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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º  0021024-79.2015.815.2002 –  Juízo  da  7ª
Vara Criminal da Capital
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Valter Luiz de Brito Pereira
ADVOGADO: Lucas Clemente de Brito Pereira, Felipe do Ó de Figueiredo
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME CONTRA
O  PATRIMÔNIO. DOIS  ROUBOS
QUALIFICADOS,  EM  CONCURSO
FORMAL,  MEDIANTE  EMPREGO  DE
ARMA  DE  FOGO  E  CONCURSO  DE
PESSOAS.  CONCURSO MATERIAL ENTRE
AMBOS  DELITOS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  PEDIDOS  SUBSIDIÁRIOS
PARA  DIMINUIÇÃO  E  DETRAÇÃO  DA
PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
EM  TODOS  OS  SEUS  TERMOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.  Pedido  Absolutório.  Apelante  reconhecido
pelas  vítimas.  Depoimentos  coerentes  com  os
demais  elementos  probatórios  constantes  nos
autos. Manutenção da condenação.

2. Pedido subsidiário para diminuição da pena.
Exclusão  de  uma  circunstância  tida  por
desfavorável.  Circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  remanescentes  que  autorizam  a
elevação da pena base.  Manutenção dos demais
termos da dosimetria.

3.  Pedido para  detração da pena.  Quantum da
pena  que  não  permitirá  eventual  alteração  no
regime inicial do cumprimento da reprimenda.
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4. Desprovimento do recurso.

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.

RELATÓRIO

Perante  a  7ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,
Valter Luiz de Brito Pereira foi denunciado como incurso nas sanções do art.
157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, segunda parte, do CP, fls. 02/05.

Narra  a  inicial  que,  em 06 de  outubro  de  2015,  por
volta  das  12:30h,  as  vítimas  Wellington Shesman do Nascimento  Araújo,
João Rodrigo Quirino Lins,  Francisco Neuman Holanda Lins, Erick Jorge
Jacob e Antônio José Filho estavam no interior do “Bar do Galo”, quando o
réu,  na  companhia  de  um  comparsa  não  identificado,  adentrou  no
estabelecimento e anunciou o assalto, estando ambos os assaltantes de arma
em punho.

Continua a narrativa:

“Colhe-se que o comparsa do denunciado se aproximou
da vítima Antônio José Filho, a qual é proprietária do
referenciado bar, e a manteve sob a mira de sua arma de
fogo durante todo o tempo que durou o assalto.

Ato contínuo,  o  denunciado,  após  ordenar  às  vítimas
“BOA  TARDE,  TODO  MUNDO  TIRANDO
ALIANÇAS, CORDÃO, E COLOCANDO EM CIMA
DAS MESAS”, percorreu mesa a mesa recolhendo os
pertences das vítimas, ameaçando-as a todo tempo com
a  sua  arma  de  fogo  em  punho,  tendo-a  apontado  e
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engatilhado contra a vítima João Rodrigo, em virtude
da  demora  desta  em  retirar  o  cordão  de  ouro  que
possuía  em  seu  pescoço,  atemorizando-a  dizendo
“BORA SEU MIZERA”.

[…]

Constata-se que, após recolher todos os pertences das
vítimas, o denunciado ainda questionou se havia algum
policial  no  estabelecimento,  tendo se  evadido com o
comparsa em seguida, em uma motocicleta.

Consta nos autos que o acusado apenas foi detido por
policiais no dia 15/10/2015, em virtude de fazer parte
de  um grupo  de  assaltantes  composto  de  outros  três
indivíduos mais, oportunidade em que foi submetido a
reconhecimento pelas vítimas do assalto acima descrito,
sendo  reconhecido,  sem  sombra  de  dúvidas,  pelas
vítimas João Rodrigo Quirino Lins, Francisco Neuman
Holanda Lins, Erick Jorge Jacob e Antônio José Pilho,
consoante  Autos  de  Reconhecimento  de  fls.  23/24,
28/29, 45/46 e 50/51, respectivamente.

Outrossim, consta nos autos, ainda, que as vítimas Jean
Bezerra  dos  Santos  e  Edilberto  Fernandes  Pereira
tomaram conhecimento da prisão do denunciado e de
outros  indivíduos  participantes  de  um mesmo  grupo,
tendo,  ambas,  reconhecido  o  acusado  como  um  dos
assaltantes  que  praticou  roubo  no  “Bar  do  Galo”  na
data de 22/08/2015. Narraram as referenciadas vítimas
que em 22 de agosto de 2015, por volta das 13h30min.,
encontravam-se  no  interior  do  supramencionado
estabelecimento comercial,  quando o acusado chegou
ao local em uma moto, na companhia de um comparsa
que permaneceu o tempo do assalto todo na moto e de
capacete,  enquanto  que  o  denunciado  anunciava  o
assalto de arma em punho e recolhia os pertences das
vítimas.
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[…]  As  referenciadas  vítimas  reconheceram,  sem
sombra de dúvidas, o denunciado como um dos autores
do  assalto  ocorrido  no  dia  22/08/2015,  não  havendo
notícias  acerca  do  comparsa  do  acusado,  consoante
Autos de Reconhecimento de fls. 34/35 e 40/41.

