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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 0000058-07.2016.815.0371 – 1ª  Vara da
Comarca de Sousa

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Vandeilson Pereira da Silva
ADVOGADO : João Marques Estrela e Silva
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO  MAJORADO
PELO  EMPREGO  DE  ARMA  E  CONCURSO  DE
PESSOAS.  Art.  157,  §2º,  incisos  I  e  II  do  CP.
Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a
absolvição. Inviabilidade. Insuficiência probatória.
Alegação  inverossímil.  Materialidade  e  autoria
consubstanciadas. Pena. Exacerbação injustificada.
Inocorrência. Quantum ajustado ao caso concreto.
Recurso desprovido.

–  Estando  devidamente  comprovada  a
materialidade delitiva e sendo o acervo probatório
coligido aos autos durante a instrução processual
bastante a apontar o réu, ora recorrente, como um
dos  autores  do  evento  criminoso  tipificado  na
denúncia,  não  há  que  se  falar  em  ausência  de
provas a sustentar a condenação.

– Ademais, é cediço, que, no Processo Penal, vige
o  princípio  da  persuasão  racional  ou  livre
convencimento motivado, a permitir o juiz formar
o seu entendimento pelas provas constantes dos
autos.
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– Não se vislumbra nenhuma incorreção na sanção
imposta,  tendo  em  vista  que  a  reprimenda  se
mostra  adequada  e  suficiente  à  prevenção  e
reprovação  da  conduta  perpetrada.  Ademais,  in
casu,  o  douto sentenciante obedeceu ao método
trifásico  de  fixação  da  pena,  com  base  em  seu
poder  discricionário,  em  plena  obediência  aos
limites  legalmente  previstos,  considerando  as
circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 1ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa, Francisco
Rafael Celestino de Moura, vulgo “Zorinho”, e Vandeilson Pereira da Silva,
epíteto  “Ovelha”  (ora  apelante),  qualificados  nos  autos,  foram
denunciados nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal,
pelos fatos, assim descritos na peça acusatória (fls. 02/04):

Noticiam os autos do inquérito policial que no dia 17 de
dezembro  de  2015,  por  volta  das  11h30m,  os
denunciados  adentraram  à  Loja  Leandro  Sport,
localizada no Centro desta cidade de Sousa/PB, onde
anunciaram que se tratava de um assalto e, mediante
grave ameaça, com uso de arma de fogo, renderam as
funcionárias e os clientes do referido estabelecimento
comercial e passaram a subtrair objetos e valores da
citada  loja,  bem como  dos  clientes  que  lá  estavam,
tendo em seguida empreendido fuga. 
Durante a ação delituosa os autores desta subtraíram
várias mercadorias tais como shorts,  relógios, cintos,
bolsas, óculos, acessórios de academia, meias, etc, e
quantias em dinheiro de aproximadamente R$ 400,00
(quatrocentos  reais)  pertencentes  à  loja,  bem  como
telefones  celular,  carteiras,  relógio  e  quantias  em
dinheiro dos clientes que lá estavam. 
Após roubarem os objetos e valores em dinheiro, os
autores do crime evadiram-se do local, ocasião em que
foi comunicado a polícia, tendo agente de investigação
tido  acesso  às  imagens  acima  referidas,  ocasião  em
que foi  reconhecido  um dos  autores  do  roubo,  mais
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precisamente  o  que  portava  a  arma  de  fogo  no
momento do crime, tendo sido o indivíduo conhecido
como Zorinho, 
Após reconhecerem um dos autores a polícia continuou
em  diligência  para  encontrar  os  denunciados,  onde
foram até a casa do referido Zorinho, tendo sido este
capturado e conduzido  a  delegacia  na companhia  de
sua  genitora,  onde  esta  reconheceu  o  filho  pelas
imagens da câmera de segurança da loja, e o acusado
foi autuado em flagrante delito. 
Em  seguida  foram  realizadas  mais  diligências  para
tentar  capturar  o  outro  acusado,  conhecido  como
Ovelha, porém este não foi encontrado, bem como os
outros objetos roubados e a arma utilizado no crime,
havendo  indícios  de  que  tenha  ficado  em  poder  do
foragido  Vandeilson  Pereira  da  Silva,  vulgo  Ovelha,
onde este se encontra em lugar incerto e não sabido.
(…).” 

Denúncia recebida em 28/01/2016 (fl. 45). 

Depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls.
106/118), condenando  os  Francisco  Rafael  Celestino  de  Moura,  vulgo
“Zorinho”, e Vandeilson Pereira da Silva, epíteto “Ovelha” (ora apelante),
por violação ao art. 157, § 2º, incisos I e II do CP, cada um, à pena de 07
(sete)  anos  e  03  (três)  meses  de  reclusão,  inicialmente  no  regime
fechado, além de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, a razão de 1/30
do salário mínimo vigente à época do crime.

