
                   Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0001368-65.2017.815.2003 – 3ª Vara Regional de
Mangabeira 
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Hugo César Santiago de Brito
ADVOGADO: Diego Brito da Cunha Leite (OAB/PB 20.170)
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO.  CONDENAÇÃO.  PRISÃO
PREVENTIVA  MANTIDA.  PEDIDO  PARA
RECORRER  EM  LIBERDADE.  APRECIAÇÃO
PREJUDICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES.  RECONHECIMENTO  DO
ACUSADO  PELAS  VÍTIMAS.  CRIME
CONTINUADO  CONFIGURADO.  EXCLUSÃO
DAS  QUALIFICADORAS.  IMPOSSIBILIDADE.
VÍTIMAS QUE CONFIRMAM O USO DE ARMA
E  O  CONCURSO  DE  PESSOAS.
DESPROVIMENTO.

- Resta prejudicada a análise do pedido para recorrer
em liberdade, uma vez que o pleito está  formulado
dentro do recurso de apelação tornando-se, assim,
ineficaz,  pois  somente  será  apreciado  quando  do
julgamento do próprio recurso que o acusado visa
aguardar fora do cárcere.

- Sendo suficientes as provas carreadas aos autos na
forma como ficou evidenciado na decisão do Juízo
a  quo, mantem-se  a  condenação  do  denunciado,
visto que, configurado o elemento subjetivo do tipo
penal  do  art.  157,  §  2º,  incisos  I  e  II,  do Código
Penal

-  Em tema de delito patrimonial, a palavra da
vítima, especialmente quando descreve com firmeza
a cena criminosa e identifica o agente com igual
certeza, representa valioso elemento de convicção
quanto à certeza da autoria da infração.
- Nos termos do art. 71, do Código Penal, verifica-se
que  haverá  continuidade  delitiva  quando  o  agente
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praticar  delitos  da  mesma  espécie,  nas  mesmas
condições de tempo, lugar e maneira de execução e
foi o que ocorreu na hipótese em deslinde.

É  prescindível  a  apreensão  da  arma  utilizada  no
crime e a realização da perícia, para configuração da
qualificadora inerente ao uso de violência ou grave
ameaça  exercida  com  emprego  de  arma  de  fogo.
Além de ser  irrelevante a identificação do coautor
para caracterização do concurso de pessoas, ante a
existência outros elementos probatórios que possam
comprovar a configuração.

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, negar provimento ao recurso, em desarmonia
com o parecer. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara Regional de Mangabeira da  Comarca de João
Pessoa/PB, Hugo César Santiago de Brito, devidamente qualificados, foi denunciado
como incurso no crime do art. 157, §2º, incisos I e II (duas vezes) c/c art. 71 do Código
Penal. 

Narra  a  peça  acusatória  que,  no  dia  17  de  maio  de  2017,  o
denunciado praticou o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e grave
ameaça à pessoa, com uso de arma de fogo, contra as vítimas Wallas Costa da Silva e
Willian Túlio Lemos da Silva Fernandes, fato ocorrido no bairro de Mangabeira,
nesta Capital.

Emerge da peça acusatória que o denunciado, com uma terceira
pessoa,  conhecido por “Pequeno”,  no período da manhã,  teria abordado a vítima
Wallas Costa da Silva e tomou-lhe uma motocicleta Yamanha XTZ 150, cor branca,
placa QFU-9588, ocasião em que fugiu em direção ao Mangabeira Shopping. 

No mesmo dia, por volta das 20h40min, o acusado, pilotando a
motocicleta  subtraída  e  em  coautoria  com  “Pequeno”,  aproximou-se  da  vítima
Willian  Túlio,  que  estava  em  uma  parada  de  ônibus,  com  o  uso  de  uma  faca,
anunciou o assalto e tomou-lhe um aparelho celular da marca motorola.
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Extrai-se,  ainda,  da  peça  acusatória  que,  após  a  subtração do
aparelho celular, o denunciado foi alvejado por um disparo de arma de fogo, ocasião
em que foi abordado e preso em flagrante por uma guarnição da polícia que efetuava
rondas pelo local, momento em que a motocicleta, pertencente a Wallas Costa da
Silva, foi apreendida.

