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APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIMES  DE  ROUBO
MAJORADO CONSUMADO EM CONCURSO FORMAL
E  DE  ESTUPRO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  ACERVO  ROBUSTO.  RÉUS
RECONHECIDOS  PELAS  VÍTIMAS.  PALAVRAS
SEGURAS.  DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS
ESCLARECEDORES.  CASA  INVADIDA.  CONDUTA
QUE  ATINGIU  BENS  DE  VÍTIMAS  DISTINTAS,
AINDA QUE DA MESMA FAMÍLIA. OCORRÊNCIA DE
CONCURSO FORMAL. NÃO EXIGÊNCIA DA POSSE
TRANQUILA  DA  RES  NO  ROUBO.  CONSUMAÇÃO.
INVIABILIDADE  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
FORMA TENTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E
DE  APREENSÃO  DE  ARMA  DE  FOGO  PARA
CONFIGURAR A MAJORANTE DO INCISO I DO § 2°
DO  ART.  157  DO  CP.  UTILIZAÇÃO  DE  OUTROS
MEIOS  DE  PROVA.  PRECEDENTES  DO  STJ.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  PEQUENOS
EQUÍVOCOS.  REDUÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.  Tendo  a  magistrada  interpretado  os  meios
probantes de acordo com suas convicções, em que
apontou os motivos  do  desenvolvimento  fático  e
jurídico  necessários  ao  fim  condenatório,  diante
dos  reveladores  depoimentos  das  testemunhas,
além  das  declarações  seguras  das  vítimas,  que
reconheceram  os  dois  criminosos,  há  que  se
considerar correta e legítima a conclusão de que a
hipótese contempla os fatos típicos do art. 157, §
2°, I, do Código Penal, para ambos os assaltantes,
e do art. 213 do mesmo Diploma Repressivo, para
um deles, não havendo que se falar de absolvição.
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2.  Em  crimes  contra  o  patrimônio  e  contra  a
dignidade  sexual,  a  palavra  da  vítima  é  de
fundamental  importância  para  a  identificação  do
autor,  mesmo  porque  a  execução  desses  delitos
sempre se dá de forma favorável ao agente ativo,
que  se  traduz  na  vulnerabilidade  da  vítima  e
ausência de testemunhas.

3. Deve-se prestigiar as declarações dos policiais
que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes
e que, por isso, se tornaram testemunhas, pois são
indivíduos  credenciados  a  prevenir  e  reprimir  a
criminalidade,  não  tendo  interesse  em  acusar  e
incriminar inocentes, merecendo crédito até prova
robusta em contrário.

4. Se os apelantes, após invadirem uma residência
à mão armada, lograram êxito de subtrair vários
bens das vítimas, quando saíram à pé da casa, e,
ainda que a Polícia Militar tenha sido, prontamente,
acionada e tenha conseguido detê-los, a subtração
já havia se operado. Assim, basta a fuga com o
bem  para  caracterizar  o  roubo  consumado,  não
importando se a posse da res seja ou não tranquila
e/ou haja perseguição policial.

5.  Em  crime  de  roubo,  torna-se  irrelevante  a
ausência de conhecimento do agente em relação à
propriedade dos objetos subtraídos, dentro de uma
residência, sempre que a conduta (uma só ação)
atingir  bens  de  vítimas  distintas,  ainda  que  da
mesma  família.  Nessa  hipótese,  aumenta-se  a
pena pelo concurso formal, não devendo se falar,
portanto, de um único crime ao patrimônio familiar
compreendido como universalidade.

6.  Ainda que  as  conclusões  dos  Laudos  Periciais
tenham  sido,  de  certa  forma,  favoráveis  ao
acusado,  mas  se  os  respectivos  Peritos  não
atestaram  que  o  crime  não  existiu  e,  ainda,
especificaram  situações  que,  ao  serem
interpretadas,  convergem  com  as  provas  orais,
mormente com a versão da vítima, remontado o
nexo  causal  de  que  o  ilícito  foi  demorado,  ao
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contrário do alegado pela Defesa, e que os banhos
tomados  pela  ofendida,  logo  após  a  curra,
terminaram  por  influenciar  na  negatividade,  em
parte,  do  exame  pericial,  caracterizado  se
apresenta o crime contra dignidade sexual.

7. Se a maior parte das circunstâncias judiciais foi
favorável  ao  acusado,  a  pena  base  deve  ficar
próxima  do  mínimo  legal,  de  modo  que  os
excessos devem ser extirpados.

8. Inaceitável dizer que o Juiz, na dosimetria, não
tem  capacidade  de  aferir  a  personalidade  do
agente, ante a ausência de parecer técnico, porque
foi  o  próprio  legislador  que  lhe  conferiu,  por  lei
federal,  tal  aptidão  dentro  das  limitações  dos
autos, vinculando-o às conclusões dos elementos
colhidos.  Trata-se  de  uma  permissão  legal  para
análise genérica do modo de ser/agir do réu à luz
da sua conduta durante o iter criminis, seu modus
operandi, e da maneira de responder ao processo,
como  o  grau  de  perversidade  e  frieza,  de
ardilosidade, a forma de inibir a vítima, a violência
empregada,  o  cinismo,  o  desrespeito  às
autoridades  e  aos  sujeitos  da  lide,  as  intrujices
dentro  e  fora  da  audiência  etc.,  aliado,  se
existentes,  a  indicadores  de  sua  vida  pregressa.
São detalhes naturais que diferenciam o perfil de
um infrator  do  outro.  Assim,  é  possível  ao  juiz,
como qualquer cidadão, aferir a índole do acusado,
em  termos  de  tendências  negativas,  não
precisando de parecer técnico de um psiquiatra ou
psicólogo para se chegar a tal conclusão.

9. Se agente contava com menos de 21 (vinte e um)
anos de idade na data do fato, torna-se merecedor,
por  ser  um  direito  subjetivo,  da  atenuante  da
menoridade,  à  luz  do  art.  65,  I,  do  CP,  devendo
reformar a sentença caso não a tenha aplicado.

10.  Reconhecido  o  concurso  formal  diante  da
prática de dois crimes de roubo, mediante uma só
ação,  o  aumento  a  ser  feito,  se  não  existir
justificativa plausível, deve recair no marco mínimo
de 1/6 (um sexto) cominado na lei.
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11.  No  roubo  majorado  pela  causa  de  aumento
disposta no art. 157, § 2º, I, do CP, a arma de fogo
é espécie do gênero arma, não havendo coincidência
semântica entre aquela circunstância e o tipo penal
em apreço, de modo que prescinde da apreensão e
perícia no objeto, quando comprovada sua utilização
por outros meios de prova, tais como a palavra da
vítima ou mesmo de testemunhas.

12. No tocante à pena de multa, que é cumulativa,
aplica-se o mesmo procedimento dosimétrico feito
em relação à pena corporal.

13. Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração
penal  que  passou  a  ter  uma  feição  meramente
objetiva, de modo que, caso a sentença seja omissa,
não  acarretará,  diante  do  total  da  pena  imposta,
nenhum prejuízo ao increpado, visto que, eventual
abatimento  do  período  de  sua  prisão  cautelar,  a
questão passará a ser objeto de análise do Juízo das
Execuções Penais.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos das apelações
criminais, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial aos apelos,
para  redimensionar  as  penas  e  alterar  o  regime  inicial  em  relação  ao  réu
Leandro  Anderson  Jovino  de  Lima,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Fez
sustentação oral o Advogado Aécio Flávio Farias de Barros Filho.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara  Mista da Comarca de Bayeux/PB,  Alysson
Victor Botelho de Lucena e Leandro Anderson Jovino de Lima foram denunciados,
o primeiro, nas sanções dos crimes do art. 157, § 2°, I e II (c/c o art. 70 do CP),
e do art. 213, caput (c/c o art. 1°, V, da Lei n° 8.072/90), em concurso material,
ambos do CP; o segundo, do art. 157, § 2°, I e II, c/c o art. 70, do CP, porque, no
dia 26.9.2012, pelas 23h30min, na Rua Manoel Arnóbio, n° 45, Jardim Aeroporto,
naquela Comarca, quando o Sr. José Joanilson Pereira chegava em casa, em sua
caminhoneta, acompanhado de seus familiares, os acusados e outras pessoas não
identificadas abordaram as vítimas, invadiram o local e, mediante grave ameaça
com emprego de armas de fogo, roubaram delas diversos objetos, além de o
primeiro réu ter estuprado, durante o assalto, a Srª Maria do Socorro Pereira.
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Segundo a denúncia (fls. 2-6), os réus chegaram armados em
uma motocicleta tornado e, ao adentrarem na casa, o réu Leandro conduziu a
vítima José Joanilson, sua mãe e seus sobrinhos para a área de serviço, enquanto
o corréu Alysson levou a vítima Maria para o quarto e manteve com ela conjunção
carnal, tendo, inclusive, ejaculado no seu rosto, e depois roubou suas jóias. Do
assalto,  os  acusados  subtraíram  uma  televisão  de  40  polegadas,  a  quantia
aproximada de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), uma máquina fotográfica,
três aparelhos celulares, um cordão de ouro, uma aliança de ouro, um par de
brincos, três anéis folheados a ouro e uma carteira de documentos pessoais.

Narra, ainda, a inicial que os réus saíram a pé da casa levando
os bens subtraídos, pois teriam perdido a chave da moto, deixando na frente da
residência o veículo e o capacete. Acionada, a Polícia Militar conseguiu encontrá-los
na Av. Juscelino Kubischeck, apreendendo com eles um revólver calibre 38, com
seis munições intactas, um revólver calibre 32, com cinco munições intactas, o
dinheiro e parte dos objetos roubados, conquanto a televisão e outros bens foram
levados pelos meliantes não identificados, em um veículo Ford Ka, de cor preta.

Na  Delegacia,  as  vítimas  reconheceram  os  réus  como  os
autores do assalto, ao passo que o acusado Alysson Victor confessou a prática do
crime de roubo, mas negou que tenha estuprado a vítima Maria do Socorro,
tendo o réu Leandro, por sua vez, negado a prática delitiva.