Desta feita, presentes os indícios de autoria e prova da
materialidade do crime de roubo, circunstanciado pelo
emprego  de  arma  e  concurso  de  pessoas,  perpetrado
pelo  acusado,  constatando-se  o  concurso  formal
impróprio de crimes, no que tange ao roubo praticado
contra as vítimas João Rodrigo Quirino Lins, Francisco
Neuman  Holanda  Lins  e  Erick  Jorge  Jacob,  no  dia
06/10/2015, bem como novamente o concurso formal
impróprio de crimes, no que tange ao roubo praticado
contra as vítimas Jean Bezerra dos Santos e Edilberto
Fernandes  Pereira,  no  dia  22/08/2015,  em virtude da
configuração  de  desígnios  autônomos  em  relação  a
cada delito.

Outrossim, verifica-se também a presença de indícios
de  autoria  e  prova  de  materialidade  da  tentativa  de
roubo  circunstanciado  pelo  emprego  de  arma  e
concurso  de  pessoas,  praticado  pelo  denunciado,  em
relação às vítimas Wellington Shesman do Nascimento
Araújo  e  Antônio  José  Filho,  uma  vez  que  não  foi
subtraído  qualquer  pertence  destas  vítimas  no  dia
06/10/15,  estes  dois  crimes  também  em  concurso
formal impróprio.

Por  fim,  constata-se  a  prática  dos  assaltos  dos  dias
22/08/15 e 06/10/15 e a tentativa de assalto ocorrida em
06/10/15,  em  continuidade  delitiva,  em  razão  das
mesmas condições de tempo, lugar e  modus operandi,
com que foram praticados os referenciados delitos de
mesma espécie.”
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Denúncia  aditada  na  audiência  realizada  às  fls.  171,
modificando  a  tentativa  mencionada  na  denúncia  para  delito  consumado.
Aditamento recebido às fls. 171, Vol. I.

Sentença  às  fls.  215/229,  julgando  parcialmente
procedente a denúncia para absolver o réu da imputação de crime contra a
vítima Antônio José Filho, mas condenar Valter Luiz de Brito Pereira: (a)
pelos roubos praticados contra as vítimas Jean Bezerra dos Santos e Edilberto
Fernandes Pereira, nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II, CP, por duas
vezes, c/c art. 70, primeira parte, CP; (b) pelos roubos praticados contra as
vítimas Wellington Shesman, João Rodrigo, Francisco Neuman e Erick Jorge,
nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II, CP, por quatro vezes, c/c art. 70,
primeira parte, CP; tudo na forma do art. 69, CP.

O Magistrado fixou a pena individualmente para cada
um dos delitos; a qual restou definitivamente em 27 (vinte e sete) anos e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1008 (um mil e
oito) dias-multa.

Irresignado  com  o  decisório  adverso,  o  acusado
recorreu a esta Superior Instância (fls. 233, Vol. II), pugnando em suas razões
(fls. 239/249, Vol. II) por sua absolvição, sob a tese da fragilidade de provas.
Em pedidos subsidiários, pleiteou pela redução da pena e pela detração.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  opinando pelo
improvimento do apelo (fls.  251/257, Vol.  II),  seguiram os autos,  já nesta
Instância,  à  douta  Procuradoria  de  Justiça  que,  em  parecer,  opinou  pelo
provimento parcial do apelo para redução da pena (fls. 266/271, Vol. II).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto em 02/08/2016
(fl.  233, Vol.  II),  e a intimação pessoal do réu se deu em 28/07/2016 (fl.
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231v) – e adequação, além não depender de preparo, por se tratar de ação
penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

Do mérito

Do Pedido Absolutório

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade
à sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando pela
absolvição.

Em suas  razões  recursais,  o  apelante  nega  a  autoria
delitiva, sustentando, inclusive, que sequer sabe aonde fica o estabelecimento
aonde se deram os fatos.

Discorre  sobre  as  vítimas  Welligton  Shesman  de
Nascimento Araújo, João Rodrigo Quirino Lins, Francisco Neuman Holanda
Lins e Antônio José Filho terem reconhecido a pessoa de Renan Estima da
Silva (“Caninana”) como sendo a pessoa que, no dia 06/10/2015, foi o autor
do roubo no Bar do Galo.

Sobre  os  reconhecimentos  feitos  pelas  vítimas,  ab
initio, cumpre-nos destacar que, num primeiro momento, foi reconhecida a
pessoa de Rennan, de alcunha “Caninana”, como sendo o autor do delito de
roubo.

Mas, posteriormente, as vítimas explicaram que houve
um equívoco causado pela grande semelhança física entre os indivíduos que
foram apresentados.

