
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001076-88.2014.815.2002
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTE 01: Ministério Público estadual.
APELANTE 02: Gabriel Nunes de Lima (Adv. Erika Patrícia Serafim Ferreira Bruns)
APELADOS: Os mesmos.

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II DO CP). 1.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA CERTAS. RECONHECIMENTO VÁLIDO DO
ACUSADO.  CONDENAÇÃO MANTIDA.  2.  PENA-BASE
EXASPERADA SEM A ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
3.  EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA
DEMONSTRADA.  PENA  INALTERADA.  4.
PROVIMENTO  DO  RECURSO  DO  PARQUET E
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.

1. Na linha da jurisprudência do STJ,  “a inobservância
das  formalidades  legais  para  o  reconhecimento  pessoal  do
acusado  não  enseja  nulidade,  por  se  tratar  de  mera
recomendação legal” (AgRg no AgRg no AREsp 728.455/SC,
Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,
julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016). Conjunto probatório
harmonioso  acerca  da  autoria  e  materialidade  delitivas,  a
justificar a preservação da decisão condenatória.

2. A exasperação da pena-base reclama do juiz o uso de
fundamentação  adequada,  que,  acaso  inexistente,  impõe  ao
tribunal o dever de reduzi-la.

3.  “O entendimento pacificado da Terceira Seção deste
Tribunal  Superior  é  no  sentido  da  prescindibilidade  da
apreensão  e  perícia  da  arma  de  fogo  para  a  incidência  da
majorante,  desde  que  evidenciada  sua  utilização  por  outros
meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento
de  testemunhas,  como ocorreu  na  hipótese”  (AgRg no  REsp
1614995/MG,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA
TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

4.  Provimento  parcial  do  recurso  da  defesa,
diminuindo-se  a  pena-base  ao  mínimo  legal;  provimento
integral  do  recurso  da  defesa,  unicamente  para  acrescer  à
condenação a circunstância descrita no art. 157, § 2º, I do CP,
sem, porém, elevar a pena definitiva.



VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS....

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
apelo defensivo e PROVIMENTO ao recurso ministerial, fixando a pena em 05
anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, nos termos do
voto do relator.

RELATÓRIO.

O  Ministério Público estadual ajuizou ação penal em face de
Gabriel Nunes de Lima e de Edgleyson de Andrade Bezerra, dizendo que, no dia 26 de
dezembro  de  2013,  Fábio  Júnior  de  Lima conduzia  sua  motocicleta  (Honda  Cbx
Twister,  ano 2002,  preta),  no conjunto  Vieira  Diniz,  Bairro das  Indústrias,  em João
Pessoa,  quando  o  primeiro  denunciado,  na  companhia  de  coautor  não  identificado,
tomou-lhe o bem, depois de rendê-lo com emprego de arma de fogo. Afirma a denúncia
que, no dia 18 de janeiro de 2014, uma guarnição da polícia militar localizou a  res
furtiva em poder dos dois acusados, que, perseguidos, acabaram presos.

Recebida a inicial em 13 de agosto de 2014 (fl. 56) e citados os
réus (fls. 60-v e fl. 67-v), eles ofereceram defesa preliminar (fls. 71-72), após a qual o
juízo  de  primeiro  grau  procedeu  à  instrução  processual,  inquirindo  as  testemunhas
arroladas e interrogando os increpados (fl. 101).

Apresentadas razões finais pela acusação (fls. 103/107) e defesa
(fls. 113-115), a juíza da 4ª vara criminal da comarca da capital, Dra. Silvana Carvalho
Soares, acolheu o alvitre da promotoria de justiça (fls. 119/128), condenado  Gabriel
Nunes de Lima pelo crime do art. 157, § 2º, II do CP à pena final de 05 (cinco) anos e
04 (quatro)  meses  de  reclusão  e  multa  em regime inicial  semi-aberto  e  impondo a
Edgleyson de Andrade Bezerra a pena de 01 (um) ano de reclusão e multa pelo delito
do art. 180 da lei penal.

Inconformada a r. sentença, parquet (fl.130) e Gabriel Nunes de
Lima interpuseram apelação criminal: o primeiro, pedindo a aplicação da majorante do
emprego  de  arma  (fls.160/174),  e  o  segundo,  a  sua  absolvição  (fls.  135/138).  A
sentença, contudo, passou em julgado para  Edgleyson de Andrade Bezerra,  que não
aviou apelo voluntário.

Protocolizadas  contrarrazões  por  ambas  as  partes,  a
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra de Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira,
opinou  pelo  provimento  parcial  do  apelo  defensivo  e  pelo  provimento  integral  do
recurso ministerial.