Foi denegado  aos réus o direito de apelarem em
liberdade.

Devidamente  intimados  (fls.  121  e  122),  apenas
Vandeilson Pereira da Silva interpôs recurso de apelação (fl. 123).

Em suas razões (fls. 131/133), pugna o apelante pela
absolvição, ao argumento de que não há provas suficientes a embasar a
condenação.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  134/137,  rebatendo
os  argumentos  defensivos  e  rogando  pela  manutenção  da  sentença
condenatória em todos os seus termos. 

Guias provisórias expedidas (fls. 139/140).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
insigne Procurador, Dr. Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, opinou pelo
provimento  parcial do recurso,  a  fim de reduzir  a  pena de ambos  os
sentenciados (fls. 149/159).
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É o relatório.

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

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

Prima facie, cumpre ressaltar que, a instrução ofereceu
elementos  aptos  à  prolação  da  sentença  condenatória,  podendo-se
constatar  de  forma  indubitável  a  materialidade  e  a  autoria  do  delito
descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

In casu, conforme alhures relatado, o apelante pugna
por sua absolvição, ad argumentum insuficiência probatória.

Não há, todavia, como prover a pretensão defensiva,
com base no argumento de que faltam provas para condenação.

Ora,  esmiuçando  a  prova  contida  no  caderno
processual, percebe-se que a materialidade do crime de roubo majorado
pelo  emprego  de  arma  e  concurso  de  pessoas  restou  sobejamente
evidenciada,  notadamente,  através  dos  autos  de  prisão  em  flagrante
delito (fls. 06/11), de apresentação e apreensão (fl. 14) e de restituição
(fl. 25), além da prova oral colhida.

De igual forma encontra-se consubstanciada a autoria,
inobstante a negativa do réu/apelante, pois,  não restam dúvidas de que
ele,  em coautoria  com Francisco  Rafael  Celestino,  vulgo  “Zorinho”(não
apelou), praticou o crime de roubo descrito na denúncia, conduta típica do
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Veja-se:

Destaque-se, inicialmente, as declarações extrajudiciais
da  Sra.  Maria  das  Dores  Sabino  de  Moura  (fls.  21/22),  genitora  do
primeiro  denunciado,  Francisco  Rafael  Celestino  de  Moura,  vulgo
“Zorinho”, in verbis:

“(…)  hoje  (18.12.2015),  por  volta  das  09:30  horas,
aproximadamente,  a  declarante  recebeu  a
informação de que o pai do indivíduo conhecido
como  OVELHA  tinha  dito  que  o  OVELHA  havia
informado que o produto do roubo que ele tinha
praticado  com  ZORINHO  estava  escondido  na
casa da declarante; QUE ao tomar conhecimento de
tal fato, a declarante logo fez uma busca no interior de
sua residência, tendo revirado tudo, mas não encontrou
nenhum objeto que não fosse seu ou de sua residência;
QUE  minutos  depois  de  fazer  a  busca,  a  declarante
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pediu para que seu companheiro NALDO retelhasse a
casa, pois os gatos haviam afastado algumas telhas e
isso  poderia  causar  goteiras  para  o  interior  da
residência, caso chovesse; QUE no momento em que
NALDO subiu na casa, o mesmo viu que em um
beco,  que  existe  ao  lado  da  residência  da
declarante,  mas  que  é  inutilizado  e  de  difícil
acesso,  havia  duas  bolsas,  sendo  uma  de  cor
vermelha e oura de cor escura com zíperes de cor
amarela;  QUE  ao  ver  as  referidas  bolsas  a
declarante  percebeu  que  as  mesmas  eram
semelhantes  as  que  a  declarante  viu  nas
filmagens no dia de ontem, quando reconheceu
ZORINHO  como  sendo  um  dos  indivíduos  que
estavam praticando um roubo;  QUE diante de tal
fato, a declarante logo pediu para NALDO pegar as
duas  bolsas,  tendo  pego  as  referidas  bolsas  e
repassado para a declarante, momento em que a
declarante  se  deslocou  para  esta  Delegacia  e
apresentou  a  autoridade  policial  aqui  presente
(…).”

