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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0019780-45.2013.815.0011  –  2ª Vara
Criminal da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Jefferson Silva Nascimento
2º APELANTE: Everaldo Cipriano de Sousa
ADVOGADO: Bruno Cesar Cade (OAB/PB 12.591)
APELADO: Justiça Pública

DOS  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.  EMPREGO DE
ARMA  E  CONCURSO  DE  PESSOAS.
CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  NÃO  ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO  DOS  ACUSADOS  PELAS
VÍTIMAS. DO  DECOTE  DA  MAJORANTE  DO
EMPREGO  DE  ARMA.  INSTRUMENTO  NÃO
APREENDIDO.   DESNECESSIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Em tema de delito patrimonial, a palavra da
vítima, especialmente quando descreve com
firmeza a cena criminosa e identifica o agente
com igual certeza, representa valioso elemento
de convicção quanto à certeza da autoria da
infração.

- (…) A apreensão da arma e o laudo pericial são
prescindíveis  para  caracterização  da  causa  de
aumento  respectiva,  bastando  que  fique
comprovada  a  efetiva  utilização  do  artefato.
(...)”.  (TJDF  -  Rec  2014.01.3.002309-5  -  Ac.
846.298  -  Rel.  Des.  Souza  e  Ávila  -  DJ
05/02/2015)

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 negar provimento ao recurso, em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
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RELATÓRIO

Perante a 2ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,
Jefferson  Silva  Nascimento  e  Everaldo  Cipriano  de  Sousa, devidamente
qualificados, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º,
I e II, c/c o art. 71, ambos do CP pelos fatos a seguir narrados:

No dia 24/07/2013, pelas 10h, os denunciados subtraíram
para si coisas alheias móveis, utilizando para tanto grave ameaça exercida por
meio de arma de fogo.

Consta  da  peça  acusatória  que  a  vítima  Deocleciano
Pereira dos Santos, se encontrava na Rua Tavares Cavalcante, nesta cidade,
quando foi abordado pelos denunciados, que estavam em uma moto Twister,
de cor prata,  e utilizando de uma arma de fogo, anunciaram o assalto,  e
subtraíram dois  aparelhos celulares,  empreendendo fuga logo após a ação
delituosa.

“No mesmo dia por volta do meio dia, a vítima Sidney de
Lima Araújo  se  encontrava  em um veículo  estacionado na rua  Agamenon
Magalhães,  quando  foi  abordado  pelos  denunciados,  na  moto  Twister  cor
prata,  que  anunciaram  o  assalto  apontando  uma  arma  para  aquele,  e
subtraíram a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e um aparelho
celular da marca Nokia.

Ainda  naquele  dia,  a  vítima  João  Batista  da  Silva  se
encontrava em uma praça, localizada por trás do Hospital João XXIII, nesta
cidade,  quando  os  denunciados  o  abordaram  e  anunciaram  o  assalto,
afirmando que atirariam se a vítima reagisse, ocasião em que subtraíram a
quantia  de  R$  143,00  (cento  e  quarenta  e  três  reais),  após  o  que,
empreenderam fuga”.   

Ultimada a instrução criminal, a  juíza a quo julgou
parcialmente  procedente  a pretensão punitiva estatal,  condenando  os
acusados nas penas do art. 157, § 2º, I e II; art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14,
II, do CP, c/c o art. 71, caput, todos do CP, aplicando a pena da seguinte
maneira (fls. 134-149):

1. Para Jefferson Silva Nascimento

1.1. Com relação a vítima Deocleciano Pereira dos Santos

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.
Diante  do concurso de majorantes (uso de arma e concurso de pessoas),
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majorou a pena em 1/3,  ficando, ao final,  06 (seis)  anos de
reclusão e 18 (dezoito) dias multa. 

1.2. Com relação a vítima Sidney de Lima Araújo

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.
Diante  do concurso de majorantes (uso de arma e concurso de pessoas),
majorou a pena em 1/3, ficando, ao final, 06 (seis) anos de reclusão e 18
(dezoito) dias multa.

1.3. Com relação a vítima João Batista da Silva

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.
Considerando a causa de diminuição pertinente à tentativa, minorou a pena
em ½, ficando 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 05 (cinco) dias
multa.  Diante  do  concurso  de  majorantes  (uso  de  arma  e  concurso  de
pessoas), majorou a pena em 1/3, ficando, ao final,  02 (dois) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias e 06 (seis) dias multa.  

