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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  nº  0020140-50.2015.815.2002 –  1ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Wandell Batista de Andrade, conhecido por “Dadinho”
ADVOGADOS: Béis.  Érika  Patrícia  Serafim  Ferreira  Bruns  (OAB/PB  17.881)  e
Adailton Raulino Vicente da Silva (OAB/PB 11.612)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO MAJORADO.
ART.  157,  CAPUT,  DO  CP. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. DIVERSAS PRELIMINARES: 1)
NULIDADE  DA  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
ALEGADA  IRREGULARIDADE.  REJEIÇÃO.
MATÉRIA  PRECLUSA.  TEMA  PROPOSTO
APENAS NA FASE RECURSAL; 2) AUSÊNCIA DE
JUSTA  CAUSA  E  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO
DECRETO  PREVENTIVO.  DIREITO  DE
RECORRER EM LIBERDADE.  PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. ART. 387,  § 1°,  DO CPP. ANÁLISE
QUANDO  DO  JULGAMENTO  DO  APELO.
PREJUDICADO.  OBSERVÂNCIA  PELO  JUÍZO
SINGULAR DE NENHUM FATO NOVO NEM DE
QUALQUER  ALTERAÇÃO  JURÍDICA  NO
QUADRO PROCESSUAL E PRISIONAL DO RÉU.
DESNECESSIDADE  DE  NOVA  MOTIVAÇÃO
PARA EVITAR A TAUTOLOGIA. PRECEDENTES
DO  STJ.  NÃO  ACOLHIMENTO;  3)
CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA.
AUSÊNCIA DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.  REJEIÇÃO.  LAPSO  DE  ATENÇÃO
DA DEFESA. ACUSATÓRIA RECEBIDA NO SEU
PRÓPRIO  ROSTO.  MÉTODO  TRADICIONAL.
AUSÊNCIA  DE  PROIBIÇÃO  LEGAL  PARA
TANTO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PARA
A INAUGURAR A AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO.

1. Tendo a Defesa ventilado suposta irregularidade da
prisão em flagrante do réu somente na fase recursal,
opera-se a preclusão temporal.
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2. A preclusão é a perda da possibilidade de executar
determinado ato  processual.  Por  isso,  é  considerada
um dos alicerces da boa marcha processual, seja para
preservar  a duração razoável  do processo,  seja para
proteger a segurança jurídica e a boa-fé.

3.  A  insurgência  de  desnecessidade  e  falta  de
fundamentação  do  decreto  preventivo,  para  que
apelante  recorra  em liberdade,  formulada  dentro  do
recurso  de  apelação  se  apresenta  inócuo  e,  por
conseguinte,  ineficaz,  visto  que  somente  será
apreciado quando do julgamento do próprio recurso
que o agente visa a aguardar fora do cárcere.

4.  Ao  se  referir,  na  sentença,  ainda  que  de  forma
sucinta, às razões que embasaram a ordem de prisão
cautelar antes decretada, está o magistrado a promover
a incorporação,  ao citado ato decisório subsequente,
da fundamentação declinada anteriormente, mormente
em virtude da ausência de alteração da situação fática
desde a ordenação da custódia, no que buscou evitar a
tautologia, atendendo, a um só tempo, aos comandos
previstos no art. 93, IX, da Carta Magna e no disposto
no art. 387, § 1°, do CPP.

5.  Como vem decidindo  o  E.  Superior  Tribunal  de
Justiça, persistindo os mesmos motivos que ensejaram
a anterior custódia provisória, principalmente, quando
não existem fatos novos a justificar a revogação de tal
segregação,  torna-se  desnecessário  fazer  nova
fundamentação quando da sentença e da decisão de
pronúncia.

MÉRITO RECURSAL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO.
INVALIDADE  DO  RECONHECIMENTO  DO  RÉU
PELAS  VÍTIMAS.  INSUBSISTÊNCIA.  ACERVO
ROBUSTO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  RÉU  RECONHECIDO  NA
POLÍCIA E NA INSTRUÇÃO. DEPOIMENTOS DAS
TESTEMUNHAS  E  VÍTIMAS  COERENTES  E
SEGUROS.  CONFISSÃO  DO  RÉU.
DESNECESSIDADE  DOS  MOLDES  PREVISTOS
NO ART. 226 DO CPP. ARGUIÇÃO PARA INCIDIR A
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CONTINUIDADE  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE,  TODAVIA,  DE  REFORMA  NA
APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA DO
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO PERANTE AS
DUAS  PRIMEIRAS  VÍTIMAS.  UNIDADE  DE
DESÍGNIOS.  CONDUTA  PRATICADA  CONTRA
DUAS OFENDIDAS EM UM MESMO CONTEXTO
FÁTICO.  ADEQUAÇÃO  DA  PENA  À  PARTE
INICIAL  DO  ART.  70  DO  CP.  CONCURSO
MATERIAL PELO ROUBO PRATICADO CONTRA
A ÚLTIMA VÍTIMA. ACERTO DA SENTENÇA AO
FUNDAMNETAR  A  PENA  BASE  DE  CADA
DELITO.  PENA  JUSTA  E  ADEQUADA  AO
QUADRO  SÓCIO-DELITIVO  DO  RÉU.  PARCIAL
PROVIMENTO.

1.  Tendo  o  magistrado  interpretado  os  meios
probantes  de  acordo  com  suas  convicções,  em que
apontou  os  motivos  do  desenvolvimento  fático  e
jurídico necessários ao fim condenatório,  diante dos
reveladores depoimentos das testemunhas presenciais,
além das  declarações  seguras  da  vítima, há  que  se
considerar  correta  e  legítima  a  conclusão  de  que  a
hipótese contempla o fato típico do art. 157 do Código
Penal, não havendo que se falar de absolvição.

2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima
é de fundamental importância para a identificação do
autor,  mesmo  porque  a  execução  desses  delitos
sempre se dá de forma favorável ao agente ativo, que
se traduz na vulnerabilidade da vítima e ausência de
testemunhas.

3. Deve-se prestigiar as declarações dos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes e que,
por isso, se tornaram testemunhas, pois são indivíduos
credenciados  a  prevenir  e  reprimir  a  criminalidade,
não tendo interesse em acusar e incriminar inocentes,
merecendo crédito até prova robusta em contrário.

4. A consumação do delito de roubo, assim como o
delito de furto, se dá com a simples posse, ainda que
breve,  da  coisa  alheia  subtraída,  não  importando,
assim, que seja ou não tranquila e/ou haja perseguição
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policial, sendo mesmo desnecessário que o bem saia
da esfera de vigilância da vítima.

5. Se as declarações das vítimas, de que reconheceram
o  apelante  como  o  autor  dos  crimes  de  roubo
perpetrados  contra  elas,  foram  chanceladas  como
verdadeiras  pela  confissão  do  próprio  acusado  em
Juízo,  torna-se  inócua  qualquer  discussão  acerca  da
validade, ou não, do instituto do reconhecimento, não
havendo que se falar de violação ao disposto no art.
226 do Código de Processo Penal.

6. Tendo os autos revelado, para a primeira conduta, a
existência  do  concurso  formal  perfeito  (unidade  de
desígnios), por ter o réu, com uma só ação perpetrada
no  mesmo  local,  roubado  os  bens  de  duas  vítimas
distintas,  impõe-se,  à  luz  do  art.  70,  1ª  parte  do
Código Penal, a aplicação da exasperação das penas.

7.  Havendo  divergência  no  modo  de  execução  e,
também,  ausência  do  vínculo  subjetivo  entre  as
condutas,  não  há  como aplicar,  no  presente  caso,  a
continuidade delitiva, mas, sim, a reiteração criminosa
(habitualidade),  própria  de  quem  faz  do  crime  de
roubo seu meio de vida e sustento.

