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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003576-93.2015.815.2002 –  1ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital 

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Lucas da Silva Nascimento
DEFENSORAS : Maria de Lourdes da Silva e Adriana Ribeiro
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO Art.
157, §2º, incisos I, II do CP em concurso formal.
Materialidade  e  autoria  delitivas  comprovadas.
Roubo contra duas vítimas e patrimônios diversos.
Ação  única.  Concurso  formal  próprio.  Recurso
parcialmente provido.

-  Demonstrada de forma inequívoca  a autoria  e
materialidade  delitivas  nos  crimes  de  roubo
majorado,  impossível  cogitar-se  a  absolvição  do
acusado.

-  Crime de roubo, praticado no mesmo contexto
fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso
formal próprio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.
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ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para reconhecer o concurso formal
perfeito entre os crimes (art. 70, primeira parte, CP) e reduzir as penas
fixadas ao apelante para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)
dias  de  reclusão,  em  regime  inicialmente  semiaberto,  e  11  (onze)
dias-multa, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Na 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Lucas da
Silva Nascimento foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2º,
I e II, c/c art.70, caput, segunda parte, do CP, pelo fato assim descrito na
denúncia (fls. 02/04):

“(…) No dia 30 do mês de março do corrente ano, por
volta das 14h30min., na Avenida Cruz das Armas, no
Bairro  de  Cruz  das  Armas,  nesta  Capital,  mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma branca,
subtraiu  de Maria de Lourdes da Silva  Carneiro uma
bolsa, sem que especificado pela autoridade policial o
que se encontrava no seu interior, bem como surrupiou
de  Severino  Antônio  Nascimento  um  aparelho  de
telefone celular, de marca e modelo não revelados.
Segundo o inquérito policial, as vítimas encontravam-
se no interior  de um ônibus da empresa UNITRANS,
linha 101, com destino ao Bairro do Grotão, quando, ao
passar pela artéria já mencionada, pelo ora denunciado
e seu ajudante foi anunciado um assalto, o que fizeram
com  o  uso  de  uma  arma  branca,  manuseada,  no
instante  da  consumação  do  crime  de  roubo,  pelo
adolescente Jefferson Gomes do Silva Santos, os quais
efetuaram a subtração dos objetos já descritos. 
Além de Maria de Lourdes da Silva Carneiro e Severino
Antônio  Nascimento,  outros  passageiros  foram
atacados  por  Lucas  da  Silva  Nascimento  e  Jefferson
Gomes da Silva  Santos,  contudo,  não compareceram
ao  departamento  de  polícia  em  que  instaurado  o
procedimento policial que embasa esta peça.
(…) 
Concluída a ação delituosa, Lucas da Silva Nascimento
e Jefferson Gomes da Silva Santos desceram do ônibus
na  posse  da  res  furtivae,  empreendendo  fuga,
entretanto, pelo local passava uma guarnição da Polícia
Militar,  que foi informada pelas vítimas do que havia
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acontecido,  chegando  a  perceber  a  escapada  dos
larápios, quando iniciou uma perseguição. 
Detectando  que  a  polícia  estava  no  encalce  deles,
Lucas da Silva Nascimento e Jefferson Gomes da Silva
se  desfizeram  dos  produtos  do  crime,  procurando
eximir-se  da  responsabilidade  pelos  atos  praticados,
findando em serem alcançados e detidos. 
Apesar  de  ter  ocorrido  a  inversão  da  posse  dos
produtos do crime, foram recuperados e devolvidos às
vítimas.  Não  houve  apreensão  da  arma  usada  na
empreitada criminosa (…)”.

Após o regular processamento do feito, o MM. Juízo  a
quo sentenciou às fls. 183/186, julgando procedente a pretensão punitiva
estatal para condenar o réu: 

Quanto ao crime praticado em face de Maria de Lourdes
da Silva Carneiro: fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão,
aumentou 1/3 em razão do concurso de agentes e emprego de arma, ou
seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, implicando em uma
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa, a
qual tornou definitiva. 

Em face da vítima Severino Antônio Nascimento: fixou
a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, aumentou 1/3 em razão do
concurso de agentes e emprego de arma, ou seja,  01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão, implicando em uma pena de 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa, a qual tornou definitiva.

Por último, somou as penas totalizando 10 (dez) anos e
08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para ser cumprida
inicialmente em regime fechado. 

