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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014082-24.2014.815.0011 – 4ª Vara da Comarca de
Campina Grande/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
01 APELANTE: Williams Wagner Campos Barbosa
ADVOGADOS: Adelk Dantas Souza e Gildásio Alcântara Morais
02 APELANTE: Vanucio Ferreira Maciel
ADVOGADO: José Tadeu de Melo
APELADA: Justiça Pública Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
MAJORADO.  PRIMEIRO  APELANTE.
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  PARA
FURTO.  INCONSISTÊNCIA.  GRAVE AMEAÇA
EMPREGADA DURANTE A SUBTRAÇÃO DOS
BENS  DA  VÍTIMA.  REDUÇÃO  DA  PENA-
BASE.  IMPRECISÃO  NA FUNDAMENTAÇÃO
DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DO ART.
59  DO  CÓDIGO  PENAL.  ALTERAÇÃO  NA
ANÁLISE  DAS  REFERIDAS
CIRCUNSTÂNCIAS.  PENA-BASE
REDIMENSIONAMENTO  PARA  O  MÍNIMO
LEGAL.  ATENUANTE  DA  MENORIDADE
RELATIVA. RÉU COM 21 (VINTE E UM) ANOS
DE  IDADE  NA  DATA  DO  FATO.  NÃO
INCIDÊNCIA.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
NÃO  OCORRÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES INDICADAS. TERCEIRA ETAPA
DOSIMÉTRICA.  CAUSA  DE  AUMENTO.
CONCURSO  DE  AGENTES.
REDIMENSIONAMENTO  DA  REPRIMENDA.
PENA DEFINITIVA APLICADA NO MONTANTE
DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES
DE  RECLUSÃO  E  13  (TREZE)  DIAS-MULTA.
MODIFICAÇÃO  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA.  ART.  33,
§2º, ALÍENA B, DO CP. REGIME SEMIABERTO.
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SEGUNDO  APELANTE.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA-BASE.
IMPRECISÃO  NA  FUNDAMENTAÇÃO  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO
CÓDIGO  PENAL.  ALTERAÇÃO  NA  ANÁLISE
DAS  REFERIDAS  CIRCUNSTÂNCIAS.  PENA-
BASE  REDIMENSIONAMENTO  PARA  O
MÍNIMO  LEGAL.  REFLEXOS  NA  TERCEIRA
ETAPA  DOSIMÉTRICA.  MODIFICAÇÃO  DO
REGIME  DE  CUMPRIMENTO  INICIAL  DA
PENA. ART. 33, §2º, ALÍENA B, DO CP. REGIME
SEMIABERTO.  PROVIMENTO PARCIAL DOS
RECURSOS.

-  Revela-se  inconsistente  o  pleito  pela
desclassificação do delito de roubo para furto, haja
vista a grave ameaça empregada durante a subtração
dos bens.

- Tendo havido equívoco por parte do Juízo  a quo,
quando  da  análise  de  algumas  das  circunstâncias
judiciais, elencadas no art. 59 do Código Penal, faz-
se  necessário  proceder-se  a  uma  revisão  da  pena
inicialmente imposta.

- Tendo o réu 21 (vinte e um) anos de idade na data
do  fato,  não  se  aplica  a  atenuante  da  menoridade
relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal.

-  Não ocorrendo confissão espontânea,  em face da
negativa  por  parte  do  réu  de  que  praticou  a  ação
delitiva  mediante  violência  ou  grave  ameaça,
impossível  reconhecer  a  circunstância  atenuante
prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

-  O  condenado  não  reincidente,  cuja  pena  seja
superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
poderá,  desde  o  princípio,  cumpri-la  em  regime
semi-aberto, a teor do que preceitua o art.  33, §2º,
alínea “b”, do Código Penal.
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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  dar  provimento  parcial  aos  recursos
apelatórios,  reduzindo as penas, para ambos os apelantes,  para o montante de  05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, modificando o
regime inicial de cumprimento de pena para o  semiaberto,  nos termos do voto do
Relator,  e  em  harmonia  com  o  parecer  da  Procuradoria  de  Justiça.  Expeçam-se
Mandados  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de  Embargos  de  Declaração,  sem
manifestação.