Denúncia recebida no dia 31.10.2012 (fl. 135).

Após a regular citação pessoal dos acusados às fls. 158 e 197,
ambos apresentaram, em separado, a resposta à acusação às fls. 141-144 e 208-
222, com o rol de testemunhas.

A audiência una de instrução e julgamento realizada de forma
fracionada às fls. 267-272, 296-301, 335-337 e 342-345, através de gravação
audiovisual em CD/DVD, quando foram ouvidas as vítimas, as testemunhas das
partes e, ao final, interrogados os acusados.

Concluída  a  instrução  criminal  e  oferecidas  as  alegações
finais pelo Ministério Público (fls. 387-397) e pela Defesa de cada réu (fls. 411-
420 e 430-441), a magistrada a quo julgou procedente a denúncia, condenando
Alysson Victor Botelho de Lucena nos termos do art. 157, § 2°, I e II (c/c o art. 70
do CP), e do art. 213, caput (c/c o art. 1°, V, da Lei n° 8.072/90), em concurso
material, ambos do CP, e Leandro Anderson Jovino de Lima nas raias do art. 157, §
2°, I e II, c/c o art. 70, do CP, da seguinte forma (fls. 446-460):

- Para o réu Alysson Victor Botelho de Lucena:
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1. Quanto ao crime de roubo contra a vítima José Joanilson
Pereira: fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses
de  reclusão  e  225  (duzentos  e  vinte  e  cinco)  dias-multa,
diminuída de 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, por reconhecer a atenuante da confissão (CP 65, III,
'd'), elevando-a de 1/3 (um terço), ante a causa de aumento
do tipo penal, resultando a pena de 6 (seis) anos de reclusão e
260 (duzentos e sessenta) dias-multa à razão de um trigésimo
do salário mínimo ao tempo dos fatos;

2. Quanto ao crime de roubo contra a vítima Maria do Socorro
Pereira: fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses
de  reclusão  e  225  (duzentos  e  vinte  e  cinco)  dias-multa,
diminuída de 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, por reconhecer a atenuante da confissão (CP 65, III,
'd'), elevando-a de 1/3 (um terço), ante a causa de aumento
do tipo penal, resultando a pena de 6 (seis) anos de reclusão e
260 (duzentos e sessenta) dias-multa à razão de um trigésimo
do salário mínimo ao tempo dos fatos;

3. (1. = 2.) Diante do concurso formal (CP 70) pelos dois crimes
de roubos majorados praticados por Alysson Lucena, a MM Juíza
se valeu da pena corporal de um deles, por serem idênticas,
para  aumentá-la  de  metade  (½),  somando  as  de  multa,
perfazendo  a  reprimenda  de  9  (nove)  de  reclusão  e  520
(quinhentos e vinte) dias-multa à razão de um trigésimo do
salário mínimo ao tempo dos fatos;

4. Com relação ao crime de estupro contra a vítima Maria do
Socorro Pereira: fixou a pena base e a manteve definitiva em 8
(oito) anos de reclusão;

5. (3. + 4.)  Diante do concurso material (CP 69), somou o
resultado da pena do concurso formal entre os delitos de roubos
(3.) com a punição do crime de estupro (4.), totalizando a pena
final de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado, e
520 (quinhentos e vinte) dias-multa à razão de um trigésimo
do salário mínimo ao tempo dos fatos.

- Para o réu Leandro Anderson Jovino de Lima:

1. Quanto ao crime de roubo contra a vítima José Joanilson
Pereira: fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses
de  reclusão  e  225  (duzentos  e  vinte  e  cinco)  dias-multa,
diminuída de 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-
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multa, por reconhecer a atenuante da confissão (CP 65, III,
'd'), elevando-a de 1/3 (um terço), ante a causa de aumento
do tipo penal, resultando a pena de 6 (seis) anos de reclusão e
260 (duzentos e sessenta) dias-multa à razão de um trigésimo
do salário mínimo ao tempo dos fatos;

2. Quanto ao crime de roubo contra a vítima Maria do Socorro
Pereira: fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses
de  reclusão  e  225  (duzentos  e  vinte  e  cinco)  dias-multa,
diminuída de 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-
multa, por reconhecer a atenuante da confissão (CP 65, III,
'd'), elevando-a de 1/3 (um terço), ante a causa de aumento
do tipo penal, resultando a pena de 6 (seis) anos de reclusão e
260 (duzentos e sessenta) dias-multa à razão de um trigésimo
do salário mínimo ao tempo dos fatos;

3. (1. = 2.) Diante do concurso formal (CP 70) pelos dois crimes
de roubos majorados praticados por Leandro Lima, a MM Juíza
se valeu da pena corporal de um deles, por serem idênticas,
para  aumentá-la  de  metade  (½),  somando  as  de  multa,
perfazendo a reprimenda de 9 (nove) de reclusão, em regime
fechado, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa à razão de um
trigésimo do salário mínimo ao tempo dos fatos.

Irresignada, apelou a Defesa do réu Leandro  Lima (fl. 464),
alegando, em suas razões recursais (fls. 527-537), que o apelante confessou o
crime de roubo, mas houve equívoco em condená-lo na forma consumada, visto
que  ocorreu  a  tentativa,  pois  os  objetos  subtraídos  não  saíram  da  esfera
possessória  da  vítima,  mormente  pelo  fato  de  ele  ter  sido  perseguido
ininterruptamente. Afirma, também, que o concurso de crimes não existiu, porque
o roubo restou tentado em desfavor de bens comuns da residência. Aponta, ainda,
que a pena foi exacerbada e houve desacerto na atenuante da confissão, bem
como erro quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, alegando, ao final,
que a detração não foi, devidamente, aplicada, embora prevista na sentença.

Igualmente, inconformada, recorreu da Defesa do réu Alysson
Lucena (fl. 472), aduzindo, em suas razões (fls. 473-501), acerca da ausência de
materialidade e da não existência de provas da autoria do crime de estupro, visto
que, na vítima, foram realizados os mais modernos e eficientes exames periciais e
os  seus  resultados  não  foram  inconclusivos,  à  base  da  dúvida,  mas,  sim,
conclusivos: “não existiu estupro!”. Assim, sustenta que nada se comprovou em
desfavor do apelante, que, ainda, cedeu material genético para tal fim, tratando-
se, no seu entender, de uma “estória” por ela criada para se vingar do roubo em
sua casa, não podendo prevalecer a palavra dela por se encontrar isolada nos
autos e em conflito com os resultados dos laudos periciais.
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Afirma, também, a ocorrência de nulidade da sentença para
ambos os crimes em face de erro na dosimetria da pena, já que não houve a
devida  fundamentação  nas  circunstâncias  judiciais,  por  não  deter  a  Juíza
capacidade para aferir a personalidade do apelante, ante a ausência de parecer
técnico nesse particular, além de ocorrer  bis in idem no motivo do crime, ao se
valer da expressão “satisfazer o desejo de lucro fácil”, que é inerente ao tipo penal,
havendo o mesmo no vetor circunstâncias, ao dizer que foram favoráveis pois
houve o emprego de armas pesadas, que já faz parte da forma majorada.

Defende,  outrossim,  que  a  pena  base  de  cada  delito  foi
exagerada, eis que a maioria das circunstâncias judiciais foi favorável, devendo
reduzi-la  ao  mínimo  legal  ou  próximo.  Assevera  que  não  foi  reconhecida  a
atenuante da menoridade, pois o réu, no dia dos fatos, contava com a idade de
18 (dezoito) anos. Ataca, ainda, a majorante do emprego de arma, ante a falta
de perícia para saber se estaria apta ou não para efetuar disparos. Sustenta a
inexistência do concurso formal, visto que se tratou do crime único de roubo à
família,  apontando  outro  equívoco  em relação  à  sua  exasperação  acima  do
mínimo legal sem qualquer justificativa. Por fim, requer a redução da multa.

Contrarrazões  ministeriais  (fls.  544-554),  pelo  não
provimento dos dois recursos, mantendo-se a sentença guerreada.

A douta Procuradoria-Geral  de Justiça,  em Parecer,  opinou
pelo desprovimento das apelações (fls. 557-571).

Lançado o relatório (fls. 573-575), os autos foram conclusos ao
douto Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fls. 576).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

Ao analisar os pressupostos de admissibilidade e processamento
dos recursos,  verifica-se que se encontram presentes,  sobretudo quanto aos
requisitos da tempestividade, eis que cada qual foi interposto dentro do prazo
legal de 5 (cinco) dias (art. 593, caput, do CPP), e da adequação, além de não
dependerem de preparo,  por se tratar de ação penal pública,  em atenção à
Súmula n° 24 do TJPB.

Portanto, conheço dos apelos.

Demais disso, em observância ao amplo efeito devolutivo da
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apelação  criminal  e  diante  da  similitude  das  insurgências  dispostas  em  cada
recurso interposto, hei de apreciá-los em conjunto, mas seccionando a apreciação
de cada irresignação suscitada em ambos, no intuito de estender a análise de um
em proveito do outro, esgotando, assim, todos os pontos refutatórios levantados,
bem ainda para manter a unidade e credibilidade das decisões do Poder Judiciário,
além de atender aos princípios da economia e da celeridade processual.

2. Da análise dos pleitos recursais:

2.1. Considerações iniciais:

Conforme  relatado,  as  ilustres  Defesas  consignaram,
expressamente, em seus respectivos arrazoados de apelação (fls. 473-501 e 527-
537), com base nas confissões em Juízo dos dois apelantes, que estes praticaram,
em consórcio, o crime de roubo majorado, conquanto não se conformaram com
certos detalhes jurídicos envoltos ao referido delito na sentença, tanto que há
irresignações em ambos de diversas ordens, ou seja, em suma, de que o roubo foi
tentado e, não, consumado, de que não houve o concurso formal de crimes, de
que ocorreram vários equívocos na dosimetria da pena de cada réu etc.