Inconformado,  o  acusado  Lucas  da  Silva  Nascimento
apelou à fl. 187. Nas razões (fls. 188/199) argumentou ausência de prova
da materialidade e da autoria do crime e requereu sua absolvição, ou,
caso  não  seja  esse  o  entendimento,  que  haja  o  reconhecimento  do
concurso  formal  na  modalidade  perfeita,  substituindo-se  a  cumulação
prevista na segunda parte do caput do art. 70, do CP, pelo fracionamento
previsto na primeira parte do mesmo dispositivo.

Contrarrazões  às  fls.  204/211,  pugnando  pelo  não
provimento do apelo. 

Em  parecer,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento do apelo (fls. 218/221).
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É o relatório.

VOTO: Exmo. Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço do recurso.

Por  meio  do presente  recurso,  o  apelante  busca sua
absolvição ou, alternativamente, que seja reconhecida a modalidade de
concurso  formal  na  modalidade  perfeita,  substituindo-se  a  cumulação
prevista na segunda parte do caput do art. 70 do CP, pelo fracionamento
previsto na primeira parte do mesmo dispositivo.

No tocante ao mérito, antecipo que o apelo não merece
acolhimento, conforme a seguir restará justificado.

A  materialidade  delitiva  encontra-se  sobejamente
comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/21) e pelos
depoimentos constantes nos autos. 

A autoria também está comprovada pelas declarações
prestadas  pela  vítima  Severino  Antônio  Nascimento,  que  em  juízo
reconheceu o apelante como um dos agentes que praticaram o roubo e
pelos policiais que efetuaram a prisão, à fls. 106 e 168 (mídia digital).

Em  suas  declarações  na  esfera  policial,  confirmada
judicialmente, a vítima Severino Antônio Nascimento afirmou que:

“(...) na tarde de hoje também viajava em um ônibus
da  UNITRANS  101,  que  faz  a  linha  GROTÃO,  e  ao
chegar na Avenida Cruz das Armas,  foi  surpreendido
por  dois  indivíduos  dentro  do  ônibus,  os  quais
anunciaram  o  assalto;  Que  na  ocasião,  os  dois
indivíduos  roubaram  vários  objetos  dos  passageiros
dentre eles, o declarante que teve seu celular roubado
pela dupla; Que a declarante afirma que após o roubo,
os dois indivíduos desembarcaram e fugiram a pé; Que
a declarante afirma que o adolescente estava armado
com uma faca, enquanto que o maior de idade recolhia
os objetos; Que o declarante afirma que no momento
em que os dois meliantes estavam fugindo uma viatura
da  Polícia  Militar  chegou  ao  local  e  os  Policiais
conseguiram  detê-los;  Que  o  declarante  afirma  que
como  um  dos  meliantes  era  menor  de  idade,  foi
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convidado a comparecer na Delegacia da Infância, onde
recebeu seu celular através de Auto de Entrega (---)”. 

O tenente da polícia militar Max Cahue Batista da Silva,
confirmou em juízo seu depoimento policial, no qual afirmou:

“(…)  quando  em  dado  momento  avistou  um  ônibus
parado e várias pessoas junto a ele; Que na ocasião foi
informado  por  essas  pessoas  que  dois  indivíduos
haviam praticado  um roubo  contra  os  passageiros  e
que  estavam  fugindo  a  pé,  tendo  o  depoente
visualizado os dois indivíduos ainda correndo; Que foi
dada início a uma perseguição até que conseguiu deter
e prender os dois meliantes; Que o depoente afirma
que  os  dois  indivíduos  estavam  com  objetos  dos
passageiros, e no momento da fuga jogaram os objetos
na intenção de se eximir da culpa (…)”. - fls. 06 e 168
(recurso audiovisual). 

Quanto ao depoimento prestado por policiais, vale frisar
que, por desempenharem função pública, suas declarações são dotadas de
presunção de credibilidade, e somente podem ser desconsideradas diante
de evidências em sentido contrário, o que não foi demonstrado no caso
em apreço. 

Não há, enfim, fragilidade probatória. Ela, ao reverso, é
plena e categórica, afastando qualquer possibilidade de absolvição. 