8. Se o Juiz, ao aplicar o quantum da pena base acima
do mínimo legal,  se  deter,  fundamentadamente,  nas
circunstâncias  judiciais,  em  que  parte  delas  foi
desfavorável ao acusado, é de se manter a punição da
forma como sopesada na sentença.

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 rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por
maioria, dar provimento parcial ao apelo, para reduzir a pena para 8 (oito) anos e (oito)
meses de reclusão, nos termos do voto do Relator, vencido o Dr. Marcos William de
Oliveira,  Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Joás  de  Brito
Pereira Filho,  que reduzia  a pena para  4 (quatro)  anos,  8 (oito)  meses e 24 (vinte  e
quatro) dias de reclusão, em regime aberto, e lançará a declaração de voto vencido.

RELATÓRIO
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Perante  a  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital/PB,  Wandell
Batista de Andrade, vulgo “Dadinho”, qualificado na inicial, foi denunciado nas sanções
do art. 157 do CPB, porque, no dia 11.10.2015, pelas 23h, nas proximidades do MAG
Shopping,  Bairro  de  Manaíra,  nesta  Comarca,  abordou  Joseilda  Fernandes  Farias,
Géssica  Fernandes  da  Silva  e  Eurigean  Izaquiel  do  Nascimento,  quando  estas
aguardavam a condução coletiva, e delas subtraiu, mediante violência, as suas bolsas, que
continham pequenas quantias de dinheiro e documentos pessoais. Em seguida, evadiu-se
do local, mas fora capturado próximo ao Forrock (fls. 2-4).

Segundo a denúncia, as ofendidas estavam em um ponto de ônibus à
espera do transporte coletivo para retornarem às suas moradias, quando foram abordadas
pelo réu, que chegou ao local em uma motoneta Shineray e, sem anunciar o assalto, foi logo
usando de violência e tomando suas bolsas, mediante ações separadas para cada uma delas.
Em seguida, ele tomou rumo ignorada, ao passo que as vítimas acionaram a Polícia Militar,
que as socorreu e, após se inteirar dos fatos, conseguiu localizá-lo e prendê-lo perto da casa
de Show “Forrock”, em poder dos bens roubados, que a elas foram devolvidos.

Recebimento da denúncia no dia 3.11.2015 (fl. 2).

Citado pessoalmente à fl. 84fv, o acusado constituiu Advogados (fl.
94), que apresentaram a sua defesa escrita com o rol de testemunhas às fls. 85-93.

Audiência de instrução e julgamento realizada por meio de gravação
audiovisual em mídia digital (DVD à fl. 124).

Concluída a instrução e oferecidas as alegações finais pelo Parquet
(fls. 127-132) e pela Defesa (fls. 135-149), o MM Juiz julgou procedente a denúncia,
condenando o réu Wandell Batista de Andrade, nos termos do art. 157, caput, c/c os arts.
70, parte final, e 69, todos do Código Penal, da seguinte forma (fls. 151-161):

1) Para a vítima Joseilda Fernandes Farias: fixou a pena base em 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, diminuindo-a de 6 (seis)
meses, por reconhecer a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do
CP), perfazendo a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e
20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época dos fatos;

2) Para a vítima Géssica Fernandes da Silva: fixou a pena base em 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, diminuindo-a de 6 (seis)
meses, por reconhecer a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do
CP), perfazendo a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e
20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época dos fatos;
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3) Para  a  vítima Eurigean Izaquiel  do Nascimento:  fixou a pena
base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, diminuindo-a
de 6 (seis) meses, por reconhecer a atenuante da confissão (art. 65,
III, “d”, do CP), perfazendo a pena definitiva de  4 (quatro) anos de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época dos fatos;

4) Por reconhecer que os três crimes de roubo foram cometidos em
concurso formal impróprio (dois deles) e material, procedeu à soma
de todos eles, resultando a pena final de 12 (doze) anos de reclusão,
em regime fechado, e 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignada, recorreu a i. Defesa  (fls. 167-168), alegando, em suas
razões (fls. 169-195), preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante delito, porque
não houve a sua comunicação aos familiares do apelante, violando o disposto no art. 306
do CPP, e que sua conversão em custódia preventiva foi feita de forma ilegal, invalidando
o ato seguinte, por ser nulo, no que aponta a desnecessidade e falta de fundamentação do
decreto preventivo, mormente por inobservância dos requisitos do art. 312 do CPP. Aduz,
ainda,  que  o  Juízo  não  se  manifestou  quanto  ao  recebimento  da  denúncia,  tendo
continuado a instrução sem recebê-la, privando a Defesa dos seus fundamentos.

No mérito, busca a reforma da sentença para absolver o apelante,
pois sustenta que não há provas, nos autos, de que ele tenha praticado o crime, visto que
não  teve  valia  o  seu  reconhecimento  feito  pelas  vítimas,  por  afronta  às  normas
processuais.  Também, menciona a ocorrência de continuidade delitiva entre os crimes
praticados,  e  não  o  concurso  material  imposto  pelo  juiz,  já  que  um crime  foi  mera
continuação de outro idêntico, com as mesmas condições tempo, local, modo e execução.

Argumenta, outrossim, que não houve fundamentação para fixação
da pena base, mormente em relação às circunstâncias judiciais negativas, entendendo que
deve haver  a redução do  quantum ao mínimo legal,  bem como aduz que a detração
deixou de ser observada pelo Juízo singular.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  198-209,  pugnando  pelo  não
provimento do apelo, no sentido de manter a sentença em todos os seus termos.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 218-235).

Lançado o relatório (fls.  237-238fv),  foram os  autos  para  o douto
Revisor (RITJ/PB 170, IV), que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 239).
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É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado,  eis  que se trata de apelação
criminal cuja interposição se deu dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, em irresignação
à sentença penal condenatória. Além disso, não depende de preparo, por se referir à ação
penal pública, em observância à Súmula n° 24 deste E. TJ/PB.

Portanto, conheço do apelo.

2. Preliminarmente:

2.1. Da nulidade da prisão em flagrante delito, por ausência de
comunicação aos familiares do apelante:

Alega a i. Defesa que ocorreu violação ao art. 306 do CPP, sob o
pretexto de que não houve a comunicação da prisão em flagrante aos familiares do réu,
de modo que se encontra nula.

Dita insurreição não merece prosperar, visto que, de há muito, já
operou a preclusão temporal, ainda mais porque o caso não se trata de nulidade absoluta.

Somente, agora, em sede recursal,  a parte defensiva vem apontar
suposta irregularidade da prisão em flagrante do apelante, que ocorreu em 11.10.2015,
encontrando-se, portanto, totalmente preclusa qualquer análise sobre essa matéria.

Para  tanto,  basta  observar  que  tal  irresignação  não  foi,  de  logo,
provocada perante a autoridade judicial, tampouco foi mencionada na defesa preliminar
(fls. 85-93) nem nas alegações finais (fls. 135-149), de maneira que está mais do que
evidenciada a preclusão temporal, eis que a Defesa perdeu a faculdade de praticar algum
ato processual, nesse sentido, pelo decurso do prazo (conformismo tácito).

Diante  disso,  não  há  necessidade  de  adentrar  no  cotejo  sobre  a
regularidade, ou não, da prisão em flagrante delito do acusado, até porque tal modalidade
de prisão cautelar foi convertida em medida preventiva, restando, então, superada.

Por  conta  disso,  tal  situação  demonstra  que  não  houve  nenhum
prejuízo para o recorrente, razão pela qual deve incidir, na hipótese, o princípio pas de
nulleté sans grifs (não há nulidade sem prejuízo).