Vejamos:

João  Rodrigo  Quirino  Lins,  fl.  27:  “[…]  Afirma  o
declarante  que  o  reconhecimento  feito  na  Delegacia  de  Repressão  a
Entorpecentes no dia 13 de outubro de 2015 foi feito porque a pessoa que lhe
foi mostrada é muito parecida com o que foi preso hoje pelo GOE, e afirma
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ter certeza que este preso VALTER LUIZ DE BRITO PEREIRA, foi o autor
do assalto, isto porque no dia do crime, quando este guardava os pertences
dentro da calça, levantou a camisa e percebeu que tinha uma cicatriz redonda
no abdômen; em razão da grande semelhança fisionômica entre os detidos,
enganou-se  ao  reconhecer  primeiramente  a  pessoa  de  “RENNAN
ESTIMA” na DRE, afirmando, com toda a certeza que um dos meliantes
que o assaltou foi VALTER LUIZ DE BRITO PEREIRA; […]” (grifos no
original).

Francisco Neuman Holanda Lins, fl. 32: “[…] Afirma
com toda convicção ter sido VALTER e não Rennan Estima, conforme havia
dito anteriormente, na Delegacia de Repressão a Entorpecentes; afirma que,
como ambos são altos e magros, achou RENNAN parecido; afirma que, ao
visualizar  VALTER,  na  data  de  hoje,  com  convicção,  afirma  ter  sido
VALTER o autor do assalto; continua sem saber quem é o outro assaltante;
que era moreno e baixo; afirma que RENNAN ESTIMA, “Caninana”, não
participou  da  ação  delituosa,  pois  havia  confundido  VALTER  com
Caninana.” 

Edilberto  Fernandes  Pereira,  fl.  44:  “[…]  afirma  ter
reconhecido  Valter  como  sendo  o  assaltante  que  roubou  o  celular  do
declarante e o mesmo estava portando um revólver cromado, grande; […]”

Erick Jorge Jacob, fl. 50: “[…] afirma ter reconhecido
com certeza VALTER como sendo o que roubo o declarante e a filha, com o
revólver em punho; […]”

Antônio José Filho, fl. 54: “[…] que, na data de hoje,
22/10/2015,  foi  chamado  para  fazer  reconhecimento,  neste  GRUPO  DE
OPERAÇÕES ESPECIAIS-GOE; que, ao serem mostradas várias fotografias
de  suspeitos,  reconheceu  a  fotografia  de  VALTER,  com  convicção  e
certeza,  como sendo o assaltante  magro  que estava armado e anunciou o
assalto,  no bar do Galo; que no reconhecimento de RENNAN, achou este
muito  parecido  com  o  autor  e  o  reconheceu,  principalmente,  pelo
reconhecimento das vítimas; que, na data de hoje, ao ver a foto de VALTER,
TEM CERTEZA ABSOLUTA, de que VALTER foi o autor do último assalto
ocorrido, no bar de propriedade do depoente” (grifos no original).
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Os respectivos Autos de Reconhecimento se encontram
às fls. 29/30, 34/35, 46/47, 51/52 e 56/57.

Logo, a versão apresentada na apelação não encontra
respaldo  nos  autos,  já  que  a  materialidade  e  autoria  delitivas  restaram
comprovadas nos autos.

Vejamos  alguns  trechos  de  depoimentos,  consoante
mídia acostada à fl. 170, Vol. I:

João Rodrigo, vítima, disse que estava no Bar do Galo,
quando chegaram dois indivíduos, desceram da moto, um ficou na porta e o
outro  entrou,  dando  boa  tarde  e  anunciando  o  assalto,  determinando  que
colocassem as mãos sobre a mesa e retirassem as alianças; que este estava
armado com uma arma prateada; que este recolheu os pertences das vítimas,
apontando a arma todo o tempo; que a vítima, quando foi tirar o cordão de
ouro que trazia ao pescoço, não conseguiu de imediato e o assaltante, que
estava a sua frente, apontou o revólver para a vítima determinando que se
apressasse; que ele levantou a camisa, colocando os objetos dentro do shorte;
que reconheceu o réu na delegacia, até porque ele tinha uma cicatriz perto do
umbigo.

Ao declarante foi mostrada a foto de fl.  29 dos autos
em audiência, tendo a mesma dito reconhecer, sem sombra de dúvida, como
sendo a pessoa que lhe assaltou.

A vítima esclareceu que, na época, reconheceu Renan
como sendo o autor do crime, mas ficara com dúvida por que este tinha uma
tatuagem. Disse que Renan tinha todas as características do réu Walter.

Francisco  Neuman,  vítima,  disse  que  estava  no  bar
quando  chegaram dois  indivíduos  em uma  motocicleta,  um deles  tirou  o
revólver da cintura, deu boa tarde e anunciou o assalto,  enquanto o outro
ficou  em  pé  na  porta  do  bar;  que  a  vítima  estava  com  seu  filho  João
Rodrigues e Wellington; que havia outras pessoas no bar que também foram
assaltadas; que o assaltante que ficou na porta do bar, ficou segurando o dono
do bar, que ficou nervoso e desmaiou na hora.
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Ao declarante foi mostrada a foto de fl. 29 dos autos
em audiência, tendo a mesma dito reconhecer, como sendo a pessoa que lhe
assaltou.  Disse  que  já  havia  feito  esse  reconhecimento  no  GOE,  aonde
prestou depoimento.