Colhe-se, por fim, da denúncia que a terceira pessoa que estava
com o réu conseguiu fugir com o aparelho celular, tomando destino ignorado e que
as vítimas reconheceram o denunciado como uma das pessoas envolvidas no ato
delituoso.

Denúncia recebida em 13/06/2017 (fl. 32).

Concluída a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público (fls. 58/62) e pela defesa (fls. 63/65).

O MM Juiz singular julgou procedente a denúncia, para condenar
o acusado Hugo César Santiago de Brito, como incurso nas sanções do art. 157, §2º,
incisos I e II, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal, aplicando a pena da seguinte
maneira:

- Para a vítima Wallas Costa da Silva:

Após a análise das circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada
em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que foi aumentada em 1/3 (um terço)
pela majorante do concurso de pessoas, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos de
reclusão, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes ou de causas de
diminuição da pena.

Fixou,  ainda,  a  pena  de  multa  em  20  (vinte)  dias-multa,
considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, à razão de 1/30 do salário
mínimo vigente a época do crime.

- Para a vítima Willian Túlio Lemos da Silva:

Após a análise das circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada
em 5 (cinco) anos de reclusão, que foi aumentada em 1/3 (um terço) pela majorante do
concurso  de  pessoas,  tornando-a  definitiva  em 6  (seis)  anos  e  8  (oito)  meses  de
reclusão, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes ou de causas de
diminuição da pena.

Fixou,  ainda,  a  pena  de  multa  em  30  (trinta)  dias-multa,
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considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, à razão de 1/30 do salário
mínimo vigente a época do crime.

- Do crime continuado:

Em face do crime continuado, aumento a pena do maior deles,
qual seja, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em 1/6 (um sexto), resultando em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A pena de multa foi aplicada de acordo com os termos do art. 72
do CP, tendo resultado em 50 (cinquenta) dias-multa.

Fora determinado o regime semiaberto para cumprimento inicial
da pena.

Irresignada, a defesa de Hugo César Santiago de Brito apelou (fl.
78), pugnando, em suas razões recursais (fls. 79/91), a absolvição ante a insuficiência
probatória  e,  alternativamente,  para  que  sejam  excluídas  da  condenação  as
qualificadoras inseridas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e, ainda, do
concurso de crimes (art. 70 do CP). Ao final, pugnou para responder ao recurso em
liberdade, uma vez que o regime inicial para o cumprimento da reprimenda seria o
semiaberto.

Contrarrazões ofertadas às fls. 94/99.

Instada a pronunciar-se, o  Procurador  de  Justiça  Francisco
Sagres de Macedo Vieira opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da  sua
intempestividade (fls. 106/110).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Compulsando  os  autos,  vê-se  que  o  apelante  foi  intimado  da
sentença em 21/10/ 2017 (fl. 74); já o seu defensor tomou ciência da condenação em
25/10/2017 (fl. 73v).

Sabe-se, à luz do art. 798, § 5°, “a”, do Código de Processo Penal,
que os prazos correrão da intimação e,  como  a última ciência da sentença foi  do
defensor, esse é o termo inicial para o prazo de interposição do recurso, o que conduz
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à tempestividade, uma vez que foi interposto em 30/10/2017 (fls. 78)

2. PRELIMINARMENTE:

2.1. DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

O  recorrente  suscitou,  em  razões  apelatórias,  o  direito  de
recorrer  em  liberdade,  uma  vez  que  não  há  necessidade  de  manter  a  prisão
preventiva, até porque o regime inicial estabelecido na sentença foi o semiaberto.

Contudo, a análise do pedido resta prejudicada.