É o que preconiza o art. 563 do CPP:
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Art.  563.  Nenhum ato  será  declarado  nulo,  se  da  nulidade  não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Como é sabido, a preclusão é a perda da possibilidade de executar
determinado ato processual.  Por  isso,  é  considerada um dos alicerces  da  boa marcha
processual,  seja  para  preservar  a  duração  razoável  do  processo,  seja  para  proteger  a
segurança jurídica e a boa-fé.

Por essas razões, operou-se a preclusão processual, não podendo,
agora, a parte reproduzir um ato processual que já foi, validamente, sedimentado pelo
decurso do tempo, pois o processo deve sempre tramitar de forma lógica, com a prática
de  atos  subsequenciais,  sendo  descabido  regressar  a  uma  etapa  já  realizada  do
procedimento, ainda mais em um feito criminal, em que as nulidades relativas devem ser
arguidas logo depois de ocorrerem, como aconteceu na presente hipótese.

Portanto, rejeito a presente preliminar.

2.2. Da ausência de justa causa e de fundamentação do decreto
de prisão preventiva (direito de recorrer em liberdade):

Sustenta a parte defensiva que a conversão da prisão em flagrante
em custódia preventiva foi feita de forma ilegal, sendo, portanto, inválida (nula), no que
aponta  a  desnecessidade  e  falta  de  motivação  do  decreto  preventivo,  mormente  por
inobservância dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo o apelante solto recorrer.

Todavia, melhor sorte não lhe acompanha, visto que dito pedido se
apresenta inócuo, ou seja, prejudicado, pois o presente feito já está em fase de julgamento.

Ora,  o  pleito  de  revogação  do  decreto  preventivo,  para  que  o
apelante possa apelar em liberdade, o qual fora formulado dentro das razões de apelação,
é ineficaz, sem sentido, eis que somente será apreciado quando do julgamento do próprio
recurso que o agente visa a aguardar fora do cárcere.

A propósito:

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  (ART.  121,  §  2º,  II  E  IV  DO  CP).  PRISÃO
PREVENTIVA.  SENTENÇA CONDENATÓRIA.  DIREITO  DE
RECORRER EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
ART. 387 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS
MOTIVOS  QUE  JUSTIFICARAM  A  MEDIDA  CAUTELAR.
CONDIÇÕES  PESSOAIS  FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.
APELAÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REALIZAÇÃO
DE  NOVO  JÚRI.  ACÓRDÃO  QUE  DETERMINA  A
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MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  VALENDO-SE
DOS  ARGUMENTOS  APRESENTADOS  NO  DECRETO
CONSTRITIVO.  POSSIBILIDADE.  ART.  312 DO CPP.  [...].  A
prisão  preventiva  foi  decretada  em  face  da  periculosidade  do
paciente,  evidenciada pelo  modus operandi da prática criminosa,
motivo que se manteve na sentença condenatória. 4.  O pedido de
aguardar  o  apelo  em  liberdade  resultou  prejudicado  com  a
superveniência  do  julgamento  da  apelação.  [...].  (STJ  –  HC
257.929/PE  –  6T  –  Relª  Ministra  Alderita  Ramos  de  Oliveira
(Desembargadora convocada do TJ/PE) – DJe 31/05/2013) (realcei)

A isso,  acrescenta-se  outra  situação de  prejudicialidade,  pois,  na
atual fase de julgamento recursal, em que ocorre o exaurimento da instância ordinária, o
Juízo ad quem pode ordenar, como aqui será determinado, a expedição e/ou manutenção
de mandado de prisão do réu, independentemente do trânsito em julgado da condenação,
conforme recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal no HC n° 126.292/SP,
julgado em 17.2.2016,  o  qual,  revendo posicionamento  anterior  do  Pretório  Excelso,
decidiu pela constitucionalidade da execução da pena após decisão de 2° grau, ante a
inexistência de efeito suspensivo dos Recursos Especial e Extraordinário.

Desse  modo,  não  há  nenhum  prejuízo  para  o  apelante  Wandell
Andrade, muito mais porque ele vem respondendo preso à toda tramitação processual.

Também, a título de debate para fins de esgotar o tema, insta dizer
que não prospera a tese de ausência de fundamentação da decisão objurgada por manter o
decreto preventivo, por ter assim decidido (fl. 161):

Avaliando  os  requisitos  da  preventiva,  vejo  que  presentes,  no
momento, pois o réu foi condenado a pena privativa de liberdade de
considerável  monta,  não  sendo  recomendável  galgar  liberdade
quando pendente a execução de expressiva pena corpórea.

Pelo exposto, em observância ao art. 387, § 1°, do CPP, nos termos
do art. 312 do CPP, por entender ainda presentes os requisitos da
custódia preventiva,  NEGO ao sentenciado o direito de apelar em
liberdade,  razão  pela  qual  decreto  a  sua  prisão  preventiva.
(negrito original)

Nota-se que o Juiz, na sentença, ao manter a custódia cautelar do
réu,  sustentou  que  ainda  permanecem  os  fundamentos  da  prisão  preventiva  outrora
decretada,  ou  seja,  como  não  lhe  foi  apresentado  nenhum fato  novo  nem  observou
qualquer alteração jurídica no quadro processual e prisional dele,  evitou, em acertada
concepção moderna, fazer repetições desnecessárias para mantê-lo preso.

Por isso, não há necessidade de o magistrado, a cada provocação da
Defesa pela revogação da prisão cautelar e até da lei, como no caso do art. 387, § 1°, do
CPP,  ter  que  repetir  os  mesmos  fundamentos  anteriores,  pois  basta  apenas  tecer  as
ponderações necessárias para manter a segregação e fazer,  claro, como foi  feito pelo
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Juízo a quo, a devida referência ao decreto de prisão preventivo.

Assim,  ao  se  referir,  expressamente,  na  sentença,  às  razões  que
embasaram a ordem de prisão antes decretada, está o juiz a promover a incorporação, ao
ato  decisório,  da  fundamentação  declinada  anteriormente,  mormente  em  virtude  da
ausência  de  alteração  da  situação  fática  e  jurídica  desde  a  ordenação  da  custódia,
evitando-se, portanto, a tautologia, o que atende, a um só tempo, ao previsto no art. 93,
IX, da Carta Magna e no art. 387, § 1°, do CPP.

Como vem decidindo os nossos Tribunais, inclusive os Superiores,
persistindo  os  mesmos  motivos  que  ensejaram  a  anterior  custódia  provisória,
principalmente,  quando  não  existem  fatos  novos  a  justificar  a  revogação  de  tal
segregação cautelar, torna-se desnecessário fazer nova fundamentação quando da decisão
ulterior, da sentença e da decisão de pronúncia.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Se  não  houve  nenhuma  mudança  do  quadro  processual,  não  há
necessidade  de  o  magistrado,  a  cada  provocação  da  defesa  pela
revogação da prisão cautelar, ter que fazer a mesma fundamentação
exaustiva  do  decreto  preventivo,  por  ser  uma  atitude  inócua  e
desperdício de tempo, pois a hodierna concepção jurisdicional evita,
ao máximo, a tautologia. Por tal motivo, basta o juiz apenas tecer as
ponderações necessárias para manter a segregação provisória, fazendo,
claro, a devida referência à decisão principal, à luz do art. 312 do CPP,
até porque se trata de mera mantenedora de ato já existente, mormente
quando não há fato novo a modificar a situação prisional do acusado.
(TJPB - HC 2011621-78.2014.815.0000 - Rel. Des. Carlos Martins
Beltrão Filho - DJPB 05/12/2014, pág. 19)

HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.  SUPOSTA
PRÁTICA  DE  ROUBO  MAJORADO  E  DE  ESTUPRO.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGADA  FALTA  DE  MOTIVAÇÃO  EM
MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR NA SENTENÇA. ANTIGO
PLEITO  APONTANDO  IDÊNTICO  INCONFORMISMO  EM
RELAÇÃO  AO  DECRETO  PREVENTIVO.  MATÉRIA  JÁ
ANALISADA  POR  ESTA  CORTE  EM  ANTERIOR  WRIT.
MOTIVAÇÃO  NECESSÁRIA.  ALTA  PERICULOSIDADE  DO
AGENTE E GRAVIDADE DOS DELITOS. NÃO OCORRÊNCIA
DE  FATOS  NOVOS  A  JUSTIFICAR  A  REVOGAÇÃO  DA
PRISÃO.  DESNECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO
PARA  EVITAR  A  TAUTOLOGIA.  PRECEDENTES  DO  STJ.
DENEGAÇÃO. 1. Ao se referir, na sentença, ainda que de forma
sucinta, às razões que embasaram a ordem de prisão cautelar antes
decretada, está o magistrado a promover a incorporação, ao citado
ato  decisório  subsequente,  da  fundamentação  declinada
anteriormente,  mormente  em virtude  da  ausência  de  alteração  da
situação fática desde a ordenação da custódia, o que atende, a um só
tempo, ao previsto no art. 93, IX, da Carta Magna e ao disposto no
art. 387, § 1º, do CPP. 2. Como vem decidindo o colendo Superior
Tribunal de justiça, persistindo os mesmos motivos que ensejaram a
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anterior  custódia  provisória,  principalmente,  quando  não  existem
fatos  novos  a  justificar  a  revogação  de  tal  segregação,  torna-se
desnecessário fazer nova fundamentação quando da sentença e da
decisão de pronúncia. (TJPB - HC 2001298-48.2013.815.0000 - Rel.
Des. Carlos Martins Beltrão Filho; DJPB 19/12/2013)

Agora, vejamos, mutatis mutandis, a jurisprudência pátria:

Não  há  lógica  em  permitir  que  o  réu,  preso  preventivamente
durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito
em  julgado  da  causa,  se  mantidos  os  motivos  da  segregação
cautelar. (STF - HC 89.824/MS - 1ª Turma - Rel. Min. Carlos Ayres
Britto - DJe de 28/08/2008.)

Consoante  entendimento  pacificado  nesta  Corte  Superior,  caso
persistam  os  mesmos  motivos  que  ensejaram  a  prisão  cautelar,
desnecessário se torna proceder à nova fundamentação quando da
prolação  da  sentença  de  pronúncia,  mormente  quando  os  já
existentes  são  aptos  para  justificar  a  manutenção  da  medida
constritiva. [...]. (STJ – HC 247.021/ES – 5T – Relª Min. Laurita
Vaz – DJE 05/12/2012)

A superveniência de sentença condenatória, in casu,  não permite
considerar  prejudicado  o  writ,  uma  vez  que  os  fundamentos
utilizados para manter a prisão cautelar do paciente e negar-lhe o
direito de recorrer em liberdade foram rigorosamente os mesmos
exarados nas decisões ora atacadas. 5. As decisões exaradas pelas
instâncias  ordinárias  foram  fundamentadas  em  fatos  concretos,
reconhecendo que a prisão preventiva do paciente é imprescindível
para a garantia da ordem pública [...]. 6. Aplicável o entendimento
de  que  "[...]  [não  há  lógica  em  permitir  que  o  réu,  preso
preventivamente  durante  toda  a  instrução  criminal,  aguarde  em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos
da segregação cautelar". (STF, HC 89.824/MS, 1ª turma, Rel. Min.
Ayres britto,  DJe de 28/08/2008).  (STJ - HC 243.804/SP – 5T -
Relª Minª Laurita Vaz - DJE 25/11/2013)

Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado se a prisão preventiva
foi mantida em virtude de permanecerem intactos os motivos que
ensejaram a custódia cautelar do paciente, mormente se levado em
conta que a preservação da prisão, após a sentença de pronúncia,
não houve alteração do quadro fático do réu que permaneceu preso
durante toda a instrução criminal, devendo sua segregação cautelar
ser  mantida.  [...].  (TJPI;  HC  2012.0001.006885-0;  Rel.  Des.
Sebastião Ribeiro Martins; DJPI 12/12/2012; Pág. 10)

O direito de apelar em liberdade da sentença condenatória não é
absoluto se a negativa do benefício de recorrer em liberdade foi
satisfatoriamente justificada face à permanência dos motivos que
autorizaram  a  custódia  cautelar  do  paciente.  (TJDF  -  Rec
2013.09.1.012680-9 -  Ac.  741.891 -  Rel.  Des.  Humberto Adjuto
Ulhôa - DJDFTE 10/12/2013, pág. 182)
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Por conseguinte, rejeito a preliminar em questão.

2.3.  Do cerceamento do direito de defesa,  ante  a ausência da
decisão de recebimento da denúncia:

Aduz a i. Defesa que o Juízo singular não se manifestou quanto ao
recebimento da denúncia, tendo continuado a instrução sem recebê-la, privando a Defesa
dos seus fundamentos.

Sem êxito dita súplica recursal, por se tratar de pedido natimorto.

Data venia,  os nobres causídicos não se aperceberam que o MM
Juiz Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PB recebeu a denúncia (art. 396
do CPP) no rosto da própria peça acusatória (fl. 2). Seu conteúdo atende, sobremaneira,
aos ditames legais, razão por que o Pretor promoveu acertado impulso à ação penal.

Por  conta  disso,  torna-se  desnecessário  tecer  qualquer  tipo  de
comentário acerca das possíveis intercorrências provenientes da ausência de decisão de
recebimento da denúncia.

Aliás,  tal  forma  de  despachar,  no  começo  dos  autos,  mantém o
tradicional método judiciário de inaugurar a ação penal, tendo ali, portanto, delimitado o
marco aferimétrico da prescrição,  não havendo,  assim,  que  se  falar  de  equívoco,  até
porque a hodierna legislação processual penal não proíbe o juiz de assim proceder.

Preliminar que se rejeita.

3. Do mérito recursal:

Conforme relatado,  a ilustre Defesa busca a reforma da sentença
para absolver o apelante, sob o argumento de que ele não praticou os crimes de roubo,
visto que não há, nos autos, nenhum elemento para a comprovação da autoria delitiva,
pois não deve ser considerado o reconhecimento dele feito pelas vítimas, por afronta às
normas processuais. Por outro lado, afirma que ocorreu a continuidade delitiva entre os
crimes praticados, e não o concurso material imposto pelo juiz.

Alternativamente, alega a falta de fundamentação para fixação da
pena base, devendo haver a redução do quantum ao mínimo legal, bem como aduz que a
detração deixou de ser observada pelo Juízo singular.

Eis,  em  suma,  os  termos  do  recurso  interposto,  os  quais,
entrementes, merecem prosperar em parte, consoante as razões adiante expendidas:

3.1. Do pleito absolutório:
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De início, cumpre dizer que a sentença de fls. 151-161 atendeu ao
teor do art. 381, III, do CPP1, visto conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos
que  ocasionaram  a  condenação  do  réu,  perfazendo,  assim,  o  silogismo  esperado
(subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

Quanto  à  capitulação  imputada  ao  acusado,  mister  se  deter  na
respectiva dicção do tipo penal do art. 157, caput, c/c os arts. 70, parte final, e 69, todos
do Código Penal, in litteris:

Art.  157  -  Subtrair  coisa  móvel  alheia,  para  si  ou  para  outrem,
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la,
por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica  dois  ou  mais  crimes,  idênticos  ou  não,  aplicam-se
cumulativamente  as  penas  privativas  de  liberdade  em  que  haja
incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e
de detenção, executa-se primeiro aquela.

Art.  70  -  Quando  o  agente,  mediante  uma  só  ação  ou  omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais
grave das  penas  cabíveis  ou,  se  iguais,  somente  uma delas,  mas
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas
aplicam-se,  entretanto,  cumulativamente,  se  a ação ou omissão é
dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos,
consoante o disposto no artigo anterior.