RELATÓRIO

Perante a 4ª Vara da Comarca de Campina Grande/PB, Williams
Wagner Campos Barbosa,  Vanucio Ferreira Maciel  e  Emerson Soares dos  Santos,
devidamente qualificados, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157,
§2º, inciso II, do Código Penal,  conforme narrativa constante da exordial acusatória
que passo a transcrever (fls. 02/04):

“Emerge dos autos do inquérito policial em anexo,
que no dia 03 de julho de 2014, por volta das 06h30min, na calçada da
Empresa  Coca-cola,  situado  na  Rua  Vigário  Calixto,  no  bairro  do
Catolé, nesta Urbe, os denunciados ‘subtraíram, para si ou para outrem,
mediante  grave  ameaça,  coisa  alheia,  pertencente  à  vítima JAILSON
SOARES DA SILVA.’

Historiam os autos que, a vítima caminhava pela
localidade  supracitada,  quando  fora  surpreendida  pelos  denunciados
que  estavam  em  um  veículo  GOLF,  de  cor  vermelha,  placa
KGQ2818/PE, os quais fizeram a menção de estarem com uma arma de
fogo  no  interior  daquele  automóvel,  levando  da  mesma  sua  bolsa
contendo vários pertences, conforme auto de apreensão anexo a fl. 26.

Após o intento criminoso, a vítima deparou-se com
a  testemunha  LÚCIA  MARIA  PEREIRA  DE  AMORIM,  a  qual
encontrava-se  próxima  ao  local  do  fato  e  que  por  coincidência  é
funcionária do Motel Bel Recanto, informando aquela que visualizou os
denunciados  adentrando  naquele  estabelecimento,  sendo  o  fato
comunicado a autoridade policial que se dirigiu até o referido Motel,
efetuando, em seu interior, a prisão em flagrante dos denunciados.
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Ademais,  após  a  reinquirição  da  vítima  com  a
exposição de fotografias, a mesma apontou com presteza e segurança,
os denunciados William Wagner e Vanucio Ferreira como os autores do
delito,  sendo  respectivamente  motorista  e  passageiro  do  veículo
supracitado.  No  entanto,  embora  a  vítima  não  tenha  reconhecido  o
denunciado Emerson, todos os outros envolvidos naquele ato prisional,
em suas declarações prestadas na esfera policial,  foram convergentes
em afirmar, que os três denunciados saíram daquele motel várias vezes e
sempre juntos.

Em  seu  interrogatório,  o  denunciado  William
utilizou-se  de  seu  direito  constitucional  de  permanecer  em  silêncio,
enquanto que os outros denunciados, quando reinterrogados, negaram
qualquer participação no intento criminoso.”

Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 29/30).

Auto de Reconhecimento Fotográfico (fl. 247), através do qual
a vítima apontou as pessoas de Williams Wagner Campos Barbosa e Vanucio Ferreira
Maciel como os autores do crime em comento.

Recebimento da denúncia em 27.05.2015 (fl. 252).

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público (fls. 321/328) e pelas Defesas de Emerson Soares dos Santos
(fls.  331/332),  Vanucio Ferreira Maciel  (fls.  333/334) e Williams Wagner Campos
Barbosa (fls. 346/348), o Juízo a quo sentenciou (fls. 353/358), julgando procedente
em parte a  Denúncia  para  absolver o  denunciado Emerson Soares  dos  Santos  e
condenar os réus Williams Wagner Campos Barbosa e Vanúcio Ferreira Maciel, estes
como incursos  nas  sanções  do art.  157,  §2º,  II,  do Código Penal,  fixando-lhes,  a
reprimenda da seguinte maneira:

-  Williams  Wagner  Campos  Barbosa:  após  análise  das
circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta)
dias-multa.  Na segunda fase da dosimetria,  não reconheceu qualquer circunstância
agravante ou atenuante. Na terceira fase dosimétrica, reconheceu a causa de aumento
em razão do concurso de pessoas, de modo que a pena foi elevada em 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito)meses de reclusão e 40 (quarenta)
dias-multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época
dos fatos.
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-  Vanúcio  Ferreira  Maciel:  após  análise  das  circunstâncias
judiciais, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, não reconheceu qualquer circunstância agravante ou
atenuante. Na terceira fase dosimétrica, reconheceu a causa de aumento em razão do
concurso de pessoas, de modo que a pena foi elevada em 1/3 (um terço), tornando-a
definitiva em  06 (seis) anos e 08 (oito)meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos
fatos.