O  Sr.  Wicáfio  Pereira  da  Silva,  conhecido  como
“Baixinho”, pai do acusado Wandeilson Pereira da Silva, epíteto “Ovelha”,
perante a autoridade policial (fl. 26), declarou:

“(…) tomou conhecimento, por intermédio do agente de
investigação SAMPAIO, de que OVELHA era suspeito de
ter participado de um roubo nesta cidade de Sousa/PB;
Ao tomar conhecimento do fato, o depoente foi até a
residência de OVELHA e perguntou se este tinha
envolvimento  no  citado  crime,  tendo  OVELHA
informado que não e dito que os objetos do citado
roubo estavam na residência do indivíduo que já
tinha  sido  preso,  acusado  de  tal  crime;  QUE
apresentado  ao  declarante  a  filmagem  do  roubo
ocorrido na loja LEANDRO SPORT, no dia 17/12/2015,
nesta  cidade  de  Sousa/PB,  e  perguntado  ao
declarante se este reconhece o indivíduo que está
vestido  com  uma  camisa  de  cor  vermelha  e
portando  uma  bolsa  na  mão,  o  declarante
respondeu que citado indivíduo tem as aparências
com  seu  filho,  conhecido  como  OVELHA (…).”
Destaques nossos.

O  acusado,  Francisco  Rafael  Celestino,  epíteto
“Zorinho”, interrogado em juízo, confessou a autoria do crime de roubo
em questão, admitindo, inclusive, que utilizou uma arma de fogo para a
prática  delitiva  e  que  agiu  em  coautoria  com  a  pessoa  de  Rodrigo
Honorato,  já  falecido,  não  tendo  Vandeilson  Pereira  da  Silva,  vulgo
“Ovelha”, participação no delito (mídia digital – fl. 87).
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Por  sua  vez,  Vandeilson  Pereira  da  Silva,  vulgo
“Ovelha”,  qualificado de forma indireta,  não foi  ouvido pela autoridade
policial.  Em  juízo,  ao  ser  interrogado,  negou  a  autoria  e  qualquer
participação  no  evento  criminoso  descrito  na  denúncia  (interrogatório
gravado em mídia digital – fl. 87).

Em contrapartida,  a  Sra.  Maria  das  Dores Sabino de
Moura,  mãe  do  codenunciado  Francisco  Rafael  Celestino  (Zorinho),
confirmou suas declarações extrajudiciais, transcritas alhures, ratificando,
notadamente,  que  recebeu  informações  no  sentido  de  que  o  pai  de
Vandeilson Pereira da Silva, alcunha “Ovelha”, ora recorrente, disse que
seu filho (Ovelha) havia dito que os bens subtraídos (produto do crime) se
encontravam guardados na residência dela e que se ela procurasse na
lateral  da  casa  encontraria.  Que  acha  que  o  Sr.  Baixinho,  como  é
conhecido o genitor do apelante (Ovelha) recebeu uma dica de seu filho. E
de fato, as duas sacolas com o produto do crime foram encontradas em
um beco isolado, de difícil acesso, ao lado de sua casa (oitiva gravada em
mídia audiovisual – fl. 87).

Os policiais civis, Sebastião José da Silva e João Paulo
II  Fernandes  Figueiredo  afirmaram que  o  reconhecimento  do  segundo
acusado, Vandeilson Pereira da Silva, vulgo “Ovelha”, se deu por meio de
informantes da polícia (depoimentos gravados em mídia audiovisual – fl.
87).

Sem  embargo,  apesar  da  negativa  de  autoria
sustentada pelo apelante, bem assim da tentativa do corréu de livrar seu
comparsa da responsabilidade pelo  evento criminoso descrito  na inicial
acusatória, atribuindo-lhe a terceira pessoa já falecida, vislumbra-se nos
autos fartas circunstâncias a demonstrar que Vandeilson Pereira da Silva,
epíteto “Ovelha”, agiu em coautoria com Francisco Rafael Celestino, vulgo
“Zorinho”,  na  prática  do  delito  de  roubo  em  comento,  portanto,  a
manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ponto  outro,  conforme  cediço,  o  Juiz  é  livre  na
apreciação  da  prova,  julgando  conforme  seu  entendimento,  sem,
entretanto, afastar-se do conjunto probatório colhido para os autos. Esse
é o entendimento superior. Vejamos:

“No  Processo  Penal,  vige  o  princípio  da  persuasão
racional ou livre convencimento motivado, a permitir o
juiz  formar  o  seu  convencimento  pelas  provas
constantes dos autos.” (STJ- RESP 613919/RS, 6ª
Turma – DJ 01.08.2005 p. 586).

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria do
crime de roubo qualificado impõe-se a manutenção do édito condenatório.
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Da pena

No que se refere à pena aplicada, tenho que não há
nenhuma  alteração  a  ser  feita,  haja  vista  mostrar-se  adequada  e
suficiente à prevenção e reprovação do crime.

In casu, o douto juiz primevo fixou para o apelante  a
pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141
(cento  e  quarenta  e  um)  dias-multa,  diante  da  presença  de
circunstâncias  judiciais  negativas,  a  saber:  a  culpabilidade  e  as
circunstâncias do crime.