- Da continuidade delitiva

Atendendo a regra do art. 71 do CP, aplicou a maior das
penas (06 anos e 18 dias multa) e aumentou em 1/6, totalizando 07 (sete)
anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, a ser cumprida em
regime semiaberto.

2. Para Everaldo Cipriano de Sousa

2.1. Com relação a vítima Deocleciano Pereira dos Santos

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  05  (cinco)  anos  de  reclusão  e  14  (quatorze)  dias  multa.  Diante  do
concurso de majorantes (uso de arma e concurso de pessoas),  majorou a
pena em 1/3,  ficando,  ao  final,  06 (seis)  anos e  08  (oito)  meses  de
reclusão e 18 (dezoito) dias multa. 

2.2. Com relação a vítima Sidney de Lima Araújo

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  05  (cinco)  anos  de  reclusão  e  14  (quatorze)  dias  multa.  Diante  do
concurso de majorantes (uso de arma e concurso de pessoas),  majorou a
pena em 1/3,  ficando,  ao  final,  06 (seis)  anos e  08  (oito)  meses  de
reclusão e 18 (dezoito) dias multa. 
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2.3. Com relação a vítima João Batista da Silva

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.
Considerando a causa de diminuição pertinente à tentativa, minorou a pena
em ½, ficando 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 06 (seis) dias
multa.  Diante  do  concurso  de  majorantes  (uso  de  arma  e  concurso  de
pessoas),  majorou a pena em 1/3, ficando, ao final,  03 (três) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias e 08 (oito) dias multa.  

- Da continuidade delitiva

Atendendo a regra do art. 71 do CP, aplicou a maior das
penas (06 anos e 08 meses e 18 dias multa) e aumentou em 1/6, totalizando
07 (sete) anos de reclusão,  09 (nove) meses, 10 (dez) dias, e 24
(vinte  e  quatro)  dias  multa,  a  ser  cumprida  em  regime  inicialmente
fechado.

Irresignados com o decisório adverso, a  defesa  dos
denunciados  recorreu  requerendo  suas  absolvições,  alegando  ausência  de
provas a ensejar a condenação, bem como o decote da majorante do emprego
de arma, em razão da mesma não ter sido apreendida (fls. 152 e 153; 165-
179).

Ofertadas as contrarrazões (fls. 203-205), seguiram os
autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em
parecer, opinou pelo improvimento do recurso (fls. 211-214).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com
ele concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à
sentença condenatória proferida pela magistrada singular, pugnando por sua
reforma,  no sentido de absolver  os  acusados das imputações que lhe são
atribuídas.

Contudo, os pleitos não devem ser acolhidos.

Tanto a materialidade quanto a autoria são inabitáveis.  O
Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 18),
os Termos de Entrega (fls. 19-20), bem como os depoimentos das vítimas e
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testemunhas,  nos  levam  a  crer  que,  realmente,  os  apelantes
foram os autores dos delitos descritos na denúncia.

As vítimas, desde a esfera policial, apontam os acusados
como autores dos delitos. Vejamos:

João Batista da Silva Santos, esfera policial, fls.
08: “(...) acordou com o barulho patrocinado por
dois elementos, um de cada lado da porta, onde
eles anunciaram um assalto e solicitaram de que
a vítima não reagisse, pois se assim o fizesse,
eles atirariam, sendo aí que o declarante pediu
de que eles levassem exclusivamente o dinheiro
e deixasse os seus documentos e quando eles
tiraram o dinheiro,  a quantia equivalente a R$
143,00 (cento e quarenta e três reais), eis que
chega a Polícia Militar  e os prende, bem como
com  eles  apreenderam  o  seu  dinheiro  e  já
presos, eles foram conduzidos até a Central de
Polícia (...)”.

Deocleciano Pereira dos Santos, esfera policial,
fls. 09: “(...) Que estava precisamente debaixo
de  uma  castanhola  quando  chegaram  dois
elementos,  um de  blusa  preta  e  um de  blusa
vermelha,  utilizando  uma moto  Twister  de cor
prata e o renderam, pois um deles utilizava uma
arma  de  fogo  e  lhe  roubaram  dois  celulares;
(...)”.  

Sidney de Lima Araújo, esfera policial,  fls. 10:
“(...) aqui reconheceu os elementos inclusive o
que apontou a arma para ele declarante que é
justamente o que está usando uma camisa preta
identificado como JEFERSON e o seu comparsa
de  camisa  vermelha  identificado  como
EVERALDO; (...)”.