É o relatório. Voto.

Autoria e materialidade do crime de roubo  .

Na noite de dia 26 de dezembro de 2013, por volta das 21h,
Fábio Júnior de Lima conduzia sua motocicleta – Honda Cbx Twister, ano 2002, cor
preta – no conjunto habitacional Vieira Diniz, no Bairro das Indústrias, nesta capital,
quando,  rendido  pelo  recorrente  e  por um comparsa  desconhecido,  perdeu,  por
assalto cometido à mão armada, o bem mencionado e uma carteira.



Em 18 de janeiro de 2014, contudo, a polícia militar, em rondas
de  rotina,  identificou  o  res  furtiva,  quando  o  recorrente  e  Edgleyson  de  Andrade
Bezerra (corréu condenado) a abasteciam em um posto de combustíveis localizado no
Bessa,  em  João  Pessoa.  Ao  perceberem  a  presença  da  polícia,  porém,  os  agentes
empreenderam fuga, sendo perseguidos e capturados pela guarnição policial, momento
em que um deles admitiu que a moto era roubada.

Fiando-se nessa narrativa, o juízo de primeira instância, uma vez
concluída  a  regular  instrução  processuais,  condenou  Gabriel  Nunes  de  Lima (ora
recorrente) pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II do CP)
e  Edgleyson de Andrade Bezerra pela  receptação (art.  180,  caput do CP).  Como
apenas o Ministério Público e o primeiro réu apelaram, o processo transitou em julgador
para o segundo denunciado.

Ora,  em  que  pese  ao  articulado  defensivo,  a  autoria  e  a
materialidade do crime violento restam sobejamente demonstradas. Sirvo-me, aqui,
do denso estudo probatório realizado pela Procuradoria de Justiça, no judicioso parecer
subscrito por Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, permitindo-me transcrevê-lo na parte
que interessa:

“O cerne do recurso de Apelação apresentado pela defesa de Gabriel Nunes
de  Lima  (fls.  135-138)  é  o  conjunto  probatório  carreado  aos  autos  que,
segundo argumento defensivo, não é suficiente para o juízo de condenação.

Por sua vez, o recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público (fls.
141-146) requereu a condenação de Gabriel  Nunes de Lima também pela
majorante do emprego de arma (art. 157, § 2Q, I, do Código Penal).

Sobre o delito em comento, cumpre transcrever o que dispõe o art. 157, § 2°,
I e II, do Código Penal, in verbis:
(...)
A  materialidade  delitiva  restou  comprovada  através  do  Auto  de
Apresentação e Apreensão (fls. 13) que relata:

#  01  (uma)  motocicleta  Honda/CBX 250  Twister,  cor preta,
ano/modelo 2002, de placa LOC-6876/PB.

Sobre  a  autoria,  assim  relatou  a  testemunha  Kleber  Faustino  do
Nascimento perante a autoridade judiciária (fls. 88):

Que visualizou  os  acusados  abastecendo a  moto  descrita  na
denúncia no Posto Expressão do Bessa; que os acusados saíram
em disparada quando visualizaram a viatura; que conseguiu
alcançá-los e os réus caíram da moto ao fazer uma curva; que
o maior pulou o muro, mas foi alcançado pelo depoente; que
na hora da abordagem os réus não estavam conduzindo armas;
que não tem informar se eles chegaram a se desfazer de armas
neste percurso; que confirma o depoimento de fls.08; que por
ocasião desse depoimento, relatou que Edgleyson informou que
a moto era roubada; que constatou no CIOPE a restrição de
roubo da moto; que ligou para a vítima e ela compareceu à
delegacia;  que  a  vítima  reconheceu  um  dos  acusados  como
sendo um dos autores do roubo de sua moto; que há poucos
dias  abordou  o  Gabriel  no  Bessa  e  ele  se  mostrou  muito
valente;  que  as  informações  de  assalto  naquele  bairro
coincidem com as características físicas de Gabriel (…)

Bem como a vítima Fábio Júnior de Lima (mídia digital - fls. 101) , senão
vejamos:



(...)  que foi vítima dos fatos; que viu a arma de fogo; que o
garupa da moto pediu a motocicleta e levou a carteira com
habilitação,  uma quantia  em dinheiro  e  alguns  documentos;
(...) quando me fecharam com a moto, de imediato eu fui olhar
quem era, foi como tomei a primeira catucada com a arma e já
foram pedindo imediatamente para descer;  quando eu virei,
deu para perceber um (...) que conseguiu reconhecer o carona
que estava com a arma e que foi quem levou sua moto (...) que
levou uma coronhada (...) que foi conduzido à delegacia e lá
reconheceu uma das pessoas que estava na delegacia..."'

