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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0004850-78.2013.815.0251 –  1ª Vara da
Comarca de Patos/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Alexandre Gomes da Silva Modesto
ADVOGADO: Aylan da Costa Pereira
APELADA: Justiça Pública

DOS  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. USO DE ARMA
E  CONCURSO  DE  PESSOAS.  TENTATIVA.
CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO.  AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. DA
REDUÇÃO  DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA  DE  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL
NEGATIVA QUE AUTORIZA A  REPRIMENDA UM
POUCO  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  DA
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
INVIABILIDADE.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1  –  Havendo  provas  certas  tanto  da
materialidade quanto da autoria, não há que se
falar em absolvição, inclusive porque o apelante
confessou a prática delitiva.

2 -  Se o juiz fixou a reprimenda em  quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção
de  crimes,  atendendo  ao  princípio  da
proporcionalidade, mostrando equilíbrio  entre o
mal cometido e a retributividade da pena, não
há que se falar em redução da pena. 

3 -  As condições previstas  para a substituição
não foram atendidas pelo réu (art.  44 do CP),
considerando que o delito foi cometido mediante
violência e grave ameaça.

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.
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RELATÓRIO

Perante a 1ª  Vara  da  Comarca  de  Patos/PB, Alexandre
Gomes  da  Silva  Modesto, Samuel  Rodrigues  dos  Santos  e  Samuel  Aynos
Pereira da Silva,  devidamente qualificados, foram denunciados da seguinte
maneira: o primeiro nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do CP e os dois
últimos nas sanções do art. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03 (fls. 2-6).

“Em  17  de  julho  de  2013,  por  volta  da  09h30min  da
manhã, nas proximidades da Praça Coração de Jesus, Cacimba de Areia/PB, o
Acusado Alexandre Gomes da Silva Modesto, em comunhão de vontades e
divisão  de  tarefas  com o  adolescente  Ridenis  Pereira  dos  Santos,  tentou
subtrair,  mediante  grave  ameaça  exercida  através  do  emprego  de  um
revólver cal. 32, marca SMITH E WESSON, n. 549667 (f.17), uma arma de
fogo da residência da Sra. Ana Paula Pereira Nóbrega.

(...)
Ao chegar a residência, o primeiro Acusado perguntou se

tinha picolé  para  vender  e  tendo a  vítima respondido  que sim,  invadiu  a
residência, apontando uma arma de fogo.

(…)
Ressalte-se  que  a  vítima  somente  foi  libertada  com  a

chegada do seu esposo, que ao se deparar com a cena, saiu correndo para
pedir  ajuda,  oportunidade  em  que  o  Acusado  se  evadiu  do  local  com  o
adolescente.

Informa,  ainda,  o  inquérito  policial  que  o  Acusado
SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS até 18 de Julho de 2013,  possuía a
citada arma de fogo (…) e, nesta mesma data, em horário e local incertos,
emprestou  a  arma de  fogo  ao  primeiro  Acusado,  sem saber  que  seria
usada em assalto, sendo recompensado com um aparelho celular.

(…)
o Acusado SAMUEL AYNOS PEREIRA DA SILVA afirmou

ter recebido a arma do primeiro Acusado, tendo guardado-a por algum tempo
no  interior  da  sua  residência  (…)  e  depois  transportando-a  para  casa  do
segundo Acusado, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar. (...)”.   

Às  fls.  175  o  douto  representante  do  Ministério  Público
aditou a denúncia.

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus Alexandre
Gomes  da  Silva  Modesto,  Samuel  Rodrigues  dos  Santos  e  Samuel  Aynos
Pereira da Silva, fixando a pena da seguinte maneira:
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- Para Alexandre Gomes da Silva Modesto 

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  o  magistrado
fixou a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15
(quinze) dias multa. Presentes das circunstâncias da menoridade e confissão,
atenuou a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, passando a 04
(quatro) anos  de reclusão e 10 (dez) dias multa. Considerando a causa de
aumento prevista no § 2º, I, do art. 157, do CP, majorou a pena em 1/3,
ficando 5 (cinco) anos,  4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Tratando-se  de  crime  tentado,  reduziu  a  pena  em  ½,
ficando, em definitivo,  2 (dois) anos,  8 (oito) meses e 6 (seis) dias-
multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

- Para Samuel Rodrigues dos Santos 

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  o  magistrado
fixou a pena base em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias multa. Presentes as
circunstâncias da menoridade e confissão, deixou de aplicá-las em razão da
Súmula 231 do STJ, diante da ausência de outras causas modificativas, tornou
a pena definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto.