Isso  porque  o  pleito  está  formulado  dentro  do  recurso  de
apelação  tornando-se,  assim,  ineficaz,  pois  somente  será  apreciado  quando  do
julgamento do próprio recurso que o acusado visa aguardar fora do cárcere.

Nesse  direcionamento,  colaciono  precedente  desta  Câmara
Criminal e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

(TJPB-0046361)  APELAÇÃO  CRIMINAL.
CRIMES  CONTRA  A  LIBERDADE  SEXUAL.
ESTUPRO.  MENOR  DE  CATORZE  ANOS.
VIOLÊNCIA  REAL  E  PRESUMIDA.  FATOS
OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº
12.015/2009.  CONDENAÇÃO  NAS  PENAS  DO
ART. 213 C/C ART. 224, "A", C/C O ART. 226, II
TODOS DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO
DA  DEFESA.  PRELIMINAR.  PEDIDO  PARA
APELAR  EM  LIBERDADE.  NÃO
ACOLHIMENTO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
INVIABILIDADE  DA ABSOLVIÇÃO.  VERSÃO
DA  VÍTIMA  SEGURA  E  COERENTE.
INEXISTÊNCIA DE  DÚVIDA.  CONSUMAÇÃO
DO  CRIME  DEVIDAMENTE  DEMONSTRADA
IMPOSSÍVEL  ASSIM  SER  ACOLHIDO  O
PEDIDO  DE  RECONHECIMENTO  DA
TENTATIVA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  1.  No  presente  caso  foi  aplicado  o
revogado art. 213 do Código Penal, cumulado com
o art. 224, "a", do mesmo diploma legal, pois muito
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embora  estejam  revogados,  devem  eles  ser
aplicados, uma vez que os fatos ocorreram no ano
de 2008 e, portanto, aplica-se a lei do tempo do ato,
por ser mais benéfica ao apelante. 2.  A análise do
pedido para aguardar o julgamento em liberdade
resta  prejudicado.  Isso  porque,  além  do  apelo
está sendo decidido neste exato momento, o juiz
sentenciante  fundamentou  as  razões  de  sua
decisão. 3. Havendo provas para evidenciar que o
apelante  praticou  o  crime  em  análise,  deve  ser
desacolhida  a  alegação  insuficiência  de  provas  e
mantida  a  condenação  que  lhe  foi  imposta  em
primeiro  grau.  4.  Quando  se  trata  de  infração  de
natureza  sexual  que,  geralmente,  é  realizada  às
escondidas,  a  palavra  da  vítima  assume  relevante
valor probatório, por ser a principal, senão, a única
prova de que dispõe a acusação para demonstrar a
responsabilidade  do  denunciado.  Dessa  maneira,
estando  em  consonância  com  outros  elementos
probantes amealhados no caderno processual, como
o  laudo  pericial,  a  palavra  da  ofendida  torna-se
prova bastante para levar o acusado à condenação,
não  vingando,  portanto,  a  tese  de  ausência  de
provas. 5. Devidamente demonstrado a consumação
do  crime  de  estupro  praticado  pelo  padrasto
(acusado)  em  Rita  dos  Santos,  que  à  época  era
menor de 14 (catorze) anos de idade, impossível o
reconhecimento da tentativa. (Apelação nº 0004081-
74.2008.815.0371, Câmara Criminal do TJPB, Rel.
Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  DJe  17.07.2017).  -
Destaquei