O caso em comento é de fácil deslinde,  não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitivas, uma vez que o MM.
Juiz  a  quo prolatou  a  sentença  em conformidade  com os  aspectos  fáticos,  jurídicos  e
probatórios discorridos nos autos, pois bem se debruçou em todo o percurso processual,
valendo-se, para a condenação, de várias fontes probantes, dentre elas, a prisão em flagrante,
o reconhecimento do réu pelas vítimas e os elucidativos depoimentos testemunhais (DVD -
fls. 124), deixando claro, pois, que o recorrente praticou os três crimes de roubo.

Todavia,  como  se  verá  adiante,  somente  em  relação  aos  dois
primeiros delitos de roubo incidirá o concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, do CP),
ao invés do concurso material (art.  69 do CP), visto que o réu, com uma única ação,
mediante emprego de força física (violência), subtraiu bens pertencentes a duas vítimas.

Ao compulsar os autos, observa-se que a materialidade encontra-se,
devidamente, comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 6-30), do Auto de
1 Art. 381.  A sentença conterá:

[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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Apresentação e Apreensão (fl. 18) e dos Autos de Entregas (fls. 19, 20, 21 e 25).

Já autoria delitiva se revela, retilineamente, em face do réu Wandell
Batista de Andrade, visto que os copiosos elementos colhidos no inquérito policial e na
instrução criminal dão como certo que ele,  no dia 11.10.2015, pelas 23h, próximo ao
MAG Shopping,  no Bairro  de Manaíra,  nesta  Comarca,  abordou,  em uma parada de
ônibus,  Joseilda  Fernandes  Farias  e  Géssica  Fernandes  da  Silva,  roubando-lhes  com
violência as suas bolsas, pois as tomou à força. Depois, em outro ponto de transporte
coletivo, assaltou Eurigean Izaquiel do Nascimento, que também perdeu sua bolsa.

Tais  objetos  surrupiados,  além  dos  seus  valores  materiais  e
sentimentais,  continham  pequenas  quantias  de  dinheiro  e  documentos  pessoais  das
vítimas. Estas, logo em seguida ao assalto, acionaram a Polícia Militar, que as socorreu e,
após se inteirar dos fatos, conseguiu localizar e prender o réu, 10 (dez) minutos depois
dos crimes, perto da casa de Show “Forrock”, em poder dos bens roubados, que foram
devolvidos para as ofendidas, que o reconheceram na delegacia.

Insta salientar, como bem apontou o MM Juiz singular na sentença
de  fls.  151-161,  que  os  fatos  narrados  na  denúncia  foram  melhor  esclarecidos  na
instrução criminal, visto que a exordial deu a entender que as 3 (três) ofendidas foram
assaltadas em uma mesma parada de ônibus, quando, na verdade, duas delas, as vítimas
Géssica Fernandes da Silva e Joseilda Fernandes de Farias, foram juntas roubadas em um
ponto, enquanto Eurigean Izaquiel do Nascimento foi assaltada sozinha em outra parada.

Sobre a narrativa acima, eis as declarações das 3 (três) vítimas, que
afirmaram, categoricamente, na Justiça (DVD – fl.  124), que reconheceram o acusado
Wandell Batista de Andrade como o autor do roubo, além de discorrerem com riqueza de
detalhes toda a ação delituosa dele, revelando tal episódio da seguinte forma:

Joseilza  Fernandes  de  Farias  (vítima  –  DVD  à  fl.  124):  Que
confirma  as  declarações  à  fl.  08;  que  todos  os  seus  pertences
subtraídos foram recuperados; que o réu estava de capacete, mas
deu  para  reconhecê-lo  por  causa  das  vestes;  que  reconheceu  o
acusado, sem sombra de dúvidas, pelas vestes e pelo porte físico;
que,  também,  reconheceu  a  motoneta  utilizada  pelo  acusado  na
prática do crime; que a motoneta era uma cinquentinha preta; que o
acusado colocou a  mão na cintura,  por  baixo da blusa,  dando a
entender que ia mostrar uma arma.

Géssica Fernandes da Silva (vítima – DVD à fl. 124): Que confirma as
declarações à fl.  09;  que na Delegacia reconheceu,  prontamente,  o
acusado; que o réu estava com uma bermuda estampada e uma camisa
de manga; que dos seus pertences subtraídos não foram recuperados a
chave,  uma  pequena  quantia  em dinheiro,  um laço  e  seus  óculos
estavam quebrados;  que teve medo no momento do assalto;  que o
acusado  chegou  lentamente  na  parada  de  ônibus,  usando  uma
motoneta, e pediu a bolsa da declarante e da sua prima, depois pediu o
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celular de outra mulher que estava na parada e como ela não estava
encontrando,  o  acusado  levou  a  bolsa  toda;  que  reconhece  o  réu
presente, em audiência, como sendo a pessoa que lhe assaltou.

Eurigean Izaquiel do Nascimento (vítima – DVD à fl. 124): Que
confirma as declarações à fl. 10; que o acusado fez um gesto de que
iria  sacar  uma  arma;  que  dos  seus  pertences  subtraídos  só  não
recuperou  um  perfume;  que  o  crime  aconteceu  por  volta  das
23h00min, mas a parada de ônibus estava lotada de pessoas; que
reconheceu, prontamente, o réu na Delegacia; que reconhece, sem
nenhuma dúvida, o réu presente, em audiência, como sendo o autor
do assalto praticado contra sua pessoa.

Pelos relatos das vítimas, depreende-se a seriedade e gravidade do
ocorrido,  pois  elas  apontaram,  sem nenhum medo  de  errar,  para  o  apelante  Wandell
Batista de Andrade como o autor dos crimes de roubo, mediante violência pelo uso da
força física, aos seus bens.

Corroborando  com  as  colacionadas  palavras  das  vítimas,
encontram-se os elucidativos depoimentos dos Policiais Militares Rosinaldo Santos do
Nascimento (Sargento) e Júlio Cezar Silva de Araújo (Soldado), que, ouvidos na Polícia
(fls. 6 e 7) e na Justiça (DVD – fl. 124), confirmaram as declarações das três ofendidas,
pois foram eles que efetuaram a prisão em flagrante delito do acusado, tendo, inclusive,
apreendido com este os bens delas roubados, além de ouvirem os relatos das três lesadas
de que o reconheceram como o autor do assalto. Sejamos vejamos:

Rosinaldo Santos do Nascimento (testemunha – DVD à fl. 124):
Que  confirma  o  depoimento  à  fl.  06;  que  estava  presente  na
Delegacia quando duas vítimas reconheceram o acusado; que o réu
estava com as bolsas das vítimas, mas durante a perseguição, os
referidos  objetos  caíram  do  corpo  dele;  que  as  bolsas  foram
devolvidas às vítimas; que o acusado foi preso nas proximidades
do  'FORROCK';  que  reconhece  o  réu  presente,  em  audiência,
como sendo a pessoa que prendeu no dia do fato.

Júlio Cezar Silva de Araújo (testemunha – DVD à fl. 124): Que
confirma o depoimento à fl. 07; que as bolsas foram devolvidas às
vítimas;  que  as  bolsas  estavam com o  acusado,  mas  durante  a
perseguição  ele  se  desfez  dos  referidos  objetos;  que  o  acusado
confessou  a  prática  delitiva;  que  as  vítimas  reconheceram  o
acusado na Delegacia; que reconhece o réu presente, em audiência,
como sendo a pessoa que prendeu no dia dos fatos.