- Para Samuel Aynos Pereira da Silva 

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  o  magistrado
fixou a pena base em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias multa. Presentes as
circunstâncias da menoridade e confissão, deixou de aplicá-las em razão da
Súmula 231 do STJ, diante da ausência de outras causas modificativas, tornou
a pena definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu
a esta Superior Instância, pugnando, por sua absolvição e, alternativamente,
redução da pena e substituição da pena por restritiva de direitos (fls. 226;
232-236).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 240-246),
seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça,
que, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 250-254).

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

É o relatório.
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VOTO

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à
sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando, por sua
reforma, no sentido da absolvição do inculpado, diante da insuficiência de
provas.

As provas de materialidade e autoria do ilícito, por sua vez,
emergem de forma límpida e categórica do conjunto probatório, desde o Auto
de Apresentação  e  Apreensão (fls.  24), Laudo  de  Exame de  Eficiência  de
Disparos em Arma de Fogo e Munição (fls. 91-95) e confissão do apelante.

Nesse diapasão, vejamos o teor das declarações obtidas
durante o interrogatório na esfera policial e ratificados em juízo, conforme se
depreende da mídia (fls. 174), in verbis:

Alexandre Gomes da Silva Modesto, vulgo “Mago
Alexandre”,  acusado,  fls.  13:  “(...)  Que DENIS
ficou na moto enquanto o interrogado entrou na
residência e pediu a arma às duas mulheres que
estavam na casa e como elas não entregaram o
interrogado foi embora assustado; Que mostrou
as mulheres que estava armado porem [sic] não
agrediu ninguém; (...)”.

Dessarte, o substrato probatório a autorizar uma
condenação é irrefragável e aprume. A materialidade e a autoria atribuídas ao
apelante são incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão dos
responsáveis.

Ao  juiz singular, ao proferir seu decisum no molde
condenatório, enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art.
157, § 2º, I e II, do Código Penal, fê-lo em consonância com os elementos de
convicção encartados nos autos, mormente quando não carreado ao álbum
processual nenhum elemento convincente a expurgar-lhes a culpabilidade, o
qual venha a justificar a absolvição pretendida.

De mais a mais, nos crimes de roubo praticados à
sorrelfa, a prova coligida, em especial a palavra da vítima, se não for
desconstituída por qualquer dos demais elementos de convencimento
apurados em instrução, como sói acontecer no presente caso, é
absolutamente hábil para sustentar o decreto condenatório.
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Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E
CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE
MENORES. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR,
CARTÕES DE TELEFONIA CELULAR E FIXA E
OUTROS OBJETOS PESSOAIS DA VÍTIMA. CRIME
PRATICADO POR DOIS AGENTES. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA COERENTE E SEGURA
DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO POR
FOTOGRAFIA RATIFICADO EM JUÍZO. AUTORIA
DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS.
DIVISÃO DE TAREFAS. CRIME DE CORRUPÇÃO
DE MENORES. NATUREZA FORMAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.     A
jurisprudência     deste     tribunal     de     justiça     já     se
firmou     no     sentido     de     que,     nos     crimes     contra     o
patrimônio,     assume     destaque     o     depoimento     da
vítima,     reconhecendo     o     acusado,     tanto     na
delegacia     de     polícia,     como     em     juízo,
especialmente     quando     ratificado     por     outros
elementos     de     prova,     como     o     depoimento     do
policial     responsável     pelas     investigações. 2. (…)”.
(TJDF –  Processo nº 2007.09.1.017902-2 - Ac.
567.159 - Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati;
DJDFTE 29/02/2012; Pág. 227) – grifei

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO (ART. 157, "CAPUT", DO
CP). Inequívocas a materialidade e a autoria do
delito, diante da consistente palavra da vítima,
que reconheceu o acusado sem sombra de
dúvidas. RECONHECIMENTO. Validade dos atos
quando realizados nos moldes do art. 226, do
CPP, naquilo em que forem compatíveis. Mantido
o reconhecimento efetuado na fase policial, eis
que ratificado em juízo, onde se fazem presentes
o contraditório e a ampla defesa. (…) ”. (TJRS –
Processo nº70047897335 -  Rel. Des. Carlos
Alberto Etcheverry, Julgado em 26/04/2012)
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Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de
provas, decantada pelo recorrente, esmorece em face da materialidade e da
autoria incontestes, posto que esteadas em provas verossímeis e vigorosas.

2. DA APLICAÇÃO DA PENA

Nas razões recursais, o apelante pleiteia, alternativamente,
que  a  pena  seja  fixada  em  seu  patamar  mínimo,  alegando  ser  primário,
portador de bons antecedentes e com residência fixa.

Observando-se  o  caderno  processual,  em  especial  a
sentença condenatória prolatada, vê-se que nem todas as circunstâncias do
art.  59 do Estatuto Repressivo foram favoráveis ao recorrente, por isso, a
pena base não poderia ter ficado no mínimo legal.