Para cumprimento das penas o Juiz de base estabeleceu, para
ambos os condenados, o regime inicial fechado.

Irresignados com o decisório adverso, os réus Williams Wagner
Campos Barbosa e Vanúcio Ferreira Maciel recorreram a esta Superior Instância (fls.
365/366 e 370, respectivamente).

Em suas razões, Williams Wagner Campos Barbosa pugna pela
desclassificação do delito para o crime de furto. Subsidiariamente, requer a redução
da  pena,  reconhecimento  das  atenuantes  da  menoridade  relativa  e  da  confissão
espontânea e,  por  fim,  a  modificação do regime de cumprimento  de pena para  o
semiaberto (fls. 385/391).

Ofertadas as contrarrazões (fls.  392/394),  através das quais  o
representante do Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

O  apelante  Vanúcio  Ferreira  Maciel,  em  suas  razões  (fls.
404/409),  requereu o  redimensionamento  da pena-base  para  o  mínimo legal,  bem
como a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Contrarrazões (fls. 413/414) pelo desprovimento do apelo.

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça  que,  em parecer,  opinou  pelo  provimento  parcial  do  apelo  interposto  por
Williams  Wagner  Campos  Barbosa  e  pelo  provimento  do  recurso  interposto  pelo
acusado Vanúcio Ferreira Maciel, a fim de que a sentença seja reformada, reduzindo-
se as penas impostas a ambos para o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de  reclusão  e  13  (treze)  dias-multa,  bem  como  para  que  o  regime  inicial  de
cumprimento de pena seja abrandado para o semiaberto (fls. 417/430).

É o relatório.
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VOTO

TEMPESTIVIDADE

Os recursos  são  tempestivos,  haja  vista  que  o  réu  Williams
Wagner Campos Barbosa interpôs apelo em 14.10.2016 (fl.  365), tendo sido o seu
advogado intimado da sentença condenatória em 11.10.2016 (fl. 364). O réu Vanúcio
Ferreira Maciel, por sua vez, apresentou recurso apelatório em 19.10.2016, tendo sido
intimado pessoalmente da sentença em 18.10.2016 (fl. 368-v).

MÉRITO

1) Apelo de   Williams Wagner Campos Barbosa:

1.1) Desclassificação do delito de roubo para furto:

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença  condenatória  proferida  pelo  Magistrado singular,  pugnando  o  recorrente,
inicialmente, pela desclassificação do delito de roubo para furto sob a alegação de que
os meios utilizados pelos réus não foram capazes de intimidar a vítima, de modo que
não pode ser configurada a violência ou grave ameaça.

Pois bem. Consoante ficou evidenciado no caderno processual,
em especial, nos relatos das testemunhas e declarantes ouvidos em Juízo (mídia/DVD
– fls. 292, 293 e 307-A), inclusive com o  reconhecimento, feito pela vítima, dos
acusados  Williams  Wagner  Campos  Barbosa  e  Vanúcio  Ferreira  Maciel
(mídia/DVD – fl. 307-A), vê-se que restaram comprovadas a materialidade e autoria
do  delito  de  roubo  majorado,  em  face  da  grave  ameaça  empregada  durante  a
subtração dos pertences da vítima.

Assim,  mostram-se frágeis  os  argumentos  postos no presente
apelo para requerer a desclassificação do crime para furto, porquanto conforme já
exposto acima, o acervo probatório acerca dos fatos é claro no sentido de que o crime
em comento foi  praticado mediante  grave ameaça e  em concurso de pessoas  não
havendo nenhum amparo legal para a desclassificação pretendida.