Agora,  para  desfechar  o  quadro  probatório  em face  do  apelante
como autor dos assaltos em questão, mister trazer à baila a sua confissão prestada na
Justiça (DVD - fl. 124), quando afirmou que os eventos delituosos ocorreram da forma
descrita na denúncia, e que, no dia do fato, estava embriagado e conduzia sozinho uma
motoneta emprestada, além de dizer que é usuário de drogas, lembrando que assaltou 3
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(três) pessoas e que veio a ser preso pouco tempo depois do assalto:

[...] que estava embriagado, que é usuário de drogas, que cometeu
o crime, mas está arrependido; que tem um filho para criar; que
não estava armado; que assaltou 03 (três) pessoas; que foi preso
cerca de 10 minutos depois do crime; que estava sozinho em uma
motocicleta de um colega; [...]; que não tentou fugir da polícia [...];
que usa maconha; que no momento do crime estava sob efeito de
bebida alcoólica [...].

Aliás,  especialmente  no  crime de  natureza  patrimonial,  devido à
particularidade que envolve, em regra, seu modo de execução, quase sempre praticados
às escondidas, na ausência de testemunhas presenciais, ganha importância a palavra da
vítima,  a  fim  de  se  apurar  a  autoria  e  materialidade  nesta  modalidade  criminosa,
sobretudo, quando harmoniosa e concordante com o conjunto probatório, reforçando-se, a
isso, o fato de haver a ofendida reconhecido o meliante.

Assim, a palavra da vítima é de suma relevância para o deslinde da
questão e, sendo seguras e coerentes, suas declarações têm mais credibilidade que as do
réu, ainda mais quando está em consonância com outros elementos de prova, merecendo,
pois, a credibilidade suficiente a ensejar uma condenação.

A  propósito,  sobre  a  palavra  da  vítima  em  crimes  contra  o
patrimônio, eis o que dizem os julgados dos tribunais pátrios, inclusive, do E. STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 1.
DEPOIMENTO  EXCLUSIVO  DA  VÍTIMA.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO
NA PROVA.  […].  1.  As  declarações  da  vítima,  apoiadas  nos
demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos
sem  a  presença  de  outras  pessoas,  é  prova  válida  para  a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu [...]. (STJ –
HC 195.467/SP - Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 6T –
J. 14.06.2011 – DJe 22.06.2011).

Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem peso probatório
significativo,  sendo suficiente,  sobretudo quando harmônica com
os demais elementos probatórios, para ensejar  a condenação. No
caso dos autos, a vítima reconheceu, tanto na fase policial quanto
em Juízo,  o recorrente como sendo um dos autores do crime de
roubo do qual fora vítima, não havendo que se falar em ausência de
provas suficientes quanto à autoria delitiva [...]. (TJDFT – ApCrim
n° 20090510047898APR – Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati –
J. 30.06.2011 – DJ 12.07.2011, p. 133).

Em  termos  de  prova  convincente,  a  palavra  da  vítima,
evidentemente,  prepondera  sobre  a  do  réu.  Esta  preponderância
resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade,
não irá apontar desconhecido como autor de um delito, quando isto
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não  ocorreu.  E  quem  é  acusado,  em  geral,  procura  fugir  da
responsabilidade  de  seu  ato.  Tratando-se  de  pessoa  idônea,  sem
qualquer animosidade contra o agente, não se poderá imaginar que
ela  vá  mentir  em  Juízo  e  acusar  um  inocente.  No  caso,  as
declarações das vítimas da ameaça informam e convencem sobre os
assaltos sofridos pela empresa de ônibus na qual trabalhavam [...].
(TJRS – ApCrim n° 70043951458 – Rel. Des. Sylvio Baptista Neto
– J. 25.08.2011).

Também, deve-se prestigiar as declarações dos policiais que efetuaram
a  prisão  em flagrante  do  apelante  e  que,  por  isso,  se  tornaram testemunhas,  pois  são
indivíduos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade, não tendo interesse em acusar
e incriminar inocentes, merecendo crédito até prova robusta em contrário. E outro não é o
entendimento dos nossos tribunais, inclusive, do E. STF, in litteris:

VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS.  O  valor  do  depoimento  testemunhal  de  servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquaestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal  do  agente  policial  somente  não  terá  valor,  quando  se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar -
tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. Celso de Mello
- DJU 18.10.96).

Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o
flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com
plena observância do contraditório – Idoneidade.  [...]  É idônea a
prova  testemunhal  colhida  no  auto  de  prisão  em  flagrante  e
reafirmada  em  juízo,  com  plena  observância  do  contraditório,
mesmo  constituída  apenas  por  depoimentos  de  policiais  que
realizaram o flagrante. (STJ - RT 771/566).

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
delito  do acusado possuem eficácia  probatória,  não podendo ser
desconsiderados pelo só fato de emanar desses agentes públicos.
(TJPR -  AC 763.564-3  -  Rel.  Des.  Marcus  Vinicius  de  Lacerda
Costa - DJ 29/07/2011).

O nosso sistema de avaliação de provas é orientado pelo princípio
da persuasão racional do juiz (ou do livre convencimento motivado) previsto no art. 155
do CPP, e, com base nisso, o MM Juiz da causa fundamentou sua decisão de acordo com
a sua convicção extraída do acervo probatório, quando entendeu que o apelante foi o
autor dos crimes de roubo.
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As  testemunhas  da  Defesa  em  nada  contribuíram  em  favor  do
apelante,  pois  não presenciaram os fatos e apenas informaram que o conheciam, não
trazendo aos autos nenhum fato que pudesse inocentá-lo.

Percebe-se,  categoricamente,  que  a  prova  oral  encontra-se
entrelaçada e em perfeita sintonia para fomentar um decreto condenatório.

Cumpre registrar que os Ministros da Terceira Seção do Superior
Tribunal  de  Justiça  (STJ)  aprovaram,  na  recente  data  de  14.9.2016,  uma  súmula
conceituando o crime de roubo em situações nas quais a posse do objeto roubado foi
mantida por pouco tempo.

Eis o enunciado aprovado da novel Súmula n° 582 do E. STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante  emprego de violência  ou grave ameaça,  ainda que por
breve  tempo  e  em seguida  à  perseguição  imediata  ao  agente  e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada.

Na hipótese, ficou demonstrado que restaram consumados os crimes
de roubo pela saída da res furtiva da esfera de vigilância das três ofendidas, situação que
se  encontra  explicitada  no  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  (fl.  6-30),  do  Auto  de
Apresentação e Apreensão (fl. 18) e dos Autos de Entregas (fls. 19, 20, 21 e 25).

Portanto, as provas da materialidade e autoria do ilícito emergem
em face do apelante de forma límpida e serena, por meio de informes trazidos durante a
instrução criminal, razão para não se falar de absolvição.

3.2. Da nulidade do reconhecimento do réu pelas vítimas, por
afronta aos ditames legais:

Aduz a i. Defesa que não tem nenhuma validade o reconhecimento
do acusado feito pelas vítimas, por ofensa às normas processuais.

Ora, a partir do momento em que as declarações das vítimas, de que
reconheceram o  apelante  como o autor  dos  crimes de roubo perpetrados contra  elas,
foram chanceladas como verdadeiras pela confissão do próprio acusado em Juízo (DVD -
fl. 124), torna-se inócua qualquer discussão acerca da validade, ou não, do instituto do
reconhecimento, não havendo que se falar de violação ao disposto no art. 226 do CPP.

3.3.  Da  alegada  ocorrência  de  continuidade  delitiva  entre  os
crimes praticados, e não o concurso material imposto pelo juiz:

Tal insurgência merece alcançar, em parte, o êxito pretendido, mas
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apenas em invertê-la, somente quanto às duas primeiras vítimas, para concurso formal
próprio, mantendo-se a sentença hostilizada em relação à conduta perpetrada contra a
última vítima. E, para tanto, dou as minhas razões.