Em casos tais, aliás, deve a palavra da vítima merecer
especial  credibilidade,  mormente  quando  não  discrepante  do  conjunto
probatório  carreado  aos  autos,  conforme  maciça  jurisprudência  dos
Tribunais Pátrios, vejamos:

“PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO
-  MATE-RIALIDADE  -  AUSENCIA  DE  APREENSÃO  DA
"RES FURTIVA - IRRE- LEVÂNCIA - OUTROS MEIOS DE
PROVA IDÔNEOS -  AUTORIA - PA-LAVRA DA VÍTIMA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES
-  IMPOSSIBILIDADE  -  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPRO-VIDO.  1)  Omissis  (...).  2)  A  ausência  de
apreensão dos bens subtraídos não representa óbice à
comprovação da materialidade dá delito de roubo, que
pode ser aferida por outros, meios idôneos de prova,
mormente pela testemunhal e pela avaliação indireta.
3)  Nos  crimes  de  roubo,  o  reconhecimento  do
agente pela vítima constitui peca basilar para a
condenação,  na  medida  em  que  tais  delitos,
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quase sempre cometidos na clandestinidade, sua
palavra  tem  enorme  importância,  em  especial
quando harmoniosa com os demais elementos de
prova carreados aos autos. 4) Omissis (...) 5) Apelo
não  provido”. (APELAÇÃO.  Processo  N°
0001483-19.2014.8.03.0001,  Relator  Juiz
Convocado LUCIANO ASSIS, CÂMARA ÚNICA,
julgado em 26 de Maio de 2015, publicado no
DJE N° 121/2015 em 09 de Ju-lho de 2015).
Grifei.

“Apelação criminal - roubo majorado pelo emprego de
arma e concurso de agentes - prova idônea - palavra
da vitima e do policial - presentes as tipificadoras de
emprego de arma de fogo e concurso de agentes.  A
palavra  da  vítima,  dada  em  juízo,  incriminando,  de
forma  segura  e  firme  o  acusado,  é  suficiente  como
prova  condenatória.  especialmente  quando  não  se
apontam elementos concretos que permitam suspeitar
de equivoco, sugestão ou má fé. esta preponderância
resulta  do  fato  de  que  uma  pessoa  não  irá  acusar
desconhecidos  da  prática  de  uma  subtração.  A
identificação de coparticipantes no roubo é dispensável
para efeito de subsistência da tipificadora. Provado que
o  crime  foi  cometido  mediante  o  concurso  de  duas
pessoas, edificada está a qualificadora. O que importa
na caracterização desta majorante é que os agentes,
no  mínimo  dois,  estejam  presentes  no  local  da
subtração e dela partici-pem."  (TJSP - APELAÇÃO
CRIMINAL  N.  990.08.186556-4.REL.  DES.
PAULO ROSSI - J. 13/01/2010).

Então, pelo raciocínio lógico aqui desenvolvido, a tese
de  ausência  de  provas  quanto  à  autoria  e  materialidade  não  tem
consistência perante os elementos trazidos aos autos, que são suficientes
e seguros para ensejar o decreto condenatório da exata maneira ocorrida
na sentença guerreada, pois a comprovação da autoria e materialidade
delitivas foram devidamente certificadas. 

In casu, conforme se depreende prima facie da análise
dos autos, a conduta delituosa do agente consistiu contextualmente em
uma única ação, atingindo 02 vítimas distintas, a caracterizar o concurso
formal. 

O cerne da controvérsia cinge-se a definir se houve, na
espécie dos autos, concurso formal próprio ou impróprio de crimes. 
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Com efeito,  o  art.  70  do  Código  Penal  dispõe  sobre

duas  regras  distintas  em matéria  de  concurso  de crimes.  Na  primeira
parte, consta o concurso formal perfeito, no qual o agente mediante uma
ação ou omissão pratica dois ou mais crimes. Já a segunda parte prevê o
concurso formal imperfeito, segundo o qual as penas devem ser aplicadas
cumulativamente  quando  a  ação  ou  omissão  é  dolosa  e  os  crimes
resultam de desígnios autônomos.

A propósito, transcrevo o referido dispositivo legal:

“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”.

No  caso  dos  autos,  após  analisar  cuidadosamente  o
conjunto probatório, verifica-se que os desígnios autônomos do apelante,
para  cada  delito  de  roubo  contra  vítimas  distintas,  não  restaram
configurados. 