Além disso,  a  Defesa do apelante  Alysson Victor  sustenta
que ele não praticou o crime de estupro, ante a ausência de materialidade e de
não comprovação da sua autoria, visto os exames periciais e os seus resultados
serem todos  negativos  (inconclusivos),  tratando-se,  no  seu  entender,  de  uma
“estória” criada pela vítima para se vingar do roubo perpetrado em sua casa.

Em que pesem os excelentes e bem articulados argumentos
defensivos dos dois apelos, vejo que as pretensões em ambos merecem parcial
provimento, mas tão-somente na parte da sentença referente à dosimetria da
pena, consoante se verá mais adiante.

Como visto, ainda que os apelantes tenham confessado que
praticaram o crime do roubo majorado, impõe-se aqui, mesmo assim, percorrer os
elementos probatórios sobre sua existência (autoria e materialidade), até porque
há necessidade de saber se foi consumado ou tentado, bem como se ocorreu em
concurso  formal,  além de  servir  para  apreciar  sua  correlação  com o  suposto
cometimento do crime de estupro por parte do réu Alysson Victor.

2.2.  Dos  fatos  apurados nos autos –  ocorrência  dos
crimes de roubo majorado consumado em concurso formal e de estupro:

Ao compulsar os autos, observa-se que a materialidade e a
autoria delitivas estão comprovadas diante dos elementos colhidos no inquérito
policial e na instrução criminal, mormente em relação ao reconhecimento dos
réus pelas vítimas (CD-Rom – fls. 272 e 296), às confissões dos acusados (CD-
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Rom – fl. 342) e aos depoimentos testemunhais (CD – fls. 272 e 335), os quais
dão  como  certo  que  os  réus  Alysson  Victor  Botelho  de  Lucena  e  Leandro
Anderson Jovino de Lima, no dia 26.9.2012, pelas 23h30min, juntamente com
outras  pessoas  não  identificadas,  mediante  grave  ameaça  com emprego  de
armas de fogo, após rendição e invasão domiciliar, subtraíram diversos bens dos
ofendidos José Joanilson Pereira e Maria do Socorro Pereira, e, ainda, em face
desta vítima, o réu Alysson manteve conjunção carnal no momento do assalto.

Desse roubo, foram surrupiados das vítimas uma televisão de
40 polegadas, cerca de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), uma máquina
fotográfica, três celulares, um cordão de ouro, uma aliança de ouro, um par de
brincos, três anéis folheados a ouro e uma carteira com documentos pessoais.

Acerca disso, a materialidade delitiva encontra-se positivada
através dos Boletins de Ocorrência Policial (fls. 33/33v e 34/34v), dos dois Autos
de Apresentação e Apreensão (fls. 35-36 e 37-38), do Auto de Entrega (fl. 39),
os quais descrevem, detalhadamente, os objetos roubados. Com relação ao crime
de estupro, apesar de os resultados dos laudos periciais serem negativos, há,
porém, certas colocações feitas pelos peritos que demonstram sua existência,
mormente quando aferidas com as convincentes palavras da vítima Maria  do
Socorro e das testemunhas, ante o que delas se extraiu para remontar o nexo de
causalidade incriminador, conforme será melhor estudado em tópico à parte.

Colhe-se que os irmãos José Joanilson e Maria do Socorro, com
mais  dois  filhos  desta,  após  saírem  de  um  parque  de  diversão  em  uma
caminhoneta, foram vistos pelos apelantes, que começaram a segui-los com uma
motocicleta tornado até a casa da referida família, situada na Rua Manoel Arnóbio,
45, Jardim Aeroporto, em Bayeux/PB. Ao parar o carro e antes de abrir o portão, a
parentela foi abordada à mão armada pelos denunciados.

Já dentro da casa, o réu Leandro conduziu o ofendido José, sua
mãe e seus três sobrinhos para a área de serviço, enquanto Alysson, ao perguntar
e obter resposta positiva da existência de jóias da vítima Maria, colocou o revólver
na cabeça dela e a levou para o quarto já sem roupa, pois ao passar pela cozinha
mandou tirar suas vestes, mantendo com ela forçada conjunção carnal, chegando,
inclusive, a ejacular em seu rosto e, em seguida, subtraiu suas jóias, fato afirmado
pela própria ofendida nas suas declarações na Justiça (CD-Rom – fl. 272).

Quando se deram por satisfeitos, os acusados determinaram
que a vítima José Joanilson  guardasse sua caminhoneta na garagem e,  por
terem perdido a chave da moto, saíram da casa a pé levando os objetos dos
ofendidos,  conquanto  deixaram  a  motocicleta  e  o  capacete  na  frente  da
residência, bem como a televisão de 40 polegadas e alguns celulares.

Acionada pelos vizinhos e, também, pela patrulha privada de
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rondas noturna, uma guarnição da Polícia Militar (Viatura 5003) empreendeu
diligências  e  encontrou  os  denunciados  na  Av.  Juscelino  Kubischeck,  em
Bayeux/PB, momento em que cada qual correu e tomou rumo diferente, tendo
que perseguir um deles, quando conseguiu prender o acusado Leandro Jovino,
que só trazia consigo um revólver calibre 38, com seis munições intactas.

Naquele mesmo instante, outra equipe militar, com a Viatura
5129, foi acionada e passou a procurar o réu Alysson Victor, obtendo êxito de
capturá-lo em um terreno baldio,  escondido em uma moita,  por trás de um
prédio  em construção, e com ele foi  apreendido um revólver 32,  com cinco
munições intactas, o dinheiro e alguns dos objetos subtraídos, pois a televisão
de 40 polegadas e demais bens das vítimas foram levados, em um veículo Ford
Ka, de cor preta, pelos outros meliantes não identificados.

Sobre todo esse apanhado fático incriminador em face dos réus,
vejamos, agora, sua convalidação através da correlação com as provas angariadas
desde o inquérito policial até o desfecho da exaustiva instrução criminal, cuja
jornada se perfez em 4 (quatro) audiências (fls. 272, 296, 335 e 342).

2.3. Das provas:

Por  conseguinte,  mister  enaltecer  que  tanto  na  Delegacia
(fls.  14-15  e  23-24)  como  na  Justiça  (CD's  –  fls.  272  e  296),  as  vítimas
reconheceram  os  denunciados  como  os  autores  dos  dois  crimes  (roubo  e
estupro) e narraram todo o trauma que passaram sob a mira dos revólveres que
eles portavam. Sobre o reconhecimento em comento, eis a jurisprudência:

“Em crimes contra o patrimônio, as palavras das
vítimas  têm  especial  relevância,  sendo  apta  a
comprovar a materialidade e a autoria  do delito,
mormente  quando  está  em  consonância  com  a
prova testemunhal  e  a  confissão  extrajudicial  de
um  dos  agentes.  É  irrelevante  a  ausência  das
formalidades legais do art. 226 do CPP quando os
acusados,  presos  em flagrante,  são  prontamente
reconhecidos  pelas  vítimas  e  essa  identificação,
inclusive, é corroborada pelas testemunhas quando
ouvidas  em  juízo.  (TJMG  -  APCR
1.0024.13.202782-2/001  -  Rel.  Des.  Cássio
Salomé - DJEMG 05/09/2014). (sublinhei)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  Roubo  majorado  pelo  emprego  de
arma, concurso de agentes e restrição da liberdade
da  vítima  (art.  157,  §  2º,  I,  II  e  V,  do  Código
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Penal).  Sentença  condenatória.  Irresignação
defensiva. Pleito absolutório calcado na negativa de
autoria e insuficiência probatória. Não cabimento.
Materialidade  e  autoria  comprovadas.
Reconhecimento  seguro  do  recorrente,  realizado
por duas vítimas, na fase investigativa e ratificado
em juízo. Palavras seguras e uníssonas de ambos
os ofendidos corroborada pelos demais elementos
de prova. Suficiência. Dúvida inexistente. Negativa
de autoria isolada do contexto probante. Álibi não
comprovado. Ônus da defesa. Exegese do art. 156,
caput,  do  CPP.  Conjunto  probatório  firme.  Édito
condenatório mantido.” (TJSC - ACR 2013.076364-
5  -  Rel.  Des.  Leopoldo  Augusto  Brüggemann  -
DJSC 05/09/2014, pág. 356) (sublinhei)

Ainda,  na  Delegacia  (fls.  16-17  e  18-19),  o  increpado
Alysson confessou o crime de roubo, mas negou a prática de estupro, enquanto
o corréu Leandro negou sua participação no evento delitivo patrimonial.

Na Justiça, ao ser interrogado por meio de gravação audiovisual
(CD-Rom – fl. 342), o réu Alysson Victor também confessou, detalhadamente, todo
o iter criminis do roubo, dizendo que já algum tempo andava armado e que, no dia
do fato (26.9.2012), após um comício em Bayeux do Candidato Expedito Pereira,
resolveu  seguir,  como carona  da  motocicleta  de  Leandro  Jovino,  um carro  e,
quando este veículo parou em frente a uma casa, os dois abordaram, cada qual
com uma arma de fogo, os seus passageiros, rendendo-lhes, e depois adentraram
na referida residência, tendo pedido a senha de um cofre a uma das vítimas, o
qual estava no corredor da casa, mas não lhe foi dado dito segredo.

Em  seguida,  o  aludido  réu  afirmou  que  os  dois  (ele  e
Leandro)  foram recolhendo os  pertences das vítimas,  inclusive,  que levou a
ofendida Maria do Socorro ao quarto dela, para pegar suas jóias, quando ela as
lhe entregou, relatando, ainda, que o seu comparsa ficou com as demais vítimas
no corredor, e que, depois de praticarem o roubo, os dois saíram correndo para
pista, onde cada um tomou seu próprio destino, tendo o corréu Leandro deixado
uma televisão na calçada da casa, pois teria perdido a chave da moto.