Registro que essas declarações foram ratificadas em juízo,
conforme se depreende da mídia acostada às fls. 85 e 108.

A vítima João Batista da Silva Santos narrou que apesar de
não ter visto arma de fogo, foi ameaçado, pois os acusados faziam referência
a arma e também gestos de que a portavam.

A propósito a jurisprudência:
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APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO
EMPREGO  DE  ARMA  E  PELO  CONCURSO  DE
PESSOAS.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DEVIDAMENTE COMPROVADAS -PALAVRAS DAS
VÍTIMAS  EM  CONSONÂNCIA  COM  A  PROVA
TESTEMUNHAL E COM OS DEMAIS ELEMENTOS
DE  CONVICÇÃO.  SÓLIDO  CONTEXTO
PROBATÓRIO.  LIVRE  CONVENCIMENTO
MOTIVADO.  CONDENAÇÕES  MANTIDAS.
MAJORANTES  DO  EMPREGO  DE  ARMA  E  DO
CONCURSO  DE  PESSOAS  DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.  DECOTE  INCABÍVEL.
CONSIDERAÇÃO  DA  PRIMARIEDADE  E  DOS
BONS  ANTECEDENTES  COMO  ATENUANTE
INOMINADA.  CIRCUNSTÂNCIA  ANALISADA
QUANDO  DA  FIXAÇÃO  DAS  PENAS-BASE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REINCIDÊNCIA  NA
SEGUNDA FASE DISPOSITIVA.  RECURSOS NÃO
PROVIDOS.  Para não se crer  nas palavras  dos
ofendidos,  necessário  seria  a  demonstração  de
seus  interesses  diretos  na  condenação  do
agente,  seja  por  inimizade  ou  qualquer  outra
forma  de  suspeição,  pois,  se  de  um  lado  o
acusado tem razões óbvias de tentar se eximir
da  responsabilidade  criminal,  por  outro,  as
vítimas,  assim como qualquer testemunha, não
têm motivos para incriminar inocentes, a não ser
que se prove o contrário,  ônus que incumbe à
Defesa. Os relatos extremamente coerentes das
vítimas,  endossados  pela  prova  testemunhal
produzida em juízo e pelos demais elementos de
convicção  carreados,  são  suficientes  para  a
condenação, em conformidade com o sistema do
livre convencimento motivado. Comprovado nos
autos o emprego de arma, de forma ostensiva,
servindo como meio de intimidação da vítima e
impedindo  que  ela  esboçasse  qualquer  tipo  de
reação, resta caracterizada a majorante do art.
157,  §2º,  I,  do  CP.  Para  a  configuração  da
coautoria não é necessário que todos os agentes
pratiquem  atos  executórios,  bastando  que
contribuam  de  alguma  forma  para  a  prática
delitiva,  seja  em  sua  parte  intelectual,
planejando a forma de execução do crime, seja
fornecendo  os  materiais  necessários  para  a
empreitada, ou mesmo garantindo um meio de
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fuga/transporte para os assaltantes. A análise da
primariedade  e  dos  bons  antecedentes  quando
da  fixação  das  penas-base  impede  seu
reconhecimento como circunstâncias atenuantes
inominada.  (TJMG  -  APCR  1.0549.13.001119-
6/001 -  Rel.  Des.  Alberto  Deodato Neto – DJ:
29/01/2015) – grifei

“APELAÇÃO  CRIME.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO
PELO  EMPREGO  DE  ARMA,  CONCURSO  DE
AGENTES E COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA
VÍTIMA. 1. Materialidade e autoria. Prova segura
quanto à materialidade e autoria da empreitada
criminosa.  Réu  reconhecido  pela  vítima.  2.
Palavra da vítima.  A palavra da vítima assume
especial relevância no esclarecimento da autoria.
Versão do acusado não comprovada. 3. Emprego
de arma de fogo. Prescindibilidade de apreensão
do artefato. A ausência de auto de apreensão da
arma  utilizada  pelo  agente  não  inviabiliza  o
reconhecimento da adjetivadora, especialmente,
quando  seu  uso  está  amplamente  comprovado
pela palavra da vítima. 4. Concurso de pessoas.
Suficientemente  caracterizado  nas  declarações
da  vítima  e  do  menor  que  cuidou  a
movimentação da rua. 5. Restrição de liberdade
da  vítima.  A  adjetivadora  resta  configurada
quando restringida a liberdade da vítima, ainda
que  por  curto  espaço  de  tempo.  No  caso,  a
vítima  foi  amarrada dentro  do quarto,  vindo a
ser desamarrada somente pela manhã, quando
foi  resgatada.  6.  Dosimetria  da  pena.
Readequação. 7. Pena de multa. Minoração em
observância  às  moduladoras  do  art.  59  do
Código  Penal.  8.  Indenização  às  vítimas.
Afastamento, pois não verificado pedido formal,
impossibilitando o contraditório e ampla defesa.
Apelo  provido  em parte,  por  maioria”.  (TJRS -
ACr  0244325-81.2014.8.21.7000  -  Rel.  Des.
Vanderlei  Teresinha  Tremeia  Kubiak  –  DJ:
17/12/2014)