Na segunda fase,  presente a circunstância atenuante
da menoridade (art. 65, I, do CP), atenuou a sanção em 01 (um) ano de
reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, resultando em 05 (cinco) anos e
03 (três) meses de reclusão e 118 (cento e dezoito) dia-multa.

Em seguida, diante das causas de aumento de pena do
concurso de agentes e emprego de arma, aumentou a reprimenda em 1/2
(um meio – metade), atingindo 07 (sete) anos e 03 (três) meses de
reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, quantum que foi
tornado  definitivo,  à  míngua  de  outras  causas  de  aumento  ou  de
diminuição de pena.

Por fim, foi  observada a detração dos dias de prisão
cautelar e fixado o regime inicial fechado, em razão da reincidência do
sentenciado, devido ao que dispõe o art. 33, § 1º, ‘a’, e § 3º, do CP.

Sem embargo, em que pese a insatisfação do apelante,
no caso vertente, verifica-se que a reprimenda foi corretamente aplicada
na sentença, sendo satisfatoriamente justificado o aumento da pena-base,
em  virtude  da  existência  de  circunstâncias  judiciais  (art.  59  do  CP)
desfavoráveis ao réu, o que respalda o quantum fixado no decisum.

De tal sorte, entendo que a penalidade básica restou
fixada em patamar justo e proporcional à conduta delituosa praticada,
sendo, ademais, corretamente  dimensionada  nas  demais  fases  da
dosimetria.

Ponto outro,  houve, na espécie, estrita obediência ao
critério trifásico, sendo a sanção determinada em patamar condizente ao
poder discricionário do magistrado e em respeito aos limites previstos em
lei,  apresentando-se a sanção ajustada à reprovação e prevenção
delituosa.

Portanto, inexiste qualquer exacerbação desmotivada
e/ou injusta na reprimenda cominada na sentença recorrida.
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Com efeito, vale ressaltar que, habitualmente, alguns
Magistrados aplicam demasiadamente a pena-base no mínimo legal, o que
entendo não ser tecnicamente correto, pois, desprezam-se os critérios
impostos pela lei para escolher, entre o mínimo e o máximo cominados
para a infração penal, a sanção justa para cada réu. 

Discorrendo sobre o assunto, Guilherme de Souza
Nucci, em seu Código Penal Comentado, Editora RT, 4ª edição, p.
260, com propriedade, afirma: 

"Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos
diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros
diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A
padronização da pena é contrária à individualização, de
modo que é preciso alterar essa conduta ainda
predominante". 

Assim, por entender que pena-base não é sinônimo de
pena mínima, bem como não é direito subjetivo do réu tê-la sempre
aplicada no mínimo legal, abalizado em firme e consentânea corrente
doutrinária e jurisprudencial, entendo correta a sanção basilar fixada em
primeira instância, em face do reconhecimento de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu. 

A propósito:
 

"O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base
dentro dos limites legais, mas este poder não é
arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código Penal
estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que
devem orientar a individualização da pena-base, de
sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao
réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável
para que a pena não mais possa ficar no patamar
mínimo" (STF, RTJ 176/743). Destaquei.

Frise-se, por fim, que o  douto juiz sentenciante
demonstrou, com clareza solar, quais vetores do art. 59 do Código Penal
desfavoreceram o acusado, encontrando-se a sua decisão em plena
sintonia com os ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Cito, por oportuno, aresto do Ministro Celso de Mello do
Supremo Tribunal Federal: 

“Se é certo, de um lado, que nenhum condenado tem
direito público subjetivo à estipulação da pena-base em
seu grau mínimo, não é menos exato, de outro, que
não se mostra lícito, ao magistrado sentenciante,
proceder a uma especial exacerbação da pena-base,
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exceto se o fizer em ato decisório adequadamente
motivado, que satisfaça, de modo pleno, a exigência de
fundamentação substancial evidenciadora da necessária
relação de proporcionalidade e de equilíbrio entre a
pretensão estatal de máxima punição e o interesse
individual de mínima expiação, tudo em ordem a inibir
soluções arbitrárias ditadas pela só e exclusiva vontade
do juiz. Precedentes. (…).” {HC 96590, Segunda
Turma, julgado em 09/06/2009, DJe-228 DIVULG
03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-
02385-03 PP-00636}.

Desse  modo,  não  havendo  erro  ou  exacerbação
desmotivada na aplicação da pena, imposta em virtude de condenação por
crime de roubo majorado, inalcançável o pleito de redução da reprimenda
requerido pelo apelante.

Mantida, pois, a r. sentença recorrida em todos os seus
termos.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO. Oficie-se.

É como voto.

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

Presente à sessão o representante do Ministério
Público, o Excelentíssimo Senhor Doutor 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 17 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