Já  o  apelante  Leandro  Jovino,  ao  ser  ouvido  perante  a
autoridade  judicial  (CD-Rom  –  fl.  342),  manteve  o  mesmo  teor  fático  do
interrogatório do seu comparsa, de modo que confessou a prática do crime de
roubo majorado, dizendo que, ao terminar um comício em Bayeux, avistou um
carro passando e pegou sua motocicleta, com o corréu Alysson na garupa, para
juntos segui-lo no intuito de fazer um assalto, e, quando o carro parou e o
condutor  do  veículo  abriu  o  portão  da  casa,  os  dois  desceram  da  moto  e
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abordaram os passageiros. Após o que, invadiram a residência e renderam toda
a  família,  tendo  surrupiado  diversos  bens  das  vítimas,  conquanto  deixaram
parte dos objetos roubados na calçada, porque perdeu a chave da moto, nada
levando consigo, enquanto o corréu Alysson levou o que estava ao seu alcance.

As  testemunhas  de  acusação  Alex  do  Nascimento  Lima
(Cabo),  Wislley  da  Silva  Bastos  (Soldado)  e  Edmilson  Andrade  de  Oliveira
(Sargento) foram os Policiais  Militares  que efetivaram a prisão em flagrante
delito  dos  réus,  sendo  que  as  duas  primeiras,  através  da  Viatura  5003,
apreenderam o acusado Leandro Jovino, enquanto a última, com outra Viatura
5129, capturou o réu Alysson Victor, e todas disseram, na Justiça (CD's de fls.
272 e 335),  que as vítimas reconheceram os dois denunciados na delegacia
como os autores do crime de roubo e que elas confirmaram que o réu Alysson
cometeu sozinho o crime de estupro em face da vítima Maria do Socorro Pereira.

Deve-se  prestigiar  as  declarações  dos  policiais  que
efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes e que, por isso, se tornaram
testemunhas,  pois  são  indivíduos  credenciados  a  prevenir  e  reprimir  a
criminalidade, não tendo interesse em acusar e incriminar inocentes, merecendo
crédito  até  prova  robusta  em contrário.  E  outro  não  é  o  entendimento  dos
nossos tribunais, inclusive, do E. STF, in litteris:

“VALIDADE  DO  DEPOIMENTO  TESTEMUNHAL  DE
AGENTES  POLICIAIS.  O  valor  do  depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando  prestado  em  juízo,  sob  a  garantia  do
contraditório  -  reveste-se  de  inquaestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo  só  fato  de  emanar  de  agentes  estatais
incumbidos,  por  dever  de  ofício,  da  repressão
penal.  O  depoimento  testemunhal  do  agente
policial  somente  não  terá  valor,  quando  se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse  particular  na  investigação  penal,  age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações  não  encontram  suporte  e  nem  se
harmonizam  com  outros  elementos  probatórios
idôneos.” (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. Celso de
Mello - DJU 18.10.96).

“Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais
que  realizaram o  flagrante,  colhidos  no  auto  de
prisão  e  reafirmados  em  juízo  com  plena
observância do contraditório – Idoneidade. [...] É
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idônea  a  prova  testemunhal  colhida  no  auto  de
prisão  em flagrante  e  reafirmada em juízo,  com
plena  observância  do  contraditório,  mesmo
constituída  apenas  por  depoimentos  de  policiais
que realizaram o flagrante” (STJ - RT 771/566).

“Os  depoimentos  dos  policiais  que  efetuaram  a
prisão  em  flagrante  delito  do  acusado  possuem
eficácia  probatória,  não  podendo  ser
desconsiderados  pelo  só  fato  de  emanar  desses
agentes públicos.” (TJPR - AC 763.564-3 - Rel. Des.
Marcus Vinicius de Lacerda Costa - DJ 29/07/2011).

Também, as testemunhas referidas Cláudio José Elias Pereira e
Izaquiel Antônio dos Santos prestaram seus depoimentos, na Justiça (CD-Rom –
fls.  335),  no  mesmo  sentindo  dos  fatos  narrados  pelas  vítimas  e  pelas
testemunhas  de  acusação,  dando  como  verdadeiros  os  fatos  discorridos  na
denúncia, de que o crime de roubo majorado foi consumado e em concurso formal.

As  testemunhas  de  Defesa  do  réu  Leandro  Jovino  (Israel
Fernandes da Silva, Lécio Fabiano Leôncio da Silva e Maria de Lourdes Pires de
Lima) e as do denunciado Alysson Victor (Maria Amável Duarte Pereira e Maria
Cristina Oliveira de Vasconcelos) em nada acrescentaram em favor deles, tendo
apenas falado que os dois possuem boa conduta social onde moram e trabalham.

Já  com  relação  à  prova  mais  detalhada  e  direcionada  à
prática do crime de estupro, como dito anteriormente, será melhor analisada e
discutida em tópico à parte.

2.4. Do pedido de desclassificação do crime de roubo
consumado para a forma tentada (art. 14, II, do Código Penal):

Percebe-se,  categoricamente,  que  não prospera  a  tese  da
Defesa do acusado Leandro Lima (fls. 527-537) de que o crime de roubo não se
consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consoante  ficou  esclarecido,  em  especial  pelas  próprias
confissões dos apelantes (CD - fls. 342 e 346), as quais foram corroboradas com
os relatos das testemunhas e das vítimas, ocorreu, sim, sem nenhuma sombra de
dúvida, a consumação do delito de roubo majorado, sendo impossível se falar em
tentativa, de vez que o art. 14, II, do CP dispõe ser crime tentado “quando iniciada
a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”.

In  casu,  após  invadirem  a  residência  e  renderem à  mão
armada toda uma família, os apelantes lograram êxito em subtrair vários bens
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das vítimas, chegando a levá-los consigo quando saíram à pé da casa, e, ainda
que  a  Polícia  Militar  tenha  sido,  prontamente,  acionada  e  tenha  conseguido
detê-los, a subtração já havia se operado.

A bem da verdade, até porque de há muito pacificado na
jurisprudência pátria, não é imprescindível, seja no crime de roubo, seja no de
furto, que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, bastando a
fuga com o bem para se caracterizar a existência da posse do meliante, não
importando assim que esta seja ou não tranquila e/ou haja perseguição policial.

A consumação do delito de roubo, assim como o delito de
furto, se dá com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia subtraída,
sendo mesmo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima,
bastando a cessação da clandestinidade ou violência da ação.

Nesse  sentido,  esclarecedores  se  afiguram os  julgados  do
Excelso Pretório (STF):

“O roubo se consuma no instante em que o ladrão
se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída
mediante grave ameaça ou violência. Para que o
ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso
direito,  que  ela  saia  da  esfera  de  vigilância  do
antigo  possuidor,  mas,  ao  contrário,  basta  que
cesse a clandestinidade ou a violência, para que o
poder  de  fato  sobre  a  coisa  se  transforme  de
detenção  em  posse,  ainda  que  seja  possível  ao
antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou
por terceiro, em virtude de perseguição imediata.
Aliás,  a  fuga  com a  coisa  em seu  poder  traduz
inequivocamente  a  existência  da  posse.  E  a
perseguição - não fosse a legitimidade do desforço
imediato - seria ato de turbação (ameaça à posse
do ladrão)” (STF - in RT 677/428).

“Para  ter-se  o  delito  como  consumado  não  é
necessário  que  a  coisa  roubada  haja  saído  da
esfera de vigilância da vítima, bastando a fuga com
o bem subtraído para caracterizar a existência de
posse pelo criminoso.” (STF - in RT 640/391)

“Firmou-se em Plenário a jurisprudência do Supremo
Tribunal  Federal,  no sentido de que 'o roubo está
consumado se o ladrão é preso em decorrência de
perseguição  imediatamente  após  a  subtração  da
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coisa,  não  importando  assim  que  tenha,  ou  não,
posse tranquila desta'.” (STF - in RTJ 135/161)

Pertinente, também, a jurisprudência atualizada do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“Considera-se  consumado  o  crime  de  roubo  no
momento em que o agente obtém a posse da  Res
furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja
perseguição policial, sendo prescindível que o objeto
do  crime  saia  da  esfera  de  vigilância  da  vítima.
Precedentes do STJ e do STF.” (STJ - HC 237.592/RJ
– 5T - Relª Minª Laurita Vaz - DJe 22/08/2014)

“Prevalece nesta corte a orientação de que o delito
de roubo, assim como o de furto, fica consumado
com a simples posse,  ainda que breve, da coisa
alheia, mesmo que haja imediata perseguição do
agente,  não  sendo  necessário  que  o  objeto  do
crime  saia  da  esfera  de  vigilância  da  vítima.
Precedentes.” (STJ - AgRg-AREsp 521.133/BA – 5T
- Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 14/08/2014)

“[...]. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
CONCURSO DE  AGENTES.  CONSUMAÇÃO.  POSSE
TRANQÜILA  DA  RES.  DESNECESSIDADE.
REVALORAÇÃO  PROBATÓRIA.  POSSIBILIDADE.
[...]. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal,
para balizar o debate sobre a consumação do crime
de  roubo,  adotam  a  teoria  da  apprehensio,
também denominada de amotio, segundo a qual se
considera  consumado  o  mencionado  delito  no
momento em que o agente obtém a posse da res
furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou
haja perseguição policial, sendo prescindível que o
objeto  do  crime  saia  da  esfera  de  vigilância  da
vítima. [...]”. (STJ - AgRg no REsp 1214179/SP -
Relª Minª Laurita Vaz – 5T - DJe 03/04/2012).

“[...]  ROUBO.  QUESTÕES  FÁTICAS
INCONTROVERSAS.  DESNECESSIDADE  DE
APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO DE
OUTROS MEIO DE PROVA. VALORAÇÃO JURÍDICA
DE  SITUAÇÃO  FÁTICA.  DESNECESSIDADE  DA
POSSE  TRANQUILA  DA  RES  NO  ROUBO.
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CONSUMAÇÃO  DO  DELITO.  [...].  O  tipo  penal
classificado como roubo consuma-se no momento,
ainda  que  breve,  no  qual  o  agente  se  torna
possuidor da res, não se mostrando necessária a
posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1292360/RS - Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior – 6T - DJe 15/02/2012).

Ora, é de clareza solar que os acusados apossaram-se, sim,
dos  bens  subtraídos  das  vítimas.  Por  mais  que  a  posse  não  tenha  sido
duradoura,  os  objetos  foram  retirados  da  esfera  de  vigilância  das  vítimas.
Portanto, trata-se de crime consumado e não tentado.