Wellington Shesman, vítima, disse que estava no bar do
galo, com Rodrigo e Francisco, quando chegou o acusado, dando boa tarde e
sacando já a arma, mandando que todos retirassem relógios e alianças; que,
em um dado momento, o assaltante engatilhou a arma no seu ouvido (dela,
vítima),  determinando que Rodrigo tirasse seu cordão; como demorou um
pouco, o réu começou a xingar todas as vítimas.

O depoente esclareceu ter ouvido a leitura da denúncia
com a informação de que não havia sido subtraído nenhum bem seu, mas, na
verdade, foi levada sua carteira, com R$ 900,00, seus documentos e aliança.

Afirmou a vítima ter visualizado o réu, tendo feito o
reconhecimento do mesmo na esfera policial. Mostrada a foto de fl. 29 dos
autos, a vítima disse “lembra bem ele, eu não tenho como lhe dar certeza
hoje, por que faz muito tempo, mas lembra bem ele”.

Erick Jorge, vítima, disse que, em 06/10/2015, na hora
do  almoço,  estava  no  Bar  do  Galo,  aonde  foi  almoçar  com seus  filhos,
quando  chegaram  dois  elementos,  um  ficando  mais  recuado  e  o  outro
entrando no bar já sacando a arma e anunciando o assalto; havia apenas duas
mesas,  nesse  dia,  e  ele  foi  logo  pedindo  relógios,  carteiras,  alianças,
pulseiras, correntes; que subtraiu pulseira e corrente de sua filha e um relógio
seu; que os dois chegaram de moto, o que entrou estava com um revólver
grande.

Mostrada a fotografia de fl. 29 à vítima, ela afirmou ter
sido  o  assaltante  que  reconhecera  na  delegacia  e  que,  quando  fez  o
reconhecimento no GOE, não teve dúvida.

Antônio José, vítima, confirmou ser proprietário do bar
aonde aconteceu o assalto;  disse que,  no dia  dos  fatos,  chegaram os  dois
indivíduos  e  anunciaram  o  assalto;  disse  que,  ficou  tão  nervoso,  que
desmaiou; que um ficou na sua frente e o outro atrás; que o mais alto entrou e
recolheu os bens das vítimas; que chegou a ver os dois.
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A vítima reconheceu a pessoa da fotografia de fls. 29
dos  autos,  sem  sombra  de  dúvida,  como  sendo  o  assaltante  que  estava
armado.

Disse  que  ficou  em  dúvida  quando  viu  Renan,
Caninana; mas quando viu Walter, foi a “certeza certa”. Afirmou que apenas
o nariz difere na fisionomia de ambos.

A  vítima  disse  que  todos  este  fatos  foram  no  dia
06/10/2015;  mas,  em 22/08/2015,  seu  bar  também foi  assaltado por  duas
pessoas, uma das quais era o Walter.

Anderson José Lima de Azevedo, testemunha, disse que
trabalha no Bar do Galo, sendo filho do dono; que não estava no bar no dia
dos fatos;  que soube através de seu pai  que chegaram dois indivíduos de
moto, anunciaram o assalto e levaram bens das vítimas, pessoas que estavam
em duas mesas.

Antonio José  de  Azevedo Neto,  testemunha,  também
filho  do  dono  do  bar,  disse  que,  em  06/10/2015,  estava  no  bar,  aonde
trabalha, na cozinha, e escutou quando foi anunciado o assalto, ligou para a
polícia  e,  quando  saiu,  os  dois  assaltantes  já  tinham  ido  embora;  que  a
descrição física do assaltante parecia com Renan, que serviu ao quartel no
mesmo período da testemunha.

Afirmou a  testemunha  que  as  vítimas  reconheceram,
com certeza, Walter como sendo o assaltante e descartaram a possibilidade de
ter sido Renan.

Posteriormente, ouvido em juízo, nos termos da mídia
que se encontra às fls. 203, Vol. II,  Rennan Estevão da Silva, disse que, em
13 de outubro de 2015, foi preso pelo GOE acusado do roubo do Bar do
Galo;  mas  foi  liberado  horas  depois  por  que  não  foi  reconhecido  pelas
testemunhas; que foi preso às 09h00 e solto às 05h00 da tarde; que conhece o
dono  e  os  dois  filhos  do  dono  do  bar;  que  nunca  tinha  visto  o  acusado
presente na sala de audiência; que soube do assalto do Bar do Galo por que o
filho do dono ligou para a testemunha dizendo que estava sendo acusado pela
polícia.
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Interrogado em juízo, conforme mídia de fl. 203, Vol.
II, o apelante negou a autoria delitiva; disse que não praticou nenhum dos
dois assaltos no Bar do Galo; que acredita que está sendo acusado por ser
parecido com Rennan, mas não o conhece.