As  provas  indicadas  são  suficientes  para  indicar  que  o  ora  Apelante
Gabriel Nunes de Lima praticou o delito tipificado no art. 157 do Código
Penal, em coautoria com outro elemento, além de ter utilizado de arma
de fogo,  pois  esta  demonstração não depende da apreensão do objeto
conforme  precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  do  Superior
Tribunal de Justiça:”

No  mesmo  sentido,  ressalto  que  o  ofendido reconheceu  o
recorrente como um dos autores do assalto, seja em juízo, seja na polícia. Na esfera
extrajudicial, ele afirmou expressamente (f.. 18):

“que hoje (18/01/2014) tomou conhecimento através  da Polícia  Militar  de
que  sua  motocicleta  havia  sido  recuperada;  que  compareceu  a  esta  12ª
delegacia distrital da capital no dia 18/01/2014, por volta das 08h50min, onde
reconheceu GABRIEL NUNES DE LIMA, que se encontrava na garupa
da  moto  apreendida,  como  sendo  um dos  autores  do  roubo  em tela,
ressaltando  inclusive  que  o  acusado  também  era  garupa  da  moto
vermelha no dia do fato delituoso do qual foi vítima.

Disso resultam, portanto, duas conclusões: (a) é absolutamente
induvidosa  a  autoria  do  delito  aqui  examinado,  não  prosperando  o  articulado
recursal  da  defesa  neste  ponto e  (b)  é  perfeitamente  válido  o  reconhecimento
pessoal realizado pela vítima,  na linha de sólida orientação jurisprudencial firmada
pelo  STJ.  Confiram-se,  ilustrativamente,  os  seguintes  arestos  da  5ª  e  6ª  Turmas  do
Tribunal da Cidadania:

REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO
TRIPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO
AGENTE.  ART.  226  DO  CPP.  NULIDADE.  NÃO  OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO  ANALÍTICO.  NECESSIDADE.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  ÓBICE  DA  SÚMULA  N.  282/STF.
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  A DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS.
NÃO  CABIMENTO.  COMPETÊNCIA  DO  STF.  INSURGÊNCIA
DESPROVIDA.
1. Quanto à forma em que se opera o reconhecimento pessoal do agente,
este Sodalício firmou o entendimento de que "as disposições insculpidas
no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência,  não  se  tratando,  pois,  de  nulidade"  (HC  134.776/RJ,  Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe 07/03/2013) .
(...)
(AgRg  no  AREsp  702.192/RS,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA
TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
RECONHECIMENTO  PESSOAL.  MERA  RECOMENDAÇÃO
LEGAL.  ACÓRDÃO  EM  HARMONIA COM  A JURISPRUDÊNCIA
DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  CONDENAÇÃO  COM  BASE
EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA E NA FRAGILIDADE



DOS DEPOIMENTOS POLICIAS POR “OUVIR DIZER”. DISCUSSÕES
NÃO TRAZIDAS NO ESPECIAL.INCABÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL.
1.  O  acórdão  encontra-se  em  harmonia  com  o  entendimento
jurisprudencial  desta  Corte  no  sentido  de  que  a  inobservância  das
formalidades  legais  para  o  reconhecimento  pessoal  do  acusado  não
enseja nulidade, por se tratar de mera recomendação legal. Precedentes.
(...)
(AgRg no AgRg no AREsp 728.455/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016)

Desse modo, mantenho, no particular, a decisão recorrida.

Correta tipificação e dosimetria penal.

O juízo  singular  houve por  bem condenar  Gabriel  Nunes de
Lima pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II do
CP),  em sentença  impugnada  por  ambas  as  partes:  enquanto  o  parquet postula  a
inclusão da majorante do emprego de arma, desprezada pelo magistrado, a defesa
pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal,  em razão da inadequada
fundamentação utilizada pelo julgador para exasperá-la.

As  críticas  sumariadas  acima,  permissa  venia,  devem  ser
acolhidas,  merecendo  reparos  o  julgamento  hostilizado.  De  fato,  havendo  prova
segura do uso de arma de fogo na prática do crime contra o patrimônio, não se
poderia exigir, para a incidência da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, I
do CP, a  apreensão e  perícia  do artefato.  Afinal,  “o entendimento  pacificado da
Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão
e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua
utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento
de  testemunhas,  como  ocorreu  na  hipótese” (AgRg  no  REsp  1614995/MG,  Rel.
Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  04/10/2016,  DJe
14/10/2016).