Em  face  disso,  venho  sustentando,  perante  esta  Corte
Estadual,  que  “É  descabido  o  pedido  de  desclassificação  do  crime  de  roubo
consumado para a tentativa de roubo, uma vez que, percorrido o iter criminis em
sua totalidade, tendo a res furtiva saído da esfera de vigilância da vítima, sendo
encontrada, logo depois, na posse do apelante que, inclusive, confessou a prática
criminosa.”  (TJPB  -  APL  0023803-34.2013.815.0011  -  Câmara  Especializada
Criminal - Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho - DJPB 20/08/2014, pág. 26)

Assim, não há que se falar em desclassificação do crime para
roubo tentado, uma vez que restou suficientemente comprovada a prática e
consumação do crime majorado.

2.5. Da alegada inexistência do concurso de crimes:

Também, não assiste razão aos apelantes a tese de que não
deveria ter incidido o concurso formal de crimes, por se tratar de delito único de
roubo à residência familiar e, por isso, tentado em desfavor de seus bens comuns.

Como visto acima, os apelantes roubaram tanto bens comuns
da residência como os de índole pessoal de cada vítima, bastando observar que
surrupiaram as jóias e dinheiro da ofendida Maria, a carteira de documentos da
vítima José,  bem como os  seus  aparelhos  celulares,  dentre  outros  pertences,
ficando certo que eles atingiram patrimônios de pessoas distintas.

Entretanto, o mais importante, no presente caso, para definir a
existência do concurso formal de crimes e espancar de vez a tese da Defesa (ainda
que aceitasse sua possível intromissão no meio forense), é que os réus, primeiro,
abordaram e individualizaram as vítimas em plena via pública, quando só depois
invadiram  a  casa  delas,  por  guarnecer,  obviamente,  mais  objetos  ao  fim  do
enriquecimento ilícito.

Por  essa razão,  jamais  se  poderá  dizer  que  os  acusados
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tiveram a pura intenção de roubar (um único crime de roubo) somente os bens
comuns da residência da família, compreendidos como universalidade, sem saber
quantas pessoas lá existiam.

É sabido que o concurso formal de crimes, previsto no art.
70 do CP, tem fundamento em razões de política criminal, tendo sido criado para
beneficiar o agente que, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, sendo-lhe aplicada a pena mais grave ou, se
iguais, somente uma delas, mas aumentada, de um sexto até metade. Ex vi:

“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.”

Assim,  torna-se irrelevante  a  ausência  de conhecimento  do
agente em relação à propriedade dos objetos subtraídos, devendo ser aumentada
a pena sempre que a conduta (uma só ação ou omissão) atingir bens de vítimas
distintas, ainda que elas pertençam à mesma família, como aconteceu no presente
caso, o que não afasta a configuração do concurso formal.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria:

“É  irrelevante  a  falta  de  conhecimento  do
sentenciado  quanto  à  propriedade  dos  bens
subtraídos, devendo ser exasperada a pena sempre
que  a  ação  criminosa  atingir  patrimônios  de
vítimas distintas. O fato de as vítimas pertencerem
à  mesma  família  não  afasta  a  configuração  do
concurso  formal  de  entre  os  delitos  de  roubo.”
(TJDF - Rec 2013.05.1.007138-5 - Rel. Des. Souza
e Ávila - DJDFTE 22/05/2014, pág. 200)

“O roubo perpetrado com violação de patrimônios
de diferentes vítimas, ainda que num único evento,
configura  a  literalidade  do  concurso  formal  de
crimes,  e  não  apenas  de  crime  único.
Especialmente  no  crime  de  roubo,  que  se
caracteriza  pelo  emprego  de  violência  ou  grave
ameaça na investida do agente contra o patrimônio
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alheio, tal entendimento se justifica e se evidencia,
porque  diversificada  também é  a  constrição  das
vítimas, e não somente seu patrimônio. O fato de
as vítimas pertencerem a uma mesma família não
faz  comuns  os  bens  lesados.”  (TJPR  -  ApCr
1028369-3  -  Relª  Desª  Maria  José  de  Toledo
Marcondes Teixeira - DJPR 19/03/2014, pág. 271)

“O roubo praticado contra os bens protegidos em
uma  mesma  residência,  quando  comprovada  a
existência  de  prévia  e  deliberada  intenção  de
subtração  de  patrimônios  distintos,  caracteriza  o
concurso  formal  de  crimes.”  (TJDF  -  Rec
2011.07.1.008409-6 - Rel. Des. Mario Machado -
DJDFTE 30/01/2014, pág. 124)

“Aplica-se  a  regra  do  concurso  formal  de  crimes
(art. 70 do Código Penal) quando o agente, com
uma  única  ação  criminosa,  no  mesmo  contexto
fático,  subtrai  patrimônios  de  vítimas  diferentes,
ainda  que  pertencentes  às  pessoas  da  mesma
família.”  (TJDF  -  Rec  2011.03.1.014870-4  -  Rel.
Des. Mario Machado; DJDF 07/08/2013, pág. 380).

Portanto, ocorre concurso formal quando o agente, mediante
uma só ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, ainda que da
mesma família, eis que caracterizada a violação a patrimônios distintos.

2.5.1.  Da  tese  de  ocorrência  de  um único  crime de
roubo à residência da família:

Ainda que haja uma vertente doutrinária e até jurisprudencial
de que se deve considerar o dolo dos agentes de roubar a residência da família e
não  individualmente  cada  um dos  seus  integrantes,  reconhecendo  a  conduta
como um único crime de roubo, eis que desfalcado o patrimônio compreendido
como universalidade, não comungo com tal posição, que, por sinal, é minoritária.

Isto  por  visualizar  o  fim do  instituto  do  concurso  formal,
visto que perderá o sentido a distinção entre “unidade de desígnios” (concurso
formal  próprio)  e  “desígnios  autônomos”  (concurso  formal  impróprio),  bem
como a aferição do desvalor da conduta de roubo dentro do âmbito residencial,
pois a ação ilícita será a mesma, para fins do  quantum punitivo, se cometida
contra os bens de uma “residência” (por se tornar, agora, para alguns, o coletivo
de vítima), de uma só pessoa ou de inúmeras pessoas, sem falar que levará a
reboque as hipóteses semelhantes de roubo a banco, a ônibus, à padaria, à loja
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etc., não se importando com a quantidade de indivíduos lesados.

Em verdade, data venia, dito entendimento só vem a fomentar
a descriminalização e/ou a despenalização, aumentando o caos da sociedade, eis
que, no caso de roubo à residência, cada ser humano que lá for violado em seus
direitos não se caracterizará um delito  à parte,  pois  o ilícito  se configurá,  do
mesmo jeito, como um único crime, se perpetrado contra várias pessoas.

O divisor de águas, para tanto, depende agora da vontade do
agente (senhor “rei” do processo) de dizer o que pretendia, com uma só ação,
quando invadiu uma residência, se os bens desta em sua universalidade ou os
dos indivíduos que lá se encontravam.

Em caso de confissão, para mitigar o prejuízo repressivo, fica
fácil, agora, a deliberação do réu no interrogatório judicial, mormente por estar
guarnecido de advogado,  o que tornará,  se  assim vingar,  o referido elemento
subjetivo  o  fator  determinante  para  exclusão  do  concurso  de  crimes,  em
detrimento à violação patrimonial, moral e psíquica suportada por cada vítima.

Vejo que algumas interpretações à legislação penal ultrapassam
os limites da tolerância, por sempre buscarem, a todo custo, melhorar a vida dos
transgressores, pois esses intérpretes (doutrina/jurisprudência) vêm se inserindo
na onda do inconsciente coletivo do hipnótico mantra do “beneficiar, beneficiar,
beneficiar...”, achando que encontraram a se dizente melhor exegese da lei. Mas
não se apercebem de manter o equilíbrio comunitário, já que só direcionam o
pensar para inverter a casuística sempre em prol do agente, esquecendo-se da
sensatez da dupla realidade de se punir quem o mal pratica e de conferir o devido
alento recompensador à cada pessoa que foi vítima de crime e à sociedade que
conclama a paz social, com o pagamento de impostos para segurança pública.

Arrisco-me a dizer que a criminalidade está aumentado por
conta dessa guerra de egos em cima do garantismo, que vem sendo desvirtuado
do seu real desiderato, cujo objeto visa à observância do devido processo legal
e, não, transformá-lo em tábua de salvação do agente para sempre ver sua
situação abrandada.

Inconcebível,  diante  da  letra  da  nossa  ordem  jurídica,  a
interpretação de querer igualar um bandido que assalta uma só pessoa, ao invadir
sua casa, com aquele que aterroriza várias vítimas de uma mesma família, sem se
importar com as condições pessoais de cada qual, só porque a intenção que ele diz
ter tido era a de roubar o patrimônio da família compreendido como universalidade.

Se assim for, está decretado o incentivo à prática criminosa de
maior pujança. Basta imaginar o agente que invade uma casa e se depara com
vários indivíduos, passando a roubar de cada membro suas jóias, relógio, sapatos,
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roupas etc. Sua conduta será enquadrada como se praticasse um único crime de
roubo, só porque foi roubar uma residência, que não é pessoa, é coisa.

Na verdade, os apelantes “saíram no lucro”, pois o caso deveria
incidir o “concurso formal impróprio”, com a soma das penas, eis que os meliantes,
ainda que em breve lapso temporal, cogitaram, planejaram e executaram a prática
dolosa de dois crimes de roubo. Ou seja, antes da abordagem, eles já tinham
visualizado, dentro de um carro, mais de uma vítima em potencial e almejaram o
patrimônio de cada qual, quando passaram a segui-las até chegar em casa, no que
tiveram em mente o fim deliberado e direto de praticarem vários delitos.

Os  larápios  quiseram,  sim,  mais  de  um  resultado  antes
mesmo de roubarem, com dolo direto, duas pessoas (“desígnios autônomos”).