A continuidade delitiva, segundo posição majoritária da doutrina e
da jurisprudência, é uma ficção jurídica criada para beneficiar o criminoso eventual, de
sorte  que,  não obstante  a pluralidade de crimes,  considera-se  a  existência  de  um só,
conforme  o  preenchimento  dos  requisitos  de  ordem  objetiva  (mesmas  condições  de
tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo
entre os eventos).

Os requisitos objetivos do tempo (11.10.2015) e do lugar (próximo
ao Mag Shopping, no Bairro de Manaíra), de fato, estão presentes. Todavia, quanto ao
requisito objetivo do modo de execução e quanto aos requisitos de ordem subjetiva, estes
não restaram preenchidos.

No que tange ao modo de execução, há uma diferença entre o roubo
praticado contra as duas primeiras vítimas com o em face da última delas, eis que, para
aquelas, o réu se utilizou da sua condição de homem atrelado à força física, ao passo que,
para esta, fez menção de possuir arma de fogo, o que ensejaria, além da respectiva majorante
do inciso I do § 2° do art. 157 do CP, maior poder de inibir a resistência da vítima.

Não bastasse isso, também não se vislumbra, no presente caso, o
preenchimento dos requisitos subjetivos. Assim, para configuração do crime continuado,
é imperiosa o vínculo subjetivo entre os eventos, ou seja, que os crimes subsequentes
sejam  considerados  como  continuação  do  anterior,  devendo,  inclusive,  ser  aferida
unidade de desígnios  entre  os  vários  delitos  cometidos,  o  que não aconteceu entre  a
primeira conduta (concurso formal próprio: duas vítimas) e a última (uma vítima).

Analisando  as  circunstâncias  fáticas  dos  delitos  perpetrados  pelo
agente,  verifico  que,  no  caso,  os  delitos  se  configuraram  situações  estanques,  pois,
inobstante ocorrerem no mesmo dia e em locais próximos, essas condutas não derivaram
de  um  mesmo  projeto  criminoso  nem  resultaram  do  ensejo,  ainda  que  fortuito,
proporcionado ou facilitado pela execução desse projeto.

Assim,  a  mera  repetição  das  infrações,  in  casu,  configura,  na
verdade, nítida habitualidade criminosa, ou seja, mera reiteração da prática criminosa.

Nesse sentido, o E. STJ:

HABEAS  CORPUS.  VIA  INDEVIDAMENTE  UTILIZADA
COMO  SUCEDÂNEO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  NÃO
CABIMENTO.  RECEPTAÇÃO.  RECONHECIMENTO  DE
CONTINUIDADE  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE.
DESÍGNIOS  AUTÔNOMOS.  HABITUALIDADE.  INVIÁVEL
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REEXAME  PROBATÓRIO.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE
MANIFESTA.  (...)  5.  Na  hipótese,  as  instâncias  precedentes
concluíram que  o  paciente  é  criminoso  contumaz,  não  havendo
comprovação de qualquer liame subjetivo entre suas condutas, de
modo  que  está  configurada  a  habitualidade  delitiva.  6.  Maiores
incursões no tema,  com a finalidade de constatar  eventual  liame
entre os delitos cometidos, demandaria intenso reexame das provas,
providência incabível na estreita via do habeas corpus. 7. Ordem
não  conhecida.”  (STJ  -  HC  240.457/SP,  Rel.  Ministra  Alderita
Ramos  de  Oliveira  (Desembargadora  convocada  do  TJ/PE),  6T,
julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  TRÁFICO.  RECONHECIMENTO  DE
CONTINUIDADE  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE.
HABITUALIDADE  DELITIVA CARACTERIZADA.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A habitualidade delitiva impede o
reconhecimento  do  crime  continuado.  2.  Agravo  regimental
improvido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp  344.329/PR,  Rel.  Ministro
Campos  Marques  (Desembargador  convocado  do  TJ/PR),  5T,
julgado em 27/08/2013 - DJe 02/09/2013)

Portanto,  seja  pela  divergência  no  modo  de  execução,  seja  pela
ausência do vínculo subjetivo entre as condutas, não há como aplicar, no presente caso
(três crimes de roubo), a continuidade delitiva, mas, sim, a reiteração criminosa, própria
de quem faz do roubo seu meio de vida e sustento.

Ademais, para melhor perquirir os institutos processuais penais em
referência,  mister  ressaltar,  quanto  ao  roubo  praticado,  na  mesma  parada  de  ônibus,
contra  as  vítimas  Géssica  Fernandes  da  Silva  e  Joseilda  Fernandes  de  Farias,  que  a
conduta se deu com “unidade de desígnios”, e não com “desígnios autônomos”.

Por isso, deve incidir o concurso formal próprio previsto no art. 70,
1ª  parte,  do Código Penal,  afastando-se,  assim,  para  essa  primeira  conduta  contra  as
aludidas vítimas, o concurso material.

Digo isto em virtude de que, no dia 11.10.2015, pelas 23h, próximo
ao MAG Shopping, no Bairro de Manaíra,  nesta Comarca, o acusado, ao aparecer,  de
repente, em uma mesma parada de ônibus, se deparou com duas vítimas e, com uma única
ação, usou da força física para lhes subtrair as suas bolsas, evidenciado, por conseguinte,
que ele agiu com unidade de desígnios, apesar de cometer dois crimes de roubo, situação
que é própria da interpretação do art. 70, 1ª parte, do Código Penal, in litteris:

Art.  70  -  Quando o  agente,  mediante  uma  só  ação  ou  omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais
grave das  penas  cabíveis  ou,  se  iguais,  somente  uma delas,  mas
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas
aplicam-se,  entretanto,  cumulativamente,  se a ação ou omissão é
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dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos,
consoante o disposto no artigo anterior.

A situação dos autos revela, de fato, unidade de desígnios, pois ele,
em uma única  abordagem,  no mesmo lugar  (parada de ônibus),  intentou contra  duas
vítimas,  que  não foram previamente  visadas,  de  modo que  buscou um só  resultado,
devendo  incidir, ao caso, o “concurso formal próprio”, com a exasperação da pena (de
um sexto até metade).

A propósito, vejamos a orientação da jurisprudência pátria:

“Insustentável o acolhimento da alegativa de crime único, uma vez
que restou sobejamente demonstrada a configuração do concurso
formal próprio de crimes, haja vista o réu, mediante uma ação, ter
violado  o  patrimônio  de  duas  vítimas  distintas.”  (TJPB  -  APL
0008075-54.2014.815.2003 -  Rel.  Des.  Márcio  Murilo  da Cunha
Ramos - DJPB 22/11/2016 - Pág. 10)

“O réu que, mediante uma só ação, pratica dois delitos distintos,
deve ter reconhecida a hipótese legal do concurso formal, prevista
no art. 70, caput, do CP, e não a de crime único.” (TJMG - APCR
1.0024.14.314927-6/001 -  Rel.  Des.  Nelson Missias  de Morais  -
DJEMG 16/11/2016)

“PENAL.  CRIME  CONTRA  0  PATRIMÔNIO.  ROUBO
MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INDUVIDOSAS.
INVERSÃO  DA  POSSE.  CONSUMAÇÃO.  VÍTIMAS
DIVERSAS.  CONDENAÇÃO.  CONCURSO  FORMAL
IMPRÓPRIO. INADEQUAÇÃO AO CASO. DESÍGNIO ÚNICO.
ADEQUAÇÃO DA PENA À PRIMEIRA PARTE DO CAPUT DO
ART. 70 DO CP. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Havendo prova da
materialidade e não existindo dúvidas da participação dos apelantes,
bem  assim,  de  que  dois  deles  detiveram  alguns  dos  objetos
subtraídos,  correta  a  condenação  pelo  crime  de  roubo  majorado
consumado.  2.  Praticando o  réu  o  crime de  roubo contra  várias
vítimas,  num mesmo contexto,  a  hipótese  é  de  concurso  formal
próprio, isto porque, conquanto atingidos patrimônios distintos, o
único  desígnio  do  agente  é  o  de  alcançar  a  subtração.  3.
Condenações mantidas. Readequação das penas. Apelos providos,
em parte.”  (TJPB -  Rec.  0000284-70.2015.815.0751  -  Rel.  Des.
José Guedes Cavalcanti Neto - DJPB 13/10/2016; Pág. 9)