Diante  desse  contexto,  vê-se  que  o  magistrado  fixou  a
reprimenda em quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do
crime,  atendendo  ao  princípio  da  proporcionalidade,  mostrando  equilíbrio
entre o mal cometido e a retributividade da pena. Por tais razões, não merece
prosperar a inconformidade defensiva, nesse ponto.

A propósito:

ROUBO.  Pena.  Circunstâncias  judiciais
desfavoráveis.  Atenuante  da  confissão.  Critério
de  redução.  Regime  prisional.  Réu  primário.
Modificação para o semiaberto. Possibilidade. As
circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o
aumento da pena-base pouco acima do mínimo
legal. Na ausência de critério legal de aplicação
do quantum das atenuantes, cabe ao magistrado
aplicá-las  com bom senso  e  proporcionalidade,
observando-se  que  a  orientação  doutrinária
sugere  a  aplicação  do  percentual  de  1/6.  Ao
condenado a pena superior a quatro e inferior a
oito  anos,  é  possível  a  fixação  do  regime
semiaberto, quando ausentes circunstâncias que
evidenciem  a  necessidade  de  regime  mais
severo.  (TJRO;  APL  0008540-
57.2014.8.22.0002;  Primeira  Câmara  Criminal;
Rel.  Des.  Hiram  Souza  Marques;  Julg.
11/12/2014;  DJERO  22/12/2014;  Pág.  146)  –
grifei
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.  REDUÇÃO  DA
BASE  AO  MÍNIMO  LEGAL.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO  DA  MAJORANTE  REFERENTE  AS
CAUSAS DE AUMENTO EM SEU GRAU MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE.  PERCENTUAL  JÁ  APLICADO
NO MÍNIMO PREVISTO NA LEI. UM TERÇO (1/3).
NEGADO  PROVIMENTO  AO  RECURSO.
ALTERAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO PARA SEMI
ABERTO.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA Nº 719 DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A fixação da pena-
base  deve  obedecer  aos  ditames  estabelecidos
no artigo 59 do Código Penal. Comprovado nos
autos  que  a  magistrada,  ao  analisar  as
circunstâncias  judiciais  relativas  ao  acusado,
considerou  a  existência  de  circunstâncias
desfavoráveis,  fixando  a  pena-base  acima  do
mínimo legal, torna-se evidente que aplicou tal
reprimenda em estrita  observância  à legislação
pertinente.  (...)  (TJES  -  APL  0001068-
15.2009.8.08.0052  -  Rel.  Des.  Fernando
Estevam Bravin Ruy – DJ: 04/06/2014) 

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS

No que tange ao pedido de substituição da pena aplicada
por  restritivas  de  direitos,  temos  que,  da  detida  análise  ao  caderno
processual, verifica-se que o apelante não faz jus ao mencionado benefício.

Isso porque, as condições previstas para a substituição não
foram atendidas  pelo  réu  (art.  44  do  CP),  considerando  que  o  delito  foi
cometido  mediante  violência  e  grave  ameaça,  impossibilitando  assim,  a
substituição almejada.

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando:

I  -  aplicada  pena  privativa  de  liberdade  não  superior  a
quatro anos e o crime não for cometido com violência ou
grave  ameaça  à  pessoa  ou,  qualquer  que  seja  a  pena
aplicada, se o crime for culposo;
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II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias  indicarem  que  essa  substituição  seja
suficiente. 
(...)”. 

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO MAJORADO.  ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO
DO  RÉU.  SUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  CONDENAÇÃO
MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.
INVIABILIDADE.  DECOTE  DA  MAJORANTE  DO  USO  DE
ARMA.  IMPOSSIBILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
CORPORAL  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  NÃO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  DOS  ARTS.  44.
CONCESSÃO JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICADO. ISENÇÃO
DAS  CUSTAS.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Restando
devidamente  comprovadas  a  autoria  e  a  materialidade
delitiva,  em especial  pela confissão do réu, palavras das
vítimas e testemunhas, não há que se falar em absolvição
por  ausência  de  provas.  2.  Comprovado  que  o  agente
empregou violência contra a pessoa para tentar subtrair a
coisa, impossível a desclassificação para o delito de furto.
3. Para a configuração do uso de grave ameaça mediante
emprego de arma contra o ofendido, basta a existência de
prova testemunhal apta a relatar o uso de tal objeto. 4.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos nos casos de delitos praticados com
violência,  conforme  dispõe  o  art.  44  do  Código  Penal.
(TJMG;  APCR  1.0707.13.017674-6/001;  Rel.  Des.  Paulo
Cézar Dias; Julg. 22/07/2014; DJEMG 29/07/2014)

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

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Desembargador João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim, Relator, os Desembargadores Márcio
Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira Filho.
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Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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 23 (vinte e três) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 24 de abril de 2015

        Des. Carlos Martins Beltrão Filho
   - Relator -
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