Assim, a versão acusatória encontra respaldo nos autos,
restando comprovada a participação do apelante no evento criminoso.

É  sabido  que  o  reconhecimento  que  as  vítimas
efetuaram da pessoa do assaltante assume fundamental importância, eis que,
em  sede  de  crime  contra  o  patrimônio,  normalmente  tocado  de
clandestinidade,  a  palavra  da  vítima é  a  única  na qual  pode a  autoridade
judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. 

Neste  sentido,  colaciono  decisões  desta  Câmara
Criminal:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
TENTADO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE. PALAVRA DA VITIMA
CORROBORADA  COM  AS  DEMAIS
PROVAS  DOS  AUTOS.  DEPOIMENTO
DE  POLICIAIS.  VALIDADE.  PENA.
CAUSA  DE  DIMINUIÇÃO  DA
TENTATIVA  NO  PATAMAR  MINIMO.
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO  DA  MAIOR  FRAÇÃO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.
Tratando-se  de  delito  praticado  na
clandestinidade, como o roubo, é de dar-se
especial  relevância  à  palavra  da  vítima,
como elemento de prova,  desde que não
destoem do conjunto probatório e que não
se  encontrem,  nos  autos,  indícios  ou
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provas  de  que  ela  pretenda  incriminar
pessoas  inocentes.  Depoimentos  de
policiais  militares  que  merecem
credibilidade,  porque,  no  contexto,  se
mostraram  coerentes  com  os  demais
elementos de provas colhidos no processo.
[…].  (TJPB;  APL  0004407-
24.2014.815.0371;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. José Guedes Cavalcanti
Neto;  DJPB  16/06/2016;  Pág.  20).  Grifos
nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo
qualificado.  Concurso  de  pessoas.
Materialidade  e  autoria  comprovadas.
Condenação.  Inconformismo  defensivo.
Nulidades. Cerceamento de defesa. Ausência
do acusado em audiência  de  inquirição  de
testemunhas. Nulidade relativa. Prejuízo não
demonstrado. Interrogatório do réu realizado
sob  a  vigência  da  Lei  anterior.  Validade.
Principio  do  tempus  regit  actum. Rejeição
das  preliminares.  Súplica  por  absolvição.
Provas  insuficientes.  Palavra  da  vítima
corroborada  com  as  demais  provas
constante  no  caderno  processual.
Manutenção  da  condenação.  Pena.
Exacerbação. Inocorrência. Reprimenda bem
fundamentada.  Regime.  Modificação.
Provimento  parcial  do  recurso.  […]  Nos
crimes  patrimoniais,  normalmente
cometidos  na  clandestinidade,  a  palavra
da  vítima  assume  especial  relevo  como
elemento  de  prova,  podendo sustentar a
condenação,  especialmente  quando  em
consonância com os demais elementos do
conjunto  probatório.  […].  (TJPB;  ACr
0805667-38.2003.815.0000;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  João
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Benedito  da  Silva;  DJPB 14/05/2014;  Pág.
19). Grifos nossos.

No mesmo sentido:

PENAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  COMPROVAÇÃO
DE  MATERIALIDADE  E  AUTORIA.
Depoimento.  Palavra  da  vítima.  Demais
provas  dos  autos.  Suficiente.  Crime
contra  o  patrimônio.  Conjunto
probatório.  Súmula  nº  7/stj.  Agravo  em
Recurso  Especial  improvido.  (STJ;  AREsp
888.839; Proc.  2016/0095636-3;  DF;  Sexta
Turma;  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior;
DJE 29/04/2016). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIME.  CONDENAÇÃO
PELO  CRIME  DE  ROUBO  SIMPLES  E
FALSA IDENTIDADE (ART. 157, CAPUT,
E  ART.  307,  C/C  ART.  69,  TODOS  DO
CÓDIGO  PENAL).  PRETENSÃO  DE
CONCESSÃO  DOS  BENEFÍCIOS  DA
JUSTIÇA  GRATUITA.  NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO
JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.  MÉRITO.  […]
Importância  da  palavra  da  vítima  em
crimes  contra  o  patrimônio.
Reconhecimento  extreme  de  dúvidas.
Depoimento  da  ofendida  corroborado
pela narrativa dos policiais  obtida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
Validade. […].  recurso  parcialmente
provido  na  parte  conhecida.  (TJPR;  ApCr
1472094-0;  Ponta  Grossa;  Quarta  Câmara
Criminal; Rel. Des. Renato Naves Barcellos;
Julg.  30/06/2016;  DJPR  01/08/2016;  Pág.
343). Grifos nossos.
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Desta feita, observa-se que os depoimentos constantes
nos autos estão em harmonia com os termos da inicial, fazendo concluir que,
nos dias 22/08/2016 e 06/10/2015, o apelante praticou roubo, com uso de
arma de fogo e em companhia de outro indivíduo não identificado, no Bar do
Galo, situado no bairro da Torre, nesta Capital. Na primeira oportunidade,
foram duas vítimas. Na segunda, quatro.

Destarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma
condenação é cristalino, irrefragável e aprume. A materialidade e a autoria
atribuídas ao apelante são incontestes, não havendo que se falar em absolvição,
devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Da Redução da Pena

Pugnou,  ainda,  o apelante,  pela redução da pena a si
imposta, considerando que a pena base, com utilização de referências vagas,
foi fixada muito acima do legal.

Nos  autos,  é  possível  verificar-se  que  o  apelante  foi
condenado pela  prática de  dois  crimes de roubo,  em concurso formal,  na
forma qualificada pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
E  para  a  fixação  da  pena,  o  Magistrado  analisou  individual  e
cronologicamente cada um dos crimes.

Em  relação  a  cada  um  dos roubos,  a  pena  base  foi
fixada  em  08  (oito)  anos  de  reclusão;  tendo  sido  considerados  como
desfavoráveis  a  culpabilidade (“ressoa  grave,  posto  que  mostrou
agressividade e intensidade no dolo para a subtração. Também demonstrou
frieza em sua ação, conforme depoimentos em juízo, extrapolando os limites
esperados  para  o  tipo  e  apresentando  elevado  grau  de  reprovabilidade
social”); a conduta social (“pelas provas obtidas, o réu possui uma conduta
social  desajustada,  não  possuindo bom comportamento,  demonstrando ser
pessoa voltada para a prática de crimes, não se importando com as regras da
sociedade”);  a  personalidade (“demonstra  ser  pessoa  dissimulada  e  fria,
acostumado  com  comportamentos  criminosos,  indiferente  para  com  as
consequências  dos  seus  atos”);  os  motivos do crime (“agiu  movido pelo
lucro  fácil,  buscando  satisfazer  a  necessidade  do  momento  pela  porta
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imediata e fácil da subtração”); as circunstâncias (“as circunstâncias em que
ocorreu  a  prática  criminosa  demonstra  audácia  e  indiferença  com  a
possibilidade de ser preso, posto que realizado em um restaurante, em plena
luz do dia, por volta das 12h30, horário de maior movimento de pessoas, o
que não foi o suficiente para inibir a prática delitiva”); e as  consequências
(“foram graves, tendo em vista o grande prejuízo sofrido pelas vítimas que
não  recuperaram  seus  objetos  de  elevado  valor.  Além  disso,  as  vítimas
ficaram traumatizadas e abaladas com a ação dos meliantes”).

Destas,  deve  ser  afastada  apenas  a  negatividade
conferida aos motivos do crime, pois o fim de lucro fácil é inerente ao crime
praticado pelo apelante.

Mas, ainda assim, não há que se falar em pena base no
mínimo legal, pois quando as circunstâncias judiciais analisadas na primeira
fase da fixação da pena não são todas favoráveis ao réu, permite-se a fixação
além do mínimo legal, já que há necessidade de certa exacerbação para que o
quantum reste compatível à ponderação na primeira fase da dosimetria.

Este é o entendimento dos tribunais superiores:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  DESCAMINHO.
PENA-BASE.  OMISSÃO.
PROPORCIONALIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  FIXAÇÃO  DA
REPRIMENDA. CÁLCULO ARITMÉTICO.
DESCABIMENTO.  JUÍZO  DE
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. 1. A
ponderação das circunstâncias judiciais do
art.  59  do  Código  Penal  não  é  uma
operação matemática, em que se dá pesos
absolutos  a  cada  uma  delas,  a  serem
extraídas de cálculos aritméticos levando-se
em  conta  as  penas  máxima  e  mínima
cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de discricionariedade

Apelação Criminal 0021024-79.2015.815.2002                                            CMBF - Relator
    15



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

vinculada.  Precedentes.  2.  No  caso
concreto,  a  instância  ordinária  sopesou
negativamente a culpabilidade, os motivos
e  as  consequências  do  crime,  utilizando
fundamentação  suficiente  a  justificar  a
imposição da reprimenda acima do mínimo
legal,  uma  vez  que,  além  do  elaborado
esquema  arquitetado  pelo  recorrente  para
praticar  reiteradamente  o  crime  de
descaminho, é inegável o expressivo prejuízo
aos  cofres  públicos.  R$  3.008.752,38  (três
milhões,  oito  mil,  setecentos  e  cinqüenta  e
dois reais, e trinta e oito centavos). 3. Assim,
tendo  sido  considerado  a  acentuada
reprovabilidade da conduta e de suas causas,
bem como o vultoso prejuízo pela prática do
crime para justificar a  exasperação da pena-
base,  a  fixação  no  patamar  estabelecido.  2
(dois)  anos  e  6  (seis)  meses).  Mostra-se
proporcional.  4.  Embargos  de  declaração
acolhidos,  sem  efeitos  modificativos.  (STJ;
EDcl-AgRg-AREsp  820.385;  Proc.
2015/0302886-8;  MG;  Quinta  Turma;  Rel.
Min.  Reynaldo  Soares  da  Fonseca;  DJE
09/11/2016).