APELAÇÕES CRIMINAIS.  CRIME DE ROUBO
QUALIFICADO (ART.  157,  §  2º,  I  E II  DO CP.
DIREITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE.
NÃO  CONCESSÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÕES
MANTIDAS.  DESCLASSIFICAÇÃO  DA
CONDUTA.  IMPOSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO
DAS  PENAS-BASE  NOS  PATAMARES
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MÍNIMOS  ABSTRATAMENTE  PREVISTOS.
INVIABILIDADE.  ALTERAÇÃO  DO  REGIME
PRISIONAL.  INVIABILIDADE.  MATÉRIA
PREQUESTIONADA.  RECURSOS
IMPROVIDOS.  Não  há  previsão  legal  para  o
deferimento  liminar  do  pedido  de  recorrer  em
liberdade  em  sede  de  Apelação  Criminal,  sendo
mais  recomendável,  caso  haja  patente
constrangimento  ilegal,  a  impetração  de  Habeas
Corpus,  remédio  constitucional  próprio  para  a
colocação  dos  pacientes  em  liberdade.  Resta
prejudicado o pleito  de aguardar o julgamento
em liberdade,  na  medida  em que  o  apelo  está
sendo  decidido  neste  exato  momento.  Ademais,
estando  a  sentença  condenatória  devidamente
fundamentada  quanto  à  negativa  do  direito  de
recorrer  em  liberdade,  especialmente  por
estarem presentes os requisitos do artigo 312, do
Código  de  Processo  Penal, e  por  terem  os  réus
permanecidos  presos  durante  toda  a  instrução
processual, não há que se falar em constrangimento
ilegal.  In  casu,  constata-se  que  a  prova  oral
produzida não deixa dúvidas acerca da presença de
terceira  pessoa  juntamente  aos  apelantes  no
momento  da  ação  delituosa,  bem como  patente  a
utilização  de  arma  de  fogo  como  recurso  de
intimidação  dos  ofendidos.  Em  que  pese  não  ter
sido apreendido esse terceiro, o qual se encontrava
na posse da arma de fogo, foram produzidas provas
suficientes para suprir tal ausência, não havendo que
se  falar  em desclassificação  da  conduta  típica  de
roubo.  A  existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  obsta  a  fixação  da  pena-base  no
mínimo  legal.  Não  há  falar-se  em  alteração  do
regime prisional, se este foi fixado em atenção ao
art. 33, § 3º, do Código Penal. Recursos improvidos.
(TJES;  APL 0001345-78.2014.8.08.0012;  Segunda
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Adalto  Dias  Tristão;
Julg. 02/12/2015; DJES 17/12/2015) - grifei

Assim  sendo,  resta  prejudicado  o  pleito  para  recorrer  em
liberdade.
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3. DO MÉRITO

3.1.  DO  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A autoria e a materialidade restam, amplamente, comprovadas,
de modo a positivar a existência do delito de maneira cristalina, o que se depreende
das suficientes provas colhidas durante as fases inquisitorial e processual, tais como,
o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/09), Auto de Apresentação e Apreensão (fl.
15), reconhecimento feito pelas  vítimas e depoimentos testemunhais, todos acordes
com o direcionamento tomado na condenação.

A vítima  Wallas  Costa  da  Silva,  ao  ser  ouvido,  em juízo,
afirmou que  foi  pegar  seu  primo para  deixá-lo  em casa  e,  nas  proximidades  do
girador de Mangabeira,  parou a motocicleta, uma vez que não estava se sentindo
bem, além de estar chovendo, foi quando viu os dois acusados, que subtraíram seu
veículo, fazendo menção de que estariam armados, o que já lhe deixou com medo,
fazendo com que não reagisse. 

Na parte da noite soube que um dos assaltantes foi ferido por
um  tiro  e  estava  no  hospital,  enquanto  o  outro  fugiu.  A  sua  motocicleta  foi
apreendida  em poder  do  réu  que  foi  baleado logo  depois  de  ter  assaltado  outra
vítima, que também foi à delegacia. Quando lhe fora mostrada a imagem do acusado,
teria  reconhecido-o  como  sendo  uma  das  pessoas  que  praticaram  o  delito  sem
sombra de dúvidas. Inclusive, ratificou, em juízo, o reconhecimento de que o réu era
a  pessoa  envolvida  no  delito  descrito  na  denúncia,  quando  lhe  fora  mostrada  a
imagem dele, obtida durante a audiência de custódia (mídia, fl. 56).