Ora, os dois assaltantes iniciaram a conduta delituosa com o
escopo (elemento subjetivo) de lesar o patrimônio de mais de uma vítima com
uma só ação, ou seja, cometeram, repito, com uma só ação, dois crimes de
roubo,  de  vez  que  intentaram  contra  duas  vítimas  previamente  visadas,
buscando, assim,  mais de um resultado, diante da vontade deliberadamente
dirigida  aos  diversos  fins,  circunstância  que  faz  evidenciar  os  “desígnios
autônomos”, ocorrendo, por conta disso, o concurso formal imperfeito.

Quero com isso dizer que, não obstante o fato de os crimes
terem sido praticados no mesmo local, estando as vítimas juntas no momento,
praticaram os apelantes duas subtrações, atingindo patrimônios antes visados
de  cada uma,  em uma única  ação,  restando demonstrado a  diversidade  de
intenções,  sobretudo  quando  se  constata  que  a  empreitada  foi  cogitada
anteriormente, como confessaram os próprios recorrentes.

É o que preleciona Guilherme de Souza Nucci (in Código penal
comentado. 11. ed. rev., atual e ampl., São Paulo: RT, 2012, págs. 486 e 487):

“[...] na segunda parte, está previsto o concurso
formal  imperfeito:  as  penas devem ser  aplicadas
cumulativamente se a conduta única é dolosa e os
delitos  concorrentes  resultam  de  desígnios
autônomos.  A  intenção  do  legislador,  nessa
hipótese,  é  retirar  o  benefício  daquele  que,
tendo por fim deliberado e direto atingir dois
ou  mais  bens  jurídicos,  cometer  os  crimes
com uma só ação ou omissão.

[...] quando o agente atua com dolo no que se
refere  aos  delitos  concorrentes,  deve  ser
punido  com  base  no  concurso  formal
imperfeito, ou seja, a soma das penas.” (realcei)
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Agora, vejamos a jurisprudência do E. STJ:

“Aplica-se, no caso em apreço, o art. 70, in fine, do
Código Penal, na medida que a conduta delituosa do
Réu objetivou lesionar o patrimônio de mais de uma
vítima.” (STJ - HC 177.026/MT - Relª Minª. Laurita
Vaz - Julg. 27/03/2012 - DJe 03/04/2012)

“Quando  o  Réu  inicia  a  conduta  delituosa  com o
escopo de lesar o patrimônio de mais de uma vítima
com uma só ação deve-se aplicar o art. 70, segunda
parte, do Código Penal.” (STJ - REsp 690.760/RS -
Relª Minª. Laurita Vaz - DJU 28/05/2007, p. 389).

Contudo, diante da ausência de recurso ministerial, não se
pode reformar a sentença nesse particular, devendo permanecer a incidência do
concurso formal próprio quanto aos crimes de roubo.

2.6. Da arguição de inexistência do crime de estupro:

De início, merece destaque a forma habilidosa empreendida
pela Defesa do acusado Alysson Victor de se valer dos aspectos fáticos dispostos
nos autos em comparativo com os resultados negativos dos exames periciais,
para sustentar  a ausência de  materialidade e de provas da autoria do crime de
estupro, mormente quando defendeu o liame de que tudo foi uma “estória” criada
pela vítima para se vingar do roubo em sua casa e que, por isso, sua palavra
encontra-se isolada nos autos e em conflito com os resultados dos laudos periciais.

Os dois apelantes (CD-Rom – fl. 342) negaram a prática do
crime de estupro, pois disseram que estavam nervosos dentro da casa, durante
o assalto, e que não havia tempo de cometê-lo, pois foi tudo rápido demais, e
que tal acusação só veio a ocorrer na delegacia, pegando ambos de surpresa.

Todavia, melhor sorte não acompanha o réu Alysson Victor,
pois há farto acervo probante que o aponta como autor do estupro, repelindo,
assim, os argumentos defensivos, mormente diante da comprovação do nexo
causal  de  que  a  prática  do  ato  sexual  ilícito  foi  demorada,  ao  contrário  do
alegado pelos réus, e que os banhos tomados pela vítima, logo após a curra,
terminaram por influenciar na negatividade, em parte, do exame pericial.

Ao  analisar,  detidamente,  o  inquérito  policial  e  todos  os
documentos e vídeos da instrução criminal (CD's de fls. 272, 296, 335 e 342),
vejo que restou caracterizado o crime contra dignidade sexual praticado pelo
acusado Alysson Victor em face da vítima Maria do Socorro Pereira.
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Apesar de as conclusões dos Laudos Periciais (fls.  199-203,
284-288 e 349-350) terem sido, de certa forma, favoráveis ao réu Alysson, os
respectivos Peritos, por sua vez, não atestaram que o crime não existiu e, ainda,
especificaram situações nos laudos que, ao serem interpretadas, convergem em
consonância com as provas orais colhidas, culminando no crime de estupro.

Para tanto, basta se deter no Laudo Sexólogo de fls. 349-
350, o qual foi realizado na data do estupro, quando a perícia, ao enfrentar o 1°
quesito referente à existência ou não de conjunção carnal, asseverou que não
havia elementos para “afirmar ou negar” tal situação delitiva, tendo se baseado
no seguinte quadro fático que lhe foi apresentado, assim descrevendo:

“O histórico  de ejaculação  externa,  bem como de
banho pós coito é considerado fator influenciador na
negatividade do exame complementar realizado.”

De fato, a vítima tomou banho pós coito e, segundo a perícia,
tal circunstância é fator influenciador na negatividade do exame. Além disso, o
referido  Laudo  Sexólogo  deixou  claro  que  a  ofendida  “comparece  ao  exame
chorosa” e que a “Vagina revela introito levemente hiperemiado [...]”.

Dessas  três  vertentes,  extraem-se  que  o  banho  da  vítima
eliminou parte dos vestígios do delito, aliado ao fato de que ela chegou no DML em
estado de choque e sua vagina apresentava “congestão sangüínea”, por revelar seu
introito  hiperemia,  situações  que  devem  ser  consideradas  ao  propósito
interpretativo com fins à condenação (princípio da persuasão racional do juiz),
mormente por se encontrarem em harmonia com outros meios de prova.

A isso, soma-se que o Laudo de Exame de DNA (fls. 199-203),
realizado no lençol da cama onde ocorreu o estupro, identificou material com perfil
genético  da  vítima,  conquanto  sem  haver  “quantidade  suficiente  para  ser
detectado pelos métodos de análise empregados, material biológico masculino”.

Infere-se,  por  conseguinte,  que  houve,  de  fato,  relação
sexual  naquele  dia  26.9.2012,  dentro do  quarto  da vítima,  ante  a  conjunta
identificação de material  genético  da ofendida  e,  também, material  genético
masculino, sendo que neste não foi possível a realização precisa do exame de
DNA, por ter sido em quantidade insuficiente para tanto.

Agora, eis as palavras da vítima Maria do Socorro Pereira,
que, ao ser ouvida em Juízo (CD-Rom – fl. 272), manteve a mesma narrativa
fática  das suas  declarações  colhidas  na Delegacia  à fl.  23-24,  cujos termos
esclarecedores assim prestou:

“Que, no dia 26 de setembro de corrente ano, por
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volta  das  23hs30min,  estava  chegando  em  sua
residência juntamente com seu irmão e seus dois
filhos  em  uma  caminhoneta;  Que,  antes  de
chegarem  no  portão  da  casa,  apareceu  dois
elementos,  os  quais  estavam  armados  de
revólveres  e  logo  mandarem todos  descerem do
veículo  [...];  então  os  elementos  levaram  todos
para dentro de casa; Que, a declarante afirma que
um dos elementos ficou na área de serviço com
seus três filhos, seu irmão e sua mãe, enquanto o
outro  elemento  apontando  o  revólver  para  a
cabeça  da  declarante  a  levou  para  o  quarto,
porém,  quando  chegou  na  cozinha  o  mesmo
mandou  a  declarante  tirar  a  roupa,  então  a
declarante tirou, em seguida o elemento a levou
para  o  quarto  e  mandou  a  declarante  deitar  na
cama, em seguida praticou o ato sexual o mesmo
ejaculou no rosto da declarante; Que, após manter
a  relação  o  mesmo  pediu  as  jóias;  Que,  a
declarante afirma que pediu ao mesmo para vestir
a  roupa  e  este  mandou  a  que  a  declarante
vestisse; Que, a declarante afirma que o elemento
quando  praticou  o  ato  sexual,  não  usou
preservativo;  Que,  os  elementos  roubaram  da
residência  o  seguinte:  aproximadamente  R$
970,00, TV de 40 polegadas, três celulares, cordão
de  ouro,  aliança  de  ouro,  par  de  brincos  e  três
anéis folheados a ouro [...].”

Nota-se que as declarações da vítima são firmes, coerentes e
convincentes.  Por  essas  razões,  não  prospera  a  tese  defensiva  de  que  as
palavras dela não encontram eco nos autos e que devem ser recebidas com
extrema reserva, sob o pretexto de que o seu intuito foi o de incriminar o réu.

Daí vem a indagação: se a vítima criou um estupro falacioso
contra um só assaltante, para se vingar do roubo em sua casa, por qual motivo
ela não incluiu o outro réu, quando podeira criar tal teatro contra ambos?

Ora, quando se tratam dos crimes contra a dignidade sexual,
que,  geralmente,  é  cometido  às  ocultas,  a  jurisprudência  dominante  tem-se
manifestado no sentido de que a palavra da vítima, até mesmo se tratando de
criança,  assume  especial  valor  probante  e  é  suficiente  para  comprovar  a
materialidade e a autoria infracionais, tanto mais se suas declarações guardam
perfeita consonância com elementos de convicção dos autos.
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Do exposto, vale transcrever a jurisprudência pátria, in litteris:

“As  declarações  da  vítima,  apoiadas  nos  demais
elementos  dos  autos,  em se  tratando  de  crimes
cometidos  sem a presença de  outras  pessoas,  é
prova  válida  para  a  condenação,  mesmo  ante  a
palavra  divergente  do  réu  [...].”  (STJ  –  HC
195.467/SP - Relª.  Minª.  Maria Thereza de Assis
Moura – 6T – J. 14.06.2011 – DJe 22.06.2011).