No que tange a majorante do emprego de arma, entendo
que ela deve ser mantida.
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Isso porque, afigurada a presença de uma arma, torna-se
despicienda a apreensão do artefato e a perícia pretendias pela defesa para
justificar a configuração da majorante, bastando os relatos das vítimas para
autorizar a incidência da causa de aumento.

E,  no  caso  dos  autos,  pelas  declarações  colhidas  das
vítimas, não há dúvidas de que o instrumento bélico foi utilizado na prática
delitiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE.  ATO  INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO
CRIME  DE  ROUBO.  EMPREGO  DE  ARMA.
CONCURSO  DE  PESSOAS.  ATRIBUIÇÃO  DE
EFEITO  SUSPENSIVO.  CAUSA  DE  AUMENTO.
EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO
E  DE  LAUDO.  IRRELEVÂNCIA.  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  NÃO  CONSIDERAÇÃO.  MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA.  SEMILIBERDADE.
GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL CONDIÇÕES
DO MENOR. MANUTENÇÃO. (…) A apreensão da
arma e  o  laudo  pericial  são  prescindíveis  para
caracterização da causa de aumento respectiva,
bastando  que  fique  comprovada  a  efetiva
utilização  do  artefato.  (...)”.  (TJDF  -  Rec
2014.01.3.002309-5  -  Ac.  846.298 -  Rel.  Des.
Souza e Ávila - DJ 05/02/2015)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO  E
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  RECURSO
MINISTERIAL.  MAJORANTE  DO  EMPREGO  DE
ARMA  NOS  CRIMES  DE  ROUBO.  INCIDÊNCIA
NECESSÁRIA.  PRESCINDIBILIDADE  DE
APREENSÃO  OU  PERÍCIA.  CONDENAÇÃO  PELO
DELITO  DE  FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA.  ART.
288  DO  CP.  INVIABILIDADE.  VÍNCULO
ASSOCIATIVO  ESTÁVEL  NÃO  DEMONSTRADO.
POSSE DE MUNIÇÃO. ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº
10.826/03.  MANUTENÇÃO  DO  ÉDITO
ABSOLUTÓRIO  POR  OUTROS  FUNDAMENTOS.
PROVA  FRÁGIL  DA  AUTORIA  DELITIVA.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA.
CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO  HÁBIL  QUE  COMPROVE  A
MENORIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 74
DO STJ. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO
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CP.  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.  RECURSO  DE  FÁBIO  OLIVEIRA  DE
SOUZA.  CRIMES  DE  ROUBO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL
RELEVO.  DEPOIMENTO  DOS  POLICIAIS.
CREDIBILIDADE.  RECURSO  DE  JOÃO  MARCOS
DOS  REIS  OLIVEIRA.  DELITO  DE  ROUBO.
ABSOLVIÇÃO.  INVIABILIDADE.  PROVAS
SUFICIENTES  AO  ÉDITO  CONDENATÓRIO.
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  ABSOLVIÇÃO.
PERTINÊNCIA. A ausência da apreensão da arma
ou  a  inexistência  do  laudo  pericial  de
potencialidade lesiva  não afasta  a aplicação  da
causa de aumento de pena referente ao emprego
de arma,  desde  que  existam nos  autos  outros
meios de prova que atestem a utilização desta no
iter  criminis.. (...)”.  (TJMG  -  APCR
1.0701.12.016878-9/001  -  Rel.  Des.  Jaubert
Carneiro Jaques – DJ: 16/12/2014)

Ante todo o exposto, nego  provimento,  mantendo  a
sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito  da Silva, dele participando, além de mim, Relator,  o  Dr.  Marcos
William  de  Oliveira,  Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Roseno Neto, 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, aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 22 de abril de 2015

      Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                - Relator -
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