O policial militar Aminadabe Felipe da Silva, testemunha, ao
ser ouvido, em juízo, disse que estava nas proximidades, quando escutou um disparo
de arma de fogo perto do shopping e, ao chegar ao local, o réu estava caído junto a
uma motocicleta.  O CIOP informou que a motocicleta tinha sido roubada no dia
anterior e uma pessoa informou que teria sido assaltada pelo réu, o qual teria, com
um  terceiro,  subtraído  seu  celular,  utilizando-se  de  uma  faca  para  ameaçar.  O
acusado  era  conhecido  da  polícia  por  envolvimento  em  delitos  e  estava  com
ferimento na perna.  (mídia, fl. 56).

A vítima  Willian Túlio Lemos da Silva Fernandes,  ao ser
ouvido,  em juízo,  afirmou que estava na parada de ônibus quando o acusado se
aproximou  guiando  uma  moto  com  um  comparsa  na  garupa,  o  qual  desceu  e
anunciou o assalto com uma faca, mandando entregar o celular. Quando este subiu
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na moto e andou cerca de dez metros houve um disparo de arma de fogo atingindo o
acusado, enquanto o outro meliante fugiu levando seu celular. 

Declarou, ainda, que reconheceu o acusado como o assaltante
que guiava a motocicleta, assim como o fez na audiência pela imagem da audiência
de custódia. A pessoa que efetuou o disparo foi embora. Na delegacia, soube que a
moto tinha sido roubada no mesmo dia, estando a vítima naquele local. (mídia, fl.
56).

O policial militar Von Braum Gomes de Andrade ouvido, em
juízo, como testemunha, disse que o CIOP teria comunicado que um indivíduo tinha
sido alvejado e estaria no chão, e que, na motocicleta, estariam duas pessoas, mas um
deles teria conseguido fugir. Ao questionar o acusado quem atirou, ele informou  que
um carro passou em frente ao shopping e a pessoa efetuou o disparo. 

Depois que ele consultou o CIOP, verificou que a motocicleta
em que o acusado estava tinha sido roubada e que eles estavam fazendo "arrastões"
no bairro de Mangabeira. O réu foi reconhecido como o autor dos delitos pelas duas
vítimas.  (mídia, fl. 56)

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

Nesse sentido, cito precedentes desta Câmara Criminal:

56094538 - APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO  MAJORADO.  CONCURSO  DE
AGENTES.  CONDENAÇÃO.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA DEMONS-  TRADAS.  PALAVRA DA
VÍTIMA  QUE  SE  COADUNA  COM  DEMAIS
ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO  DA  PENA.  REANÁLISE  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  AUMENTO
INJUSTIFICADO. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO
LEGAL.  MEDIDA QUE SE IMPÕE.  TERCEIRA
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FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO
MANTIDA.  RECURSO  PROVIDO.  No  cotejo
entre a fala do acusado, isento de compromisso e de
produzir  prova  contra  si  próprio,  e  da  vítima  e
testemunha  que  podem  responder  por  suas
afirmações  em faltando  com a  verdade,  há  de  se
valorar  a  palavra  destes  últimos.  Sendo  as
circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, deve
a pena-base ser fixada no mínimo legal. (TJPB; APL
0000738-07.2015.815.0151;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Marcos  William  de  Oliveira;
DJPB 29/03/2017; Pág. 12)

56094704 - APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO  MAJORADO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  VALOR  PROBATÓRIO  RELEVANTE.
RECONHECIMENTO  DE  PESSOA.  PROVA
TESTEMUNHAL.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.  Tendo  a  prova  coligida  aos
autos comprovado, inequivocamente, a participação
do  réu  no  evento  delituoso,  não  há  como  ser
acolhido o seu pleito absolutório ante a inexistência
de  dúvida  ou  fragilidade  probatória.  (TJPB;  APL
0009590-64.2013.815.2002;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB
04/04/2017; Pág. 5)

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
decantada  pelo  recorrente,  esmorece  em  face  da  materialidade  e  da  autoria
incontestes, por serem esteadas em provas verossímeis e vigorosas. 

