa quando esta já foi aplicada
na sentença e reduziu a pena-base em patamar idôneo e
conforme a jurisprudência desta Corte.

3. Não se revestindo as circunstâncias judiciais do crime de
gravidade exacerbada e que extrapole a normalidade do tipo,
deve ser aplicado o regime inicial de cumprimento de pena
privativa de liberdade regularmente previsto no Código Penal.
Extensão subjetiva ao correu, por se tratar de elemento de
caráter objetivo (art. 580, CPP).

4. Provimento parcial do segundo apelo.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal
acima identificados:

Acorda a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Raynan Martins da Costa
e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo criminal interposto por Jonathan da Silva
Pereira de Brito, com extensão ao correu Raynan Martins da Costa, apenas para
determinar o início do cumprimento da pena privativa de liberdade no regime
semiaberto.

RELATÓRIO

Na Comarca da Capital, Raynan Martins da Costa e Jonathan da Silva
Pereira de Brito foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §2°, II, c/c
art. 29 do Código Penal Brasileiro, em razão do fato assim narrado na peça acusatória
(fls. 03/04):

Exsurge do inquérito policial anexo que, em 13 de abril do ano
em curso (2014), por volta das 21h00, os denunciados Jonathan da Silva
Pereira de Brito e Ravnan Martins da Costa, em companhia de mais
alguns indivíduos, cerca de quatro, não identificados, vitimaram os
nacionais Davi de Oliveira Monteiro e Carla Rolim Leite Lima, ao
subtraíremcoisa móvel alheia, para si, mediante violência.

Narram os autos que as vítimas estavam sentadas nas areias da
praia do Cabo Branco, quando foram inopinadamente surpreendidas
pelosdenunciados, os quais anunciaram o assalto, exigindo que a vítima
Davi lhes entregasse o aparelho celular, modelo Iphone IV, cor branca, o
qual utilizava no momento da prática delitiva.

Segundo se depreende do caderno inquisitorial, a vítima Davi
negou-se a cumprir a determinação dos denunciados, o que resultou-lhe
em agressões sofridas - socos, ocasião em que se aproximou um grupo,
formado por aproximadamente mais quatro meliantes, os quais
cercaram as vítimas e participaram das agressões dispensadas ao
ofendido Davi.

Ocorre que, diante da violência, a vítima não pode resistir, e,
dessa forma, entregou-lhes seu aparelho celular, então, estando os
indigitados satisfeitos com a posse do produto do roubo, todos
empreenderam fuga, correndo do local dos fatos.

Ato contínuo, as vítimas pediram socorro a uma viatura da
Polícia, informando-lhes do ocorrido e, juntos, saíram em diligência
pela região, a fim de localizar e identificar os increpados, o que
ocorrera nas proximidades do local da prática delitiva, em uma parada
de ônibus, situada na Avenida Epitácio Pessoa, em frente à Locadora de
Veículos Localiza.
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Dessa forma, as vítimas reconheceram os denunciados como
sendo os dois primeiros meliantes que os abordaram, o que ensejou aos
policiais que fizessem uma revista pelo local, encontrando o objeto do
roubo em um compartimento de um fiteiro, ao lado da parada de
ônibus. Ademais, no local havia uma terceira pessoa, porém, os
ofendidos não o reconheceram.

Após a regular instrução do processo, o MM Juiz de Direito da 7a Vara
Criminal da Comarca da Capital/PB prolatou sentença julgando procedente a pretensão
punitiva estatal, para condenar os réus pelo delito de roubo majorado pelo concurso de
pessoas (art. 157, §2°, II, CP), impondo para cada um deles as sanções de 6 anos e 8
meses de reclusão e 32 dias-multa, no valor individual de 1/30 do salário mínimo
vigente à época do fato. Determinou, ainda, o regime inicialmente fechado para o
cumprimento da pena, diante da análise da culpabilidade, personalidade, motivo e
circunstâncias do crime e denegou o direito de recorrer em liberdade (fls. 142/153).

Às fls. 155/159, o réu Jonatahn da Silva Pereira de Brito interpôs
Embargos de Declaração pugnando pela retirada da majorante de 1/3, vez que o
magistrado a quo teria considerado equivocadamente o uso de arma de fogo para
aplicá-la. Requereu também a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para
o semiaberto, pois o acusado é primário e a pena imposta não excedeu 8 anos de
reclusão. Alfim, pediu a aplicação do instituto da detração e o direito de recorrer em

liberdade.

Às fls. 160/163, o réu Raynan Martins da Costa interpôs apelação
criminal, requerendo liminarmente a extensão para si dos efeitos de eventual
acolhimento dos embargos de declaração interpostos pelo correu. No mérito, invocou as
fundamentações expendidas na resposta escrita preliminar (fls. 95/104) e nas alegações
finais (fls. 131/132). A defesa destacou as boas condições pessoais do apelante
(primário, bons antecedentes, endereço certo, profissão definida) e pediu a
desclassificação da conduta para o crime de furto privilegiado, vez que as vítimas
individualizaram as condutas de cada um dos réus e teriam dito que Raynan não efetuou
agressões, mas "se manteve reservado, inclusive dando um passo atrás, como se
estivesse com medo" (fls. 162). Pugnou, também pelo afastamento da multa aplicada.

Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 171/172.

Às fls. 174, o réu Jonathan da Silva Pereira de Brito apelou. Nas razões
recursais (fls. 186/191), argumentou que o magistrado sentenciante não considerou o
fato de o acusado ser menor de 21 anos na data do fato, quando da fixação da pena e

que o regime inicial para cumprimento da reprimenda corporal deveria ser o
semiaberto, já que o apelante é primário e a pena privativa de liberdade aplicada foi
inferior a 8 anos.
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Contrarrazões pelo Ministério Público Estadual às fls. 194/196 e 197/201,
pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos recursos (fls.
205/209).

É o relatório.

VOTO - O Exm° Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho (Relator):

Tempestivos os recursos e atendendo a todos os demais requisitos de
admissibilidade, deles tomo conhecimento.

I - Sobre o apelo de Raynan Martins da Costa

A pretendida desclassificação do crime de roubo para o de furto
privilegiado, requerida pela defesa de RAYNAN, é descabida.

Ambos os réus foram reconhecidos pelas vítimas como autores do fato,
sem qualquer hesitação, tanto na esfera policial quanto em juízo. O testemunho das
vítimas é coerente e ambas disseram que os dois acusados participaram do fato e
atuaram juntos na intimidação e nas agressões, apenas individualizando que o primeiro
soco na vítima DAVI foi desferido pelo réu JONATHAN, mas destacando que ambos o
agrediram (CD às fls. 124).

Apesar de não portarem armas e terem porte físico menor que o
ofendido, os réus estavam em superioridade numérica (tendo, ainda, acorrido cerca de
mais quatro pessoas para também agredir a vítima) e efetivamente violentaram a vítima
com socos e chutes e só cessaram quando esta os entregou o celular.

A negativa dos réus não é crível e as versões por eles sustentadas são
desarrazoadas e apresentam divergências entre si (interrogatórios em CD, às fls. 124).

Diante disso, não há como afastar a efetiva participação do agente na
violência praticada contra a vítima a fim de desclassificar sua conduta para furto,

tampouco na forma privilegiado, vez que o bem subtraído não pode ser considerado
como de pequeno valor. Ademais, ainda que não tivesse efetivamente agredido a vítima,
restou provado que aderiu à conduta do coautor JONATHAN, cabendo lembrar que o
sÀstewtè. penal brasileiro adota, como regra, a teoria monista ou unitária para o concurso
de agentes, segundo a qual todos os agentes que concorrerem para o fato respondem
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pela mesma figura típica, na medida de sua culpabilidade.

Deve ser mantida, portanto, a condenação do apelante pelo delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Ao final do apelo, a defesa requer, ainda, a retirada da pena de multa
aplicada ao agente, sem, contudo, invocar qualquer alegação que fundamente ou
justifique seu pleito. Assim, rejeito de plano o pedido, haja vista tratar-se de uma das
espécies de sanção regularmente previstas no art. 157 do Código Penal, não havendo
qualquer motivação para excluí-la.

II - Sobre o apelo de Jonathan da Silva Pereira de Brito

A defesa de JONATHAN apelou requerendo a aplicação da atenuante de
menoridade relativa, já que contava com menos de vinte e um anos na data do fato.

Contudo, entendo que não há interesse recursaí quanto a esse ponto, vez
que tal causa de diminuição já foi reconhecida e aplicada na sentença, atenuando a
pena-base em seis meses e seis dias-multa - valores adequados e em consonância com a
jurisprudência pátria e desta Corte Estadual de Justiça.

Por outro lado, tão somente quanto ao pedido de alteração do regime
inicial de cumprimento da pena, entendo que deve prosperar a irresignação do
apelante, pois as circunstâncias, a culpabilidade e os motivos do crime não se revestem
de gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição de regime diverso e mais
gravoso que aquele previsto em lei.

Destarte, restando a pena definitiva de ambos os agentes fixada em seis
anos e oito meses de reclusão, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de
liberdade de ambos deverá ser o semiaberto, conforme o art. 33, § 2o, 'b', Código

Penal.

Por fim, cumpre-me registrar que há pequeno sçro material na sentença,
mas que não prejudicaria o direito dos réus à defesa ou a uma justa decisão. Com
efeito, na dosimetria da pena, o magistrado sentenciante equivocadamente se referiu
por extenso ao "emprego de arma", mas citou corretamente o dispositivo legal que se
refere à majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2°, II, CP), fls. 150/151 - o que é
facilmente perceptível da simples leitura da sentença, já que em momento algum se
considerou a utilização de armas pelos agentes.

Destarte, amparado em todo o exposto, NEGO PROVifAEHTQ ao recurso
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interposto por Raynan Martins da Costa e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
criminal interposto por Jonathan da Silva Pereira de Brito, com extensão ao correu
Raynan Martins da Costa, apenas para determinar o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade no regime semiaberto.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador João
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, com voto. Participaram do
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Joás de Brito Pereira Filho,
Relator e Arnóbio Alves e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel Taigy de Queiroz Mello
Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, Capital, aos
16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2015.

//
Desembargador Joás ílé-áhfoPereira Filho

-RELA/T/OR-