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
ROUBO  MAJORADO  TENTADO.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE  FIXADA
ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
DESFERIMENTO DE GOLPE DE FACÃO
NO  PESCOÇO  DA  VÍTIMA.
TRANSBORDAMENTO  DOS
ELEMENTOS  DO  TIPO.  EXCESSIVA
VIOLÊNCIA.  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO  DE  PENA.  PENA
DEFINITIVA  NÃO  SUPERIOR  A  4
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(QUATRO)  ANOS.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  AGENTE
PRIMÁRIO.  SUFICIÊNCIA  DO  REGIME
SEMIABERTO.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.  ORDEM CONCEDIDA,  DE
OFÍCIO.  1.  […].  2.  A pena abstratamente
cominada para o delito de roubo é de 4 a 10
anos  de  reclusão.  In  casu,  não  se  revela
manifestamente desproporcional a elevação
da pena-base para o patamar de 6 anos, em
razão  de  circunstâncias  inominadas  mas
que  podem  ser  entendidas  como  a
culpabilidade e a personalidade do agente,
bem como as circunstâncias do delito. […].
Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem
concedida,  de  ofício,  para  fixar  o  regime
inicial semiaberto para cumprimento da pena
do  paciente.  (STJ;  HC  354.360;  Proc.
2016/0106385-7;  SP;  Quinta  Turma;  Rel.
Min.  Joel  Ilan  Paciornik;  DJE  28/10/2016).
Grifos nossos.

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS
CORPUS.  PENAL  E  PROCESSUAL
PENAL.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.
ART.  217-A  C/C  ART.  226,  INCISO  II,
AMBOS  DO  CÓDIGO  PENAL.
CONTINUIDADE  DELITIVA.  HABEAS
CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA
DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL
PARA  JULGAR  HABEAS  CORPUS.
CRFB/88,  ART.  102,  I,  D  E  I.  HIPÓTESE
QUE  NÃO  SE  AMOLDA  AO  ROL
TAXATIVO  DE  COMPETÊNCIA  DESTA
SUPREMA CORTE.  INVIABILIDADE  DO
WRIT  PARA  REANALISAR
PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILIDADE
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DE  RECURSOS.  REDISCUSSÃO  DE
CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA  PELAS
INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.
REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE  NA  VIA  ELEITA.
INEXISTÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.  […] .  2.
As  circunstâncias  judiciais  subjetivas
elencadas  no  artigo  59  do  Código  Penal,
quando desfavoráveis, autorizam a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, desde
que  fundamentada  a  exasperação. 3.  A
revisão  das  circunstâncias  agravantes  e
atenuantes, bem como das causas de aumento
e  de  diminuição  consideradas  pelo  juízo
natural  é  inadmita  da  via  eleita,  porquanto
enseja  revolvimento  fático-probatório  dos
autos.  3.  […]  6.  Agravo  regimental
desprovido.  (STF;  HC  127324;  Primeira
Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 16/08/2016;
DJE 25/10/2016; Pág. 27). Grifos nossos.

No mesmo sentido, é a jurisprudência local:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Crime  de  furto
qualificado.  Materialidade  e  autoria
comprovadas.  Acervo  probatório  robusto.
Impossibilidade  de  absolvição.  Não
incidência do princípio do in dubio pro reo.
Manutenção  da  condenação.  Desprovimento
do  apelo  nesta  parte.  Pena  base.  Fixação
acima do mínimo legal.  Possibilidade.  Art.
68  do  CP.  Circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  ao  acusado.  Valoração  da
reincidência  nas  circunstâncias  judiciais.
Aplicação de agravante  do art.  61,  inciso I,
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CP. Impossibilidade.  Bis in idem.  Majoração
afastada. Reprimenda minorada. Confissão do
acusado. Incidência da atenuante. Provimento
parcial.  […]  Sendo  desfavoráveis  aos
acusados as circunstâncias judiciais, a pena
base  poderá  ser fixada  acima do  mínimo
legal.  A  reincidência  foi  valorada
negativamente  por  duas  vezes,  inexistindo
dúvidas de que incidiu em bis in idem, o que é
terminantemente  vedado  pelo  ordenamento
jurídico  brasileiro,  implicando,  assim,  a
necessidade de ser afastada a majoração. Se o
acusado confessa a prática delitiva perante a
autoridade policial e isso serve de fundamento
para  a  sentença  condenatória,  a  atenuante
deve  ser  reconhecida.  (TJPB;  ACr
052.2011.000878-7/002;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. José
Guedes  Cavalcanti  Neto;  DJPB 10/12/2012;
Pág. 16). Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  Júri.
Homicídio  duplamente  qualificado.
Condenação. Inconformismo. Apelo com base
no art. 593, III, “c” do CPP. Apontado erro ou
injustiça  no  tocante  à  aplicação  da  pena.
Inocorrência. Reprimenda fixada em patamar
justo e suficiente para reprimir a reiteração da
conduta.  Estrita  observância  do  sistema
trifásico.  Apelo  desprovido.  Tendo  sido
plenamente  observado  o  sistema  trifásico
de aplicação da pena, justifica-se a fixação
da  reprimenda  acima  do  mínimo  legal,
quando suficiente para reprimir a conduta
do  agente,  mormente  se  considerada  a
incidência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis ao acusado. Apelo desprovido.
(TJPB;  Proc.  021.2010.001339-6/001;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.
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Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior;  DJPB
14/11/2012; Pág. 14). Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.
APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
ESTELIONATO.  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  NÃO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  PENA
BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
POSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO.  O
direito  subjetivo  do  réu  ao  benefício  da
suspensão  condicional  do  processo  está
vinculado  ao  preenchimento  dos  requisitos
estipulados  no  art.  89  da  Lei  nº  9.099/95.
Havendo prova nos autos da materialidade e
da autoria delitiva a condenação é impositiva.
Não há ilegalidade na fixação da pena base
acima do patamar mínimo, quando houver
existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  ao  réu.  (TJPB;  ACr
025.2008.005454-4/001;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Juiz  Conv.
Marcos  William  de  Oliveira;  DJPB
05/09/2012; Pág. 12). Grifos nossos.