Após consumar os crimes de roubo contra as duas primeiras vítimas
(unidade de desígnios), o acusado, mais na frente, em outro ponto de ônibus, se deparou
com outra vítima (Eurigean Izaquiel do Nascimento) e, mudando o modo de execução,
por “dissimular” uma arma de fogo, roubou sua bolsa, de modo que os dois primeiros
roubos se deram em concurso formal próprio e, como depois houve outro crime, há o
concurso material, somando o resultado daqueles dois delitos com a pena deste último.
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Portanto, como as penas fixadas para os dois primeiros crimes (duas
vítimas) foram iguais em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, afasto a soma aferida
pelo MM Juízo de 1° grau (concurso formal imperfeito), para promover, valendo-se de
uma dessas punições aplicadas, a sua exasperação em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena
de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa à razão de um
trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Salienta-se  que,  segundo  a  jurisprudência,  a  pena  de  multa,
independentemente do tipo de concurso de crimes, será sempre somada.

O último delito de roubo, que foi praticado contra a vítima Eurigean
Izaquiel do Nascimento, teve também a sua pena definitiva fixada em 4 (quatro) anos de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Assim, diante do concurso material entre os dois primeiros crimes
de roubo com o último, procedo à soma daquele quantitativo proveniente do concurso
formal  perfeito  (4  anos  e  8  meses  de  reclusão  e  40  dias-multa)  com o  quantum do
derradeiro roubo (4 anos de reclusão e 20 dias-multa), totalizando a pena final de 8 (oito)
anos e 8 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de um trigésimo do
salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. Da alegação de ausência de fundamentação para fixação da
pena base:

A  Defesa  do  recorrente  aduz  que  houve  exacerbação,  sem
justificação, da pena base imposta.

Sem nenhum fundamento tal irresignação.

Cumpre ressaltar que a fixação da pena é questão que se insere na
órbita  de  convencimento  do  magistrado,  no  exercício  de  seu  poder  discricionário  de
decidir,  resguardando-o,  então,  quanto  à  quantidade  que  julga  suficiente  na  hipótese
concreta,  para  a  reprovação e  prevenção do crime,  desde  que  observados  os  vetores
insculpidos nos arts. 59 e 68 do CP e os limites estabelecidos pela norma penal.

Vislumbra-se da doutrina do mestre Guilherme de Souza Nucci (in
Código penal comentado. 9. ed. Rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2008. p. 388):

O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e
máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum
ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade),
embora  com  fundamentada  exposição  do  seu  raciocínio
(juridicamente vinculada).
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Agora,  colhe-se  das  lições  de  Alberto  Silva  Franco  e  outros  (in
Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial – Parte Geral. 7. ed., vol. 1, São Paulo:
Revista dos Tribunais, pág. 1.025 e 1.026):

A fixação da pena dentro das balizas estabelecidas pelas margens
penais constitui, conforme o art. 59 do CP, uma tarefa que o juiz
deve desempenhar de modo discricionário,  mas não arbitrário. O
juiz  possui,  no  processo  individualizador  da  pena,  uma  larga
margem  de  discricionariedade,  mas  não  se  trata  de
discricionariedade livre e, sim, como anota Jescheck (Tratado de
Derecho  Penal,  vol.  II/1191,  1981),  de  discricionariedade
juridicamente vinculada, posto que está preso às finalidades da pena
e aos fatores determinantes do 'quantum' punitivo.

Analisando a dosimetria da pena disposta na sentença de fls. 151-
161, com exceção à reforma atinente ao concurso de crimes acima procedido, observa-se
que  não  há  nenhuma  censura,  pois  o  MM  Juiz  singular  atendeu,  literalmente,  aos
comandos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, eis que dimensionou a punição do réu de
maneira justa e correta, de acordo com o seu quadro sócio-delitivo disposto nos autos.

Foram  sopesadas,  individualmente,  as  penas  dos  três  crimes  de
roubo simples. Na 1ª (primeira) fase dosimétrica de cada um deles, o Juiz singular fixou a
pena base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, um pouco acima do mínimo
legal, por ter dado a devida fundamentação às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
acusado, o que impõe se afastar daquele marco mínimo.

Ao  perlustrar  as  circunstâncias  judiciais,  percebe-se,  claramente,
que  cada  vetor  foi,  devidamente,  fundamentado,  visto  que  o  magistrado  justificou  o
conteúdo exposto em cada qual, com uma linguagem direta, objetiva e contundente, não
havendo que se falar de ausência de motivação.

A orientação predominante no ordenamento jurídico pátrio reside na
possibilidade  de  fixação  da  pena  base  acima  do  patamar  mínimo  legal,  quando
desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Vejamos:

Não há violação ao art. 93, IX, da CF, quando é fixada a pena-base
acima do  mínimo legal  e  adota-se,  para  tanto,  a  fundamentação
desenvolvida  pelo  juiz  sentenciante  acerca  das  circunstâncias
judiciais. (STF - JSTF 299/400).

Pena-base  –  Fixação acima  do  mínimo  legal  –  Possibilidade.  A
nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da
pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das
diretrizes  do  art.  59,  caput,  do  CP,  aumenta-la  para  alcançar  os
objetivos da sanção (prevenir e reprimir o crime). (TJSC - JCAT
81-82/666).
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Somente  quando  todos  os  parâmetros  norteadores  do  art.  59
favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no
seu menor  quantitativo,  de sorte  que deverá  residir  acima deste,
toda vez que pelo menos uma das circunstâncias judiciais militar
em seu desfavor. (TJPA - RDJ 17/147).

Na  2ª  (segunda)  fase,  o  Pretor  incidiu  a  atenuante  da  confissão
espontânea para cada crime analisado, reduzindo a pena de cada qual para o mínimo legal
de 4 (quatro) anos de reclusão, quando estabeleceu nesse quantitativo a pena definitiva,
não havendo, assim, que se falar de prejuízo.

Depois dessa fase, o magistrado aplicou os institutos do concurso
formal impróprio e o concurso material, conforme ficou explicitado alhures.

Todavia, diante da reforma na aplicação da pena acima procedida,
afasta-se apenas a incidência do concurso formal impróprio para dar a vez ao formal
próprio, mantendo-se o concurso material da outra etapa dosimétrica, o que ocasionou a
redução da pena, com o novo quantum final punitivo estabelecido em 8 (oito) anos e 8
(oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de um trigésimo do salário
mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, visto
que a pena foi fixada acima de 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2°, “a”, do CP.

Não há que se falar dos benefícios dos arts.  44 e 77 do Código
Penal, pois os crimes de roubos foram praticados com violência e grave ameaça.

Ante  o  exposto,  em  parcial  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria  de  Justiça,  rejeito as  preliminares  suscitadas  e,  no  mérito,  dou
provimento parcial ao apelo, para, mantida a condenação, reformar a sentença de fls.
151-161, no sentido de somente reduzir a pena definitiva para 8 (oito) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 60 (sessenta) dias-multa à razão
de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Márcio Murilo
da  Cunha  Ramos,  Revisor,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o  Dr.  Marcos
William de Oliveira, Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Joás de
Brito Pereira Filho.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.
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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 08
(oito) dias do mês de novembro do ano de 2016.

João Pessoa, 23 de novembro de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                          - Relator -
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