O efetivo emprego de arma está  cabalmente evidenciada no
caso  em  estudo.  A  palavra  da  vítima,  esclarecendo  ter  sido  “abordado  por  dois
elementos armados” (depoimento prestado à polícia e confirmado em juízo), é motivo
bastante para a aplicação dessa circunstância especial de incremento punitivo. Assim
enetende o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  INTEMPESTIVIDADE  DO
RECURSO  ESPECIAL  RECONHECIDA  SOMENTE  EM  AGRAVO
REGIMENTAL.  ERRO  MATERIAL.  ÚLTIMO  DIA  DO  PRAZO
RECURSAL QUE RECAIU NA SEXTA-FEIRA SANTA. NECESSIDADE
DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I, II, E V, DO CP. OFENSA
AO ART. 59 DO CP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282  E  356  DO  STF.   USO  DE  ARMA DE  FOGO.  PALAVRA DAS
VÍTIMAS.  DESNECESSIDADE  DE  APREENSÃO  E  PERÍCIA,
QUANDO PRESENTES OUTRAS PROVAS ATESTANDO O USO DO
ARTEFATO.  SÚMULA  83/STJ.  FRAÇÃO  DE  AUMENTO  PELAS
MAJORANTES  FIXADA ACIMA DO  MÍNIMO.  EXASPERAÇÃO  EM
5/12.  POSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO  CONCRETO.
NÃO  INCIDÊNCIA  DO  ENUNCIADO  443/STJ.  EMBARGOS
ACOLHIDOS, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, PARA O
FIM DE DECLARAR A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL,
NEGANDO-SE  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  REGIMENTAL  POR
OUTROS FUNDAMENTOS.



(...)
5.   A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que a
comprovação do uso de arma de fogo feita por quaisquer meios de prova
é  suficiente  para  a  configuração  da  respectiva  majorante,  sendo
dispensável sua apreensão e perícia.
6.   No caso concreto, as vítimas foram uníssonas em atestar o uso de
farto armamento na invasão da residência, por diversos agentes, o que se
revela  suficiente  para  a  incidência  da  qualificadora.  A revisão  dessa
conclusão, nesta instância especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
(...)
(EDcl no AgRg no AREsp 503.600/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA  FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  01/03/2016,  DJe
07/03/2016).

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL.  NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.  FALTA DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  REEXAME
PROBATÓRIO.  EXCLUSÃO  DA  CAUSA  DE  AUMENTO  PELO
EMPREGO  DE  FACA.  FALTA  DE  APREENSÃO  E  PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE
OUTROS MEIOS DE PROVA DO EFETIVO USO DA ARMA.
(...)
3. Não há obstáculo à incidência da causa de aumento do emprego de
arma a  falta  de  apreensão  da  faca,  de  uso  atestado  pela  palavra  da
vítima.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC  214.150/MG,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,
julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)

Por  outro  lado,  o inconformismo  defensivo  acerca  da
inadequada  majoração  da  pena-base  é  plenamente  justificável:  o  julgador  não
poderia  considerar  como  circunstância  judicial  desfavorável  (art.  59,  caput do
Código Penal) o fato de o réu já ter sido abordado pela polícia em outra ocasião.
Ora, se a existência de ações penais em curso não se presta para desabonar a conduta
social  do  réu  (Sum.  444  do  STJ),  com  muito  mais  razão  uma  mera  “abordagem
policial”. 

Dessa maneira, deve o réu responder pelo roubo, acrescido das
duas majorantes mencionadas (art. 157, § 2º, I e II do Código Penal), tendo, todavia, a
pena-base fixada no patamar mínimo legal – 04 (quatro) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa.

Conclusão:

ANTE  O  EXPOSTO,  VOTO  PELO  PROVIMENTO
INTEGRAL DO APELO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, RECONHECENDO-
SE A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE
ARMA (ART. 157, 2º, I DO CP) E  PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA
DEFESA,  DIMINUINDO-SE  A  PENA-BASE  AO  MÍNIMO  LEGAL,
RESSALTANDO  QUE  A  PENA  DEFINITIVA  (05  ANOS  E  04  MESES  DE
RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA), APLICADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM,
NÃO SOFRERÁ QUALQUER ALTERAÇÃO.

Expeça-se mandado de prisão.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,



relator,  Marcos William de Oliveira (Juiz Convocado, com jurisdição limitada,  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio), revisor, e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Des. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
                             RELATOR