Assim, sendo desfavoráveis ao apelante os fundamentos
quanto  à  culpabilidade,  conduta,  personalidade,  circunstâncias  e
consequências,  a  pena  base  acima do  mínimo legal  se  mostra  cabível  na
espécie.

Mantenho os demais termos da dosimetria de 1º grau.

Da Detração
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Por  fim,  pugna  o  apelante  pela  detração  da  pena,
aduzindo que foi preso em 15 de outubro de 2015.

Mas, pelo  quantum da condenação do apelante não será
modificado o regime inicialmente imposto em razão da detração.

Assim,  na  sentença,  o  Magistrado não está  obrigado a
proceder à realização da detração, eis que não influenciará no regime inicial
de cumprimento de pena; passando esta  análise  para o juízo da execução
penal.

Neste sentido: 

FURTO  QUALIFICADO  MEDIANTE
FRAUDE.  Preliminar  de  cerceamento  de
defesa repelida. Recurso defensivo. Autoria
e  materialidade  bem  delineadas.  Não
configuração  do  “princípio  da
insignificância”,  pela  reprovabilidade  da
conduta.  Alijamento  do  aumento  operado
nas  iniciais.  Reconhecimento  da  atenuante
da confissão. Inteligência da Súmula nº 545
do  STJ.  Redução  do  reajuste  pela
reincidência. Penas diminuídas. Modificação
do  regime  ao  semiaberto.  Detração  penal
que  descabe,  nesta  oportunidade,  para
progressão  prisional,  por  se  tratar  de
matéria  de  competência  do  Juízo  da
Execução,  cuja  análise,  neste  Tribunal,
fatalmente,  suprimiria  a  instância  e
ofenderia  o  duplo  grau  de  jurisdição.
Parcial  provimento.  (TJSP;  APL 0004537-
84.2015.8.26.0302;  Ac.  9940498;  Jaú;
Sétima  Câmara  de  Direito  Criminal;  Rel.
Des.  Eduardo  Abdalla;  Julg.  27/10/2016;
DJESP 08/11/2016). Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
APELAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO
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PARA  EXERCÍCIO  ARBITRÁRIO  DAS
PRÓPRIAS  RAZÕES.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVA  DA
AUTORIA  E  DA  MATERIALIDADE.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  CONFISSÃO
INEXISTENTE.  DETRAÇÃO.  ANÁLISE
PELO  JUÍZO  DAS  EXECUÇÕES.
REGIME  INICIAL  FECHADO.
POSSIBILIDADE.  […]  Nos  termos  do
artigo  387,  §  2º,  do  Código  de  Processo
Penal, o tempo de prisão provisória será
computado para fins de determinação do
regime  inicial  de  pena  privativa  de
liberdade,  não  sendo  aplicável  quando
demonstrado  que  o  tempo  de
acautelamento provisório  não acarretará
a  modificação  do  regime  inicial  imposto
ao  acusado.  (TJDF;  APR
2015.01.1.121471-7;  Ac.  977.799;  Primeira
Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Esdras  Neves;
Julg.  27/10/2016;  DJDFTE  07/11/2016).
Grifos nossos.

Parte Dispositiva

Ante  o  exposto,  nego  provimento ao  recurso,  em
harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  decano  no  exercício  da
Presidência,  dele  participando,  além  de  mim,  relator,  os  Excelentíssimos
Senhores Carlos Antônio Sarmento (Juiz de Direito convocado para substituir
o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor, e Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. João
Benedito da Silva). 
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo
Senhor  Doutor  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,  Procurador  de
Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, em 06 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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