“PROVA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  É  assente  na
jurisprudência  que,  em  se  tratando  de  crimes
sexuais,  a  palavra  da  vítima  reveste-se  de  vital
importância, sendo, muitas vezes, a única prova a
determinar a condenação do réu. Isso porque, pela
sua  natureza,  tais  infrações  normalmente  são
cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de
qualquer  testemunha.”  (TJRS  -  AP  70040390858,
Rel. Des. Naele Ochoa Piazzeta, J. 24/02/2011)

Ressalta-se, ainda, que a vítima não conhecia o réu Alysson,
não havendo qualquer motivo, em meio a um momento de extrema aflição, com
os próprios filhos expostos a armas de fogo, para criar uma “estória” e, com
isso, imputar-lhe falsamente o delito.

Nesse  norte,  entendo  que  não  há  que  se  descrer  das
palavras da vítima, já que, em crimes como os do caso em apreço, secretos por
sua própria natureza, quase sempre são praticados na clandestinidade, goza da
presunção de veracidade e assume especial  valor  probante,  sendo suficiente
para comprovar a materialidade e autoria do delito.

A  vítima  José  Joanilson  Pereira,  em suas  declarações  em
Juízo (CD-Rom – fl. 296), afirmou que ficou na área de serviço da casa sob a
mira da arma do réu Leandro, que apressava o tempo todo o comparsa Alysson,
que  estava  no  quarto  com  a  sua  irmã,  dizendo:  “vamos,  vamos,  está
demorando muito”, ao passo que Alysson lhe respondia: “calma aí, calma aí”,
tendo, em seguida, ido para cozinha se encontrar com Leandro, quando falou,
ao celular, que o “serviço já foi feito”, asseverando que ficou claro que o objetivo
principal dos meliantes seria fazer nela esse malefício.

Nota-se  que  tal  declaração  colide  com  as  dos  réus,  que
disseram que não havia tempo de cometer estupro, pois foi tudo rápido demais.

Disse, ainda, a vítima José que, quando estava na delegacia
ao lado de sua irmã, visto que o réu Leandro já estava detido lá, presenciou a
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mudança de comportamento dela, ao ver o acusado Alysson descer da viatura,
pois começou a tremer e passar mal, instante em que ela lhe contou que havia
sido por ele violentada sexualmente, eis que até então só tinha contado sobre o
estupro à sua mãe, de modo que entendeu o motivo de sua irmã, após a saída
dos assaltantes da casa, ter ido, de imediato, tomar banho.

Sobre o episódio do estupro, a testemunha Alex do Nascimento
Lima (Cb. da Polícia Militar) disse, em Juízo (CD-Rom – fl. 272), que as vítimas
reconheceram os acusados na delegacia  e  enfatizou  que  a  ofendida  Maria  do
Socorro  Pereira  estava chorando muito,  tendo a  outra  testemunha,  o  Sd.  PM
Wislley da Silva Bastos, afirmado o mesmo na Justiça (CD-Rom – fl. 272), de que a
referida vítima logo que chegou na delegacia foi dizendo que tinha sido estuprada e
que ela havia reconhecido os acusados como os executores do crime de roubo e
apontou a autoria do delito de estupro para o apelante Alysson.

De  relevante  importância  o  depoimento  da  testemunha
referida Izaquiel Antônio dos Santos prestado na Justiça (CD-Rom – fls. 335),
visto que ele mora em frente à casa das vítimas e percebeu, na noite dos fatos,
que o movimento na referida residência se tratava de um assalto, situação que
lhe fez ligar para a polícia, e que, após cessarem os crimes, dita testemunha foi,
de imediato, dar apoio aos seus vizinhos, quando estranhou que a dona da casa,
a vítima Maria do Socorro Pereira, naquele horário, estava tomando banho e
vomitando direto, tendo presenciado o momento em que ela saiu do banheiro
“chorando muito, desesperada, trêmula e sem conseguir ficar em pé”, ficando
surpreso de saber, no dia seguinte, que ela tinha sido violentada sexualmente.

Percebe-se,  então,  que  todo  o  contexto  probatório  acima
milita em desfavor do réu Alysson, ante o nexo causal incriminador revelado
pelas circunstâncias fática-probatórias contidas nos autos.

Desse modo, vê-se que a emérita magistrada seguiu à risca
a linha garantista e fez uso do livre convencimento motivado disposto no art.
155 do CPP (princípio da persuasão racional do juiz), talhando sua sentença com
critérios objetivos e dentro do ideal de justiça, de acordo com o quadro fático
que  lhe  foi  apresentado,  eis  que  o  analisou  à  luz  das  provas  angariadas,
formando, assim, o seu permitido juízo de valor.

2.7. Das insurreições em face da dosimetria da pena:

Subsidiariamente, as partes defensivas, nas duas apelações
(fls. 473-501 e 527-537), reclamam da ocorrência de nulidade da sentença para
ambos os crimes pela falta de fundamentação das circunstâncias judiciais, ante
os  equívocos  nos  vetores  referentes  à  personalidade,  aos  motivos  e  às
circunstâncias do crime, no que a pena base de cada delito foi exagerada.

Apelação Criminal n° 0002603-16.2012.815.0751                                  CMBF - Relator               26



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

Afirmam, também, que não foi reconhecida a atenuante da
menoridade do réu Alysson, e que houve desacerto na atenuante da confissão,
além da falha ao incidir a majorante do emprego de arma, diante da falta de
perícia, e da exasperação no concurso formal acima da fração mínima legal, sem
qualquer  justificativa,  bem  como  a  ocorrência  de  erro  no  regime  inicial  de
cumprimento de pena, alegando, ainda, que a detração não foi,  devidamente,
aplicada, embora prevista na sentença. E, por fim, pleitearam a redução da multa.

2.7.1. Da exacerbação da pena base – nulidade da sentença:

Ao perlustrar a 1ª fase da dosimetria formulada em face de
cada réu e de cada crime, observo que a Juíza sentenciante, data venia, não a
sopesou com acerto.

Inicialmente, adianto que a hipótese não se trata de nulidade
da sentença, mas, sim, de retificação dos excessos da dosimetria, motivo pelo
qual ocorrerá a correção da pena base para a justa aplicação do quantum devido.

De fato, os dois acusados são primários, ostentando, assim,
bons antecedentes, conforme se vê nas respectivas Certidões de fls. 442-443 e
445. Por tal motivo, não havia sentido de a MM Juíza ter aferido, em cada crime
analisado  para  cada  réu,  que  “existem  indicativos  de  uma  personalidade
propensa à criminalidade”, mormente porque os autos revelaram, através de
testemunhas,  que  ambos  possuem  boa  conduta  social  onde  moram  e
trabalham, devendo, portanto, o aludido item ser valorado positivamente.

Quanto à irresignação de que a Juíza não detém capacidade
para aferir  a personalidade do apelante,  ante a ausência de parecer técnico
nesse particular, não concordo com esse entendimento.

Isto porque foi o próprio legislador que conferiu ao juiz, por
meio  de  lei  federal  (CP  59),  obvio,  a  capacidade  de  analisar,  dentro  das
limitações dos autos, a personalidade do réu, de modo vinculado ao cotejo do
seu perfil extraído do interrogatório com o oriundo das conclusões emanadas
das demais provas colhidas.

Não se está falando aqui de um laudo minucioso acerca do
caráter de uma pessoa, que cabe, decerto, ao profissional da psiquiatria ou
psicologia, mas, sim, de uma permissão legal para uma análise genérica do
modo de ser/agir do sentenciado à luz da conduta praticada e da maneira de
responder ao processo criminal,  ou seja, a atitude assumida no decorrer da
realização do fato criminoso e da marcha processual,  como, por exemplo,  o
grau de perversidade e frieza, de ardilosidade, a forma da violência empregada,
a maneira de inibir a vítima, o cinismo, o desrespeito às autoridades, à vítima e
às testemunhas e as mentiras descaradas dentro e fora da audiência etc.
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Ora, após uma entrevista (interrogatório), seguida da oitiva
de várias testemunhas e da convicção de como se comportou o agente durante o
iter criminis, seu modus operandi, e a marcha processual, aliado, se existente, a
indicadores de sua vida pregressa, é possível ao juiz aferir a índole do acusado,
em termos de tendência a praticar o mal. Assim, não precisa de um parecer
técnico de um psiquiatra ou psicólogo para se chegar a tal conclusão.

Mais uma vez, estamos diante da onda da supervalorização
desvirtuada do garantismo, com outra faceta de tolher o papel do magistrado,
para fulminar o vetor da personalidade, no sentido de ser um item a menos em
favor do agente, repassando dita credencial para a exclusiva intervenção do
profissional da psiquiatria ou psicologia. O bom seria positivar a atuação destes
expertos antes da sentença, para servir de suporte ao sentenciante, que, ainda
assim, tem a seu talante “o livre convencimento motivado” de aceitar ou não o
parecer por eles confeccionado, como dispõe o art. 155 do CPP.

Quanto  aos  vetores  dos  motivos  e  das  circunstâncias  do
crime,  necessário  dizer  que  o  primeiro  se  trata  do  móvel  da  conduta;  o
segundo, são todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais.

Na  hipótese,  como  bem  asseveraram  os  apelantes,  não
houve a devida fundamentação compatível, para todos os delitos, em relação
aos aludidos vetores, pois a motivação do item atinente aos motivos do crime
se tratou, de fato, de bis in idem, próprio da elementar do tipo penal, ocorrendo
o mesmo quanto  ao vetor  das circunstâncias,  que,  além disso,  trouxe uma
direção contrária ao que devia à sua análise, quando afirmou que os agentes
“demonstraram frieza na consumação da prática delituosa”.

Desta  feita,  o  único  item das  circunstâncias  judiciais  que
restou desfavorável  aos apelantes,  tanto nos crimes de roubo,  para ambos,
como no de estupro, para o réu Alysson, diz respeito ao comportamento da
vítima, que, de fato, não contribuiu para a ocorrência desses delitos, visto que
não ostentou riqueza, expondo dinheiro e jóias, quando passou pelos réus no
seu veículo, nem os provocou à lascívia.