1.2)  redução  da  pena-base  em  razão  da  imprecisão  na
fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:
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Quanto  ao  pleito  pelo  redimensionamento  da  pena-base,
verifica-se, da atenta leitura da Sentença, em especial a parte da dosimetria,  que o
Magistrado  de  base  laborou  em  equívoco  quando  da  análise  de  algumas  das
circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, sendo, pois, necessário
proceder a uma revisão da pena inicialmente imposta.

No  tocante  à  culpabilidade,  o  Magistrado  de  1º  grau
consignou  em  sua  decisão,  apenas  o  seguinte:  “culpabilidade  –  concreta  e  de
mediana reprovabilidade”. 

Destarte, verifica-se o equívoco na fundamentação da aludida
circunstância,  haja  vista  que  fora  utilizada  uma  motivação  genérica  não
esclarecendo, o Juiz sentenciante, o grau de reprovabilidade da conduta empregada
pelo réu, razão pela qual afasto a desfavorabilidade da mencionada circunstância.

Importa  destacar  em relação à  culpabilidade do  agente  que,
muito  embora  entendamos  haver  elementos  para  consubstanciar  uma  motivação
desfavorável ao réu, consideramo-la favorável ao apelante tão somente em face da
fundamentação genérica empregada pelo Juízo a quo.

Quanto aos  motivos  e as circunstâncias do crime, ambas as
circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, consignando o Magistrado,
respectivamente, que o réu agiu “movido pelo fim de auferir ganho fácil”, e que as
circunstâncias foram “favoráveis à prática criminosa”, consoante se vê da Sentença
de base.

 
Igualmente  ao  que  ocorreu  com  a  primeira  circunstância

analisada (culpabilidade) fora utilizada na análise dos motivos e das circunstâncias
do crime fundamentações genéricas para configurá-las como desfavoráveis. Assim,
diante da insuficiência das motivações empregadas, imperioso reconhecê-las como
favoráveis.

Nesse  contexto,  considerando  que  as  demais  circunstâncias
judiciais  foram  valoradas  positivamente  –  com  exceção  do  comportamento  da
vítima, o qual, não tendo contribuído para o evento criminoso, deve ser considerada
como modulante neutra – necessário proceder-se a uma revisão da pena inicialmente
imposta, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de
roubo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, esta, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mínimo vigente à época dos fatos.
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1.3)  reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e
da confissão espontânea:

Quanto a alegação de que o Juízo  a quo não teria observado
que o apelante detém duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, ter menos de 21
(vinte e um) anos da data do fato e a confissão espontânea, previstas no art. 65, I e
III, alínea “d”, do CP, requerendo, por conseguinte, a diminuição da pena do ora
apelante, vejo que não merece prosperar, por absoluta falta de consistência.

No que se refere a menoridade relativa, vale registrar que o
fato criminoso ocorreu no dia 03.07.2014, data em que o apelante tinha 21 (vinte e
um) anos de idade completos, porquanto nascido em 16.03.1993, conforme atesta
documento juntado à fl. 59.

Nos termos do art. 65, I, do Código Penal:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a
pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do
fato,  ou  maior  de  70  (setenta)  anos,  na  data  da
sentença; 

Assim, a lei é clara ao prevê a atenuação da pena quando o
agente  for  menor  de  21  (vinte  e  um)  anos  na  data  do  fato,  circunstância  não
evidenciada no presente caso.

Quanto  à  atenuante  prevista  no  art.  65,  III,  alínea  “d”,  do
Código Penal, extrai-se do interrogatório do réu Williams Wagner Campos Barbosa
(mídia/DVD – fl. 318) que não houve confissão espontânea da prática do crime de
roubo, porquanto – embora tenha afirmado que desceu do veículo e pediu a bolsa da
vítima – o réu nega a grave ameaça empregada na ação delitiva, afirmando que
decorreu de uma brincadeira, pois estavam todos bêbados, e vinham ouvindo música
no carro, quando avistaram a vítima e resolveram pedir-lhe a bolsa.