O juiz singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 157, § 2º, incisos I e II,
do Código Penal,  fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados
aos autos, mormente quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento
convincente a expurgar a culpabilidade atribuída ao acusado, que venha a justificar a
absolvição pretendida.
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3.2. DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO:

A defesa suscita que “(…) não há que se falar em dois ou mais
crimes, visto que a condenação se deu apenas no art. 157 e suas qualificadoras, posto
inexistir conduta volitiva (...)” (fl. 86). 

Contudo, da leitura da sentença, vê-se que o juiz de primeiro
grau  considerou  que  o  delito  foi  praticado  em  continuidade  delitiva  específica.
Vejamos:

Em  face  do  crime  continuado  específico  de  dois
roubos (CP, art. 71, parágrafo único), aplico a pena
de um deles,  o referente ao roubo contra a vítima
Willian  Túlio,  ou  seja,  seis  anos  e  oito  meses  de
reclusão, aumentada em 1/6, resultando em sete anos,
nove meses e dez dias de reclusão. (fl. 72)

Com efeito, nos termos do art. 71, do Código Penal, verifica-se
que haverá continuidade delitiva quando o agente praticar delitos da mesma espécie,
nas  mesmas  condições  de  tempo,  lugar  e  maneira  de  execução  e  foi  o  que,
efetivamente, ocorreu na hipótese em deslinde.

Há que  se  destacar  que  o  magistrado agiu  acertadamente  ao
tempo em que considerou o crime continuado específico e ao aplicar o percentual de
aumento,  uma vez que,  de  acordo com a jurisprudência  do Superior  Tribunal  de
Justiça,  no  crime  continuado,  o  critério  utilizado  para  determinar  o quantum de
aumento guarda relação com o número de infrações praticadas.

A propósito:

HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.  ROUBO  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
PROPORCIONALIDADE.  REINCIDÊNCIA  E
MAUS  ANTECEDENTES.  PLEITO  DE
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM.  INOCORRÊNCIA.  INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS CONSIGNARAM A EXISTÊNCIA
DE TRÊS FATOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE
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DE  EXASPERAÇÃO  NA  1ª  E  2ª  FASE  DA
DOSIMETRIA  DA  PENA.  CONTINUIDADE
DELITIVA.  AUMENTO  EM  2/3.  PATAMAR
ADEQUADO.  NÚMERO  DE  INFRAÇÕES.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. [...] 5.
De  acordo  com  entendimento  firmado  por  este
Tribunal  Superior  de  Justiça,  no  que  se  refere  à
continuidade  delitiva,  o  número  de  infrações
cometidas deve ser considerado quando da fixação
da fração devida a título de aumento, sendo 1/6 para
a hipótese de dois delitos e o patamar máximo de
2/3  para  o  caso  de  7  delitos  ou  mais.  6.  Habeas
corpus  não  conhecido.  (STJ;  HC  344.979;  Proc.
2015/0314291-1;  DF;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.
Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 29/02/2016). 

3.3 DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA:

Outros argumento aduzido pela defesa, nas razões recursais, foi
o fato de não ter sido encontrada arma em poder do recorrente e de inexistirem provas
de que ele tenha se utilizado de violência ou grave ameaça, razão pela qual pugnou
pela exclusão da qualificadora.