Ao contrário, a conduta delituosa em apuração foi praticada
em um único contexto fático, atingindo patrimônios diversos. 

Segundo a lição de Rogério Greco:

“Desígnio  autônomo  quer  dizer,  portanto,  que  a
conduta, embora única, é dirigida finalisticamente, vale
frisar,  dolosamente,  à  produção  dos  resultados”.
(Curso de Direito Penal - Parte Geral - Volume
I - 16a Edição. Ed. Impetus: 2014- p. 605).

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CRIMINAL - DUPLO HOMICÍDIO TENTADO
PRIVILEGIADO  QUALIFICADO  -  EXAME  DO
INCONFORMISMO  RESTRITO  AO  CONTEÚDO  DAS
RAZÕES  DE  APELAÇÃO  -  DOSIMETRIA  DA  PENA  -
RECONHECIMENTO  DO  CONCURSO  FORMAL  -  DOLO
EVENTUAL QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS - SITUAÇÃO
QUE  NÃO  CARACTERIZA  DESÍGNIO  AUTÔNOMO  -
CONFIGURAÇÃO  DO  CONCURSO  FORMAL  PRÓPRIO
ADEQUAÇÃO  DA  PENA  -  PROVIMENTO.  -  Tendo  o
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agente praticado dois crimes idênticos, mediante uma
só ação, ausente desígnios autônomos, assim não se
considerando  o  dolo  eventual  relativo  a  uma  das
vítimas, impõe-se a consideração do concurso formal
de  crimes”. (TJMG  -  Apelação  Criminal
1.0105.11.000109-3/001,  Rel.  Amauri  Pinto
Ferreira  (JD  CONVOCADO),  48  CÂMARA
CRIMINAL,  julgado  em  28/10/2015,  DJe
04/11/2015).

“APELAÇÃO  -  ROUBOS  MAJORADOS  EM  CONCURSO
FORMAL - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA -
INOCORRÊNCIA  -  CONDUTA  TÍPICA  -  CONDENAÇÃO
MANTIDA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE
ARMA  -  RECONHECIMENTO  DA  PARTICIPAÇÃO  DE
MENOR  IMPORTÂNCIA  -  IMPOSSIBILIDADES  -
CONCURSO  FORMAL  IMPERFEITO  -  INOCORRÊNCIA.
(...).  Não  há  falar-se  em  decote  da  majorante  do
emprego  de  arma  de  fogo,  porque  provada  a  sua
utilização para intimidar as vítimas. Não deve incidir a
segunda parte do artigo 70 do Código Penal sobre as
penas do apelante,  porque não restou configurado o
desígnio autônomo dos acusados em subtrair os bens
das vítimas, mas sim a prática, num só contexto fático,
com violações  possessórias  diversas,  enquadrando-se
suas  condutas  na  forma  contida  do  caput  do  citado
artigo  de  lei”. (TJMG  -  Apelação  Criminal
1.0024.14.009601-7/001, Rel. Antônio Carlos
Cruvinel, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgado em
20/05/2015, DJe 29/05/2015).

Assim, deve ser reconhecido o concurso formal perfeito
(art. 70, primeira parte, CP), aplicando-se a pena de apenas um crime de
roubo,  pois idênticas,  elevando-a de 1/6 (um sexto),  já que foram 02
(dois) delitos patrimoniais. 

Dessa  forma,  concretizo  as  penas  do  apelante,
definitivamente,  em  06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, estes fixados em 1/30 do
salário-mínimo vigente à época, dos fatos. 

Diante  do  novo  quantum de  pena  aplicado,  fixo  o
regime semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §
2º, b,  do Código Penal,  sendo incabíveis a substituição de pena e sua
suspensão  condicional,  nos  termos  do art.  44,  I,  e  art.  77  do Código
Penal, respectivamente. 
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Ante  o  exposto,  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO  AO

RECURSO, para, reconhecer o concurso formal perfeito entre os crimes
(art. 70, primeira parte, CP) e reduzir as penas fixadas ao apelante para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicialmente semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Arnóbio  Alves  Teodósio, Presidente da Câmara
Criminal e Relator, dele participando também os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, Revisor  e
Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador).  Ausentes
justificadamente os Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho
e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o representante do Ministério
Público,  o  Excelentíssimo Senhor Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 1º de
agosto de 2017.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