Nesse  contexto,  impossível  reconhecer  a  circunstância
atenuante prevista do supracitado dispositivo legal, restando inconsistente o apelo,
neste ponto.

1.4) dosimetria (3ª etapa):
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No que tange a dosimetria da pena, considerando a redução da
pena-base para o montante de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a
qual  foi  mantida,  na  segunda  etapa,  em  razão  da  não  incidência  de  quaisquer
circunstâncias  agravantes  ou  atenuantes,  passo  a  análise  da  causa  de  aumento
prevista  no art.  157,  §2º,  II,  do Código Penal,  registrando,  desde logo,  que não
houve causas de diminuição de pena.

Pois bem. Ratificando os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo, mantenho a causa de aumento de pena, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, em
face do concurso de agente, no patamar de 1/3 (um terço), passando a pena para o
montante de  05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do
fato, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas a serem consideradas.

1.5)  modificação do regime de cumprimento de pena para o
semiaberto:

Em  relação  ao  pedido  supramencionado,  considerando  a
redução da reprimenda corporal para o montante de  05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses  de  reclusão,  conforme  exposto  acima,  necessário  se  faz  proceder  a
readequação do regime de cumprimento de pena, do fechado para o  semiaberto,
com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, in verbis:

CP, art. 33, §2º, b) o condenado não reincidente, cuja
pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8
(oito),  poderá,  desde  o  princípio,  cumpri-la  em
regime semi-aberto.

2) Apelo de Vanucio Ferreira Maciel:

2.1) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

No tocante ao pleito formulado pelo apelante Vanucio Ferreira
Maciel, no sentido de ser reduzida a pena-base para o mínimo legal, registro, sem
maiores  delongas,  que,  igualmente  ao  ocorrido  para  o  apelante  Willimas  Wagner
Campos Barbosa, o Juiz de 1º grau laborou em equívoco quando da análise de algumas
das  circunstâncias  judiciais  elencadas  no  art.  59  do  Código  Penal,  sendo,  pois,
necessário proceder a uma revisão da pena inicialmente imposta.
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Assim,  tendo  sido  utilizadas,  pelo  Juízo  a  quo, a  mesma
fundamentação quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para
ambos os condenados, adoto, por ocasião da análise do presente pleito recursal,  as
mesmas razões de decidir insertas no item 1.2 (apelo de Williams Wagner Campos
Barbosa),  para,  igualmente,  reduzir a  pena-base de Vanucio Ferreira Maciel para o
montante de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, esta, à razão de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse  contexto,  não  havendo  circunstâncias  agravantes  ou
atenuantes, passo à terceira etapa dosimétrica, ratificando os fundamentos empregados
pelo Juízo a quo, mantendo a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do
CP, em face do concurso de agente, no patamar de 1/3 (um terço), passando a pena para
o montante de  05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
a qual torno definitiva, à míngua de outras causas a serem consideradas.

2.2)  modificação do regime de cumprimento de pena para o
semiaberto:

Igualmente ao ocorrido para o primeiro apelante,  tendo sido
reduzida a reprimenda corporal para o montante de  05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses  de  reclusão,  conforme  exposto  acima,  necessário  também  proceder-se  a
readequação do regime de cumprimento de pena, do fechado para o  semiaberto,
com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante todo o exposto,  em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, dou provimento parcial aos recursos apelatórios, reduzindo
as penas, para ambos os apelantes, para o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses  de  reclusão  e  13  (treze)  dias-multa,  modificando  o  regime  inicial  de
cumprimento de pena para o semiaberto.

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão
Filho, Presidente da Câmara Criminal e relator, dele participando o Exmo. Sr. Juiz de
Direito Tércio Chaves de Moura (convocado, com jurisdição limitada, para substituir
o  Exmo.  Sr.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos),  revisor,  e  o  Exmo.  Sr.  Des.
Arnóbio Alves Teodósio.
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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Presente  à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de Abril de 2018.

João Pessoa, 04 de Abril de 2018.

 
Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    Relator
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