Todavia, é prescindível a apreensão da arma utilizada no crime
e  a  realização da  perícia,  para  configuração da  qualificadora  inerente  ao  uso  de
violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo; além de ser
irrelevante a identificação do coautor para caracterização do concurso de pessoas,
ante  a  existência  outros  elementos  probatórios  que  possam  comprovar  a
configuração.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO  PENAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.  PROVAS SUFICIENTES DE
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
DECOTE  DAS  MAJORANTES.
INVIABILIDADE.  CRIME
COMPROVADAMENTE PRATICADO COM USO
DE  ARMA  DE  FOGO  E  EM  CONLUIO.
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RECURSO  NÃO  PROVIDO.  DECISÃO
UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição
por ausência ou insuficiência de provas, pois, em que
pese  a  negativa  do  réu  em  juízo,  as  palavras  da
vítima são firmes, coerentes com as demais provas
do caderno processual, precisas na descrição do fato
e  no  reconhecimento  do  recorrente  tanto  em
delegacia  como  em  Juízo,  além  de  restarem
inteiramente  corroboradas  pelos  testemunhos  dos
policiais  que realizaram a prisão do réu,  formando
um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar
a decisão guerreada. 2. É despicienda a apreensão e
a perícia da arma utilizada no crime, in casu um
terçado, para a incidência da majorante do §2º, I,
do  art.  157 do  CP,  quando existirem nos  autos
outros elementos de prova que evidenciem a sua
utilização no roubo, como na hipótese, em que a
vítima afirma,  sem resquício  de  dúvidas,  que  o
recorrente lhe ameaçou colocando um terçado em
seu  pescoço,  atestando  o  seu  emprego.
Precedentes do STJ. 3. Os depoimentos prestados
em juízo deixam claro que o delito foi praticado por
dois  meliantes,  agindo  com unidade  de  desígnios,
coordenadamente e ativamente no assalto, formando
um  conjunto  probatório  suficiente  para  a
caracterização  do  crime  de  roubo  majorado  pelo
concurso  de  pessoas,  conforme  reconhecido  pelo
juízo.  Precedentes  deste  Sodalício.  4.  RECURSO
CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  DECISÃO
UNÂNIME.”  (TJPA;  APL  0001261-
89.2010.8.14.0070;  Ac.  177460;  Abaetetuba;
Segunda Turma de Direito Penal; Rel. Des. Ronaldo
Marques Valle; Julg. 27/06/2017; DJPA 30/06/2017;
Pág. 277) – grifei

(TJAP-0027143)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
ROUBO  QUALIFICADO  TENTADO  -  USO  DE
ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - AUSÊNCIA
DE  IDENTIFICAÇÃO  DO  COMPARSA  -
IRRELEVÂNCIA  -  IMPOSSIBILIDADE  DE
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DECOTE DA QUALIFICADORA DE CONCURSO
PESSOAS  -  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  1)  Se  o  contexto  probatório  dos
autos  é  suficiente  para  comprovar  que  o  réu,
juntamente  com  uma  terceira  pessoa  tentou
subtrair o bem da vítima, irrelevante se o coautor
foi  ou  não  identificado  para  configuração  da
qualificadora do concurso de pessoas; 2)  recurso
conhecido  e  desprovido.  (Processo  nº  0028730-
04.2016.8.03.0001,  Câmara  Única  do  TJAP,  Rel.
Convocado Eduardo Freire Contreras. unânime, DJe
19.10.2017). - Destaquei

 Outrossim, resta consignar que o juiz de primeiro grau considerou,
apenas,  o  concurso  de  pessoas  como  circunstância  qualificadora  para  aumentar  a
reprimenda. Vejamos:

ROUBO CONTRA A VITIMA WALLAS  COSTA
DA SILVA:

Considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo
a pena-base em quatro anos e seis meses de reclusão,
a  qual,  aumento a  pena em 1/3  pela  majorante  do
concurso  de  pessoas,  tornando-a  definitiva  em seis
anos de reclusão, na falta de circunstâncias atenuantes
e agravantes ou de causas de diminuição de pena.

ROUBO CONTRA A VÍTIMA WILLIAN TÚLIO
LEMOS DA SILVA FERNANDES:

Considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo
a  pena-base  em  cinco  anos  de  reclusão,  a  qual
aumento  em  1/3  pela  majorante  do  concurso  de
pessoas,  tornando-a  definitiva  em  seis  anos  e  oito
meses  de  reclusão  na  ausência  de  circunstâncias
atenuantes e agravantes ou de diminuição de pena. 

4. CONCLUSÃO:

Ante  o  exposto, resta  prejudicado  o  pleito  para  recorrer  em
liberdade e, no mérito, nego provimento ao recurso.
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É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 05
de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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