Tendo  em  vista  que  há  8  (oito)  circunstâncias  judiciais
descritas no art.  59 do CP. Cada circunstância judicial  representará 1/8 (um
oitavo) da diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada.

No crime de roubo majorado, entre a pena mínima (4 anos)
e a máxima (10 anos) há um intervalo de 6 (seis) anos, ou seja, 72 (setenta e
dois)  meses,  e  1/8  de  72  (72  ÷  8)  é  igual  a  9  (nove)  meses  para  cada
circunstância judicial desfavorável.
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Todavia, como antes havia 4 (quatro) circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a pena base foi aumentada de 15 (quinze) meses, há de se
fazer a proporção para afastar qualquer prejuízo aos acusados, de modo que, in
casu, o aumento de cada vetor se baseia em 3 (três) meses de reclusão.

Já o crime de estupro, entre a pena mínima (6 anos) e a
máxima (10 anos) há um intervalo de 4 (quatro) anos, ou seja, 48 (quarenta e
oito)  meses,  e  1/8  de  48  (48  ÷  8)  é  igual  a  6  (seis)  meses  para  cada
circunstância judicial desfavorável. Nota-se que ficou proporcional ao  quantum
de cada circunstância judicial desfavorável da pena base, que ficou em 8 (oito)
anos  de  reclusão,  com acréscimo  acima  do  mínimo  de  2  (dois)  anos,  cujo
resultado para cada vetor foi de 6 (seis) meses de reclusão.

2.7.2.  Da  alegada  existência  da  atenuante  da
menoridade em relação ao réu Alysson Victor Botelho de Lucena:

Realmente, procede à alegação de que o réu Alysson Victor
detinha, em seu favor, a menoridade penal ao tempo do fato, que aconteceu em
26.9.2012. Nesta data,  ele contava com exatos 18 (dezoito) anos,  9 (nove)
meses e 14 (catorze) dias de idade, visto que seu nascimento ocorreu no dia
12.12.1993, conforme se vê na xerocópia de sua Carteira de Identidade (RG) à
fl. 48. Desse modo, torna-se merecedor, por ser um direito subjetivo seu, da
atenuante da menoridade, à luz do art. 65, I, do CP.

2.7.3. Do falado desacerto na atenuante da confissão:

Sem sentido a alegação de erro na incidência da atenuante
da  confissão,  visto  que  a  MM  Juíza  foi  por  demais  generosa  ao  fixar  seu
quantum em 9 (nove) meses para os dois acusados nos dois crimes de roubo,
perfazendo um decréscimo de cerca de 1/6 (um sexto) sobre a pena base de
cada qual, no que os beneficiou a contento.

2.7.4.  Da exasperação no concurso formal  acima da
fração mínima legal, sem qualquer justificativa:

Com razão as partes defensivas.

A margem de aumento dada ao concurso formal de crimes
varia de um sexto até metade, consoante prevê no art. 70 do CP.

No caso, ao reconhecer o concurso formal diante dos dois
crimes  de  roubo  praticados,  mediante  uma  só  ação,  por  cada  acusado,  a
eminente Pretora incidiu o aumento máximo de metade (1/2 – um meio), sem
fundamentar por qual critério se baseou para atingir tal patamar.
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Sem maiores delongas, quando há uma situação de aumento
de pena,  deve haver  uma justificativa  plausível,  ainda que  sucinta,  para  se
afastar do respectivo marco mínimo cominado na lei, o que não aconteceu.

Assim sendo, é de se estabelecer o aumento de 1/6 (um
sexto) para as hipóteses de concurso formal aplicadas na sentença.

2.7.5. Da não realização de perícia nas armas de fogo
para caracterizar a qualificadora do inciso I do § 2° do art. 157 do CP:

No crime de roubo circunstanciado pela causa de aumento
de pena inscrita no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é de perceber-se que
arma de fogo é espécie do gênero arma, de modo que não há coincidência
semântica entre aquela circunstância e o tipo penal em apreço.

No  caso,  deve  ser  mantida  a  referida  majorante,  por  ser
cediço que, no crime de roubo, o emprego de arma prescinde da apreensão e
perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova,
tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas.

Esse o entendimento jurisprudencial:

“O fato de não ter havido a perícia na arma utilizada
no roubo não impede a caracterização da majorante,
sobretudo quando devidamente comprovado o seu
efetivo  uso  na  ação  criminosa,  sendo  esse  dado
suficiente à incidência da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. 4. Esta
turma,  em  diversos  julgamentos,  admitiu  que  o
firme e coeso depoimento da vítima é,  por si  só,
hábil a comprovar o emprego da arma de fogo no
delito de roubo.” (STJ - AgRg-AREsp 433.206/SP -
Relª Minª Laurita Vaz - DJe 02/09/2014)

“É pacífico o entendimento dessa corte superior no
sentido de que a incidência da majorante referente
à  utilização  de  arma  prescinde  da  apreensão  e
perícia  no  objeto,  quando  comprovada  sua
utilização, por outros meios de prova, tais como a
palavra da vítima ou mesmo de testemunhas.” (STJ
-  HC  194.624/RJ  -  Relª  Desª  Conv.  Marilza
Maynard - DJE 15/04/2014).

“Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma empregada no roubo para se caracterizar a
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majorante  do  art.  157,  §  2º,  I,  do  CP,  sendo
suficiente  a  prova  testemunhal.”  (TJMG  -  APCR
1.0024.13.202782-2/001  -  Rel.  Des.  Cássio
Salomé - DJEMG 05/09/2014).

2.7.6. Da redução da multa:

No tocante à pena de multa, que é cumulativa, aplica-se o
mesmo procedimento dosimétrico feito em relação à pena corporal, razão pelo
qual, neste particular, a sentença também merece reforma, eis que aplicada de
forma desproporcional, por não seguir a gradação dada à punição repressiva.

Importante enaltecer a jurisprudência do Colendo STJ sobre
o sistema trifásico envolvendo a aplicação da pena de multa:

“[...] A determinação da quantidade de dias-multa
orienta-se pelo sistema trifásico previsto no art. 68
do CP [...].” (STJ – EDcl no AgRg no Agravo de
Instrumento n° 1.051.894-SP – Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima – julgado em 01/10/2009)

A  retificação  da  pena  de  multa  será  feita  mais  adiante,
quando da nova aplicação da pena, momento em que será observada a devida
proporcionalidade e razoabilidade frente à pena aflitiva.

2.7.7. Do erro no regime inicial de cumprimento de pena:

Com  relação  ao  réu  Alysson  Victor,  correto  o  regime
carcerário fechado fixado na sentença fls. 446-460, ainda que redimensionada,
mais adiante, a sua pena, eis que atendeu ao comando do art. 33, § 2°, “a”,
do Código Penal, ante o total do quantum da pena corporal estabelecida para
ele, mormente diante do aumento punitivo pelos concursos formal e material.

Quanto ao corréu Leandro Jovino, em razão do novo cálculo
da  pena  a  seguir,  em  que  o  quantum será  diminuído,  merece  reforma  a
sentença no tocante ao seu regime prisional, para incidir o semiaberto à luz do
art. 33, § 2°, “a”, do CP.

2.7.8.  Da  alegação  de  que  detração  não  foi,
devidamente, aplicada, embora prevista na sentença:

O pólo defensivo demonstrou irresignação com tal alegação
como se tivesse ocorrido prejuízo para os réus, o que não é verdade.
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A nova redação dada ao § 2º do art. 387 do CPP pela Lei nº
12.736/2012 inaugurou um novo capítulo da sentença condenatória, atribuindo
ao juiz da causa competência para realizar a detração penal para fins únicos e
exclusivos de fixação do regime inicial da pena.

Para tanto, deve observar os lapsos temporais mínimos de
1/6 ou 2/5 a 3/5 previstos, respectivamente, nas Leis de Execuções Penais e
dos Crimes Hediondos, como requisitos objetivos necessários para a progressão
de regime. Vejamos, então, os termos do artigo 387, § 2º, do CPP, in verbis:

“Art.  387.  O  juiz,  ao  proferir  sentença
condenatória:
[...];
§  2°  O  tempo  de  prisão  provisória,  de  prisão
administrativa  ou de internação,  no Brasil  ou no
estrangeiro,  será  computado  para  fins  de
determinação do regime inicial  de pena privativa
de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736/2012)

Na  Sentença  (fl.  459),  a  MM  Juíza  afirmou  que  “Será
descontado na pena privativa de liberdade o tempo que o acusado passar preso
provisoriamente (art. 42, CP)”.

Tal  atitude  não  deve  ser  vista  como  omissão  ou  simples
descaso, a ponto de fulminar a sentença. Muito pelo contrário. Está claro que a MM
Juíza  percebeu que pelo  tempo de prisão provisória  dos réus,  estes,  naquele
momento, não fariam jus à progressão do regime carcerário, por considerar o total
da pena imposta para cada um deles, deixando, nas entrelinhas, que a questão
será objeto de análise na fase de execução penal. A propósito:

“A omissão da sentença na aplicação da regra do
art. 387, § 2º, do CPP não enseja a sua automática
nulidade,  já  que  a lacuna pode  ser  suprida  pelo
Órgão  Revisional,  eis  que  a  detração  penal
estabelecida  pela  novel  legislação  possui  feição
meramente objetiva.  Ademais,  a  omissão do ato
sentencial  não  resultou  em qualquer  prejuízo  ao
acusado,  porquanto,  mesmo  que  computado  o
tempo em que permaneceu preso cautelarmente,
não  faria  jus  ao  abrandamento  do  regime
carcerário, considerando o total da pena imposta.”
(TJMG - APCR 1.0702.13.000004-6/001 - Rel. Des.
Marcílio Eustáquio Santos - DJEMG 18/07/2014)
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“Omissão acerca da detração penal que não trouxe
qualquer prejuízo ao réu, em face do quantum de
pena irrogada e do tempo que permaneceu preso.
Questão, ademais, que será objeto de análise na
fase  de  execução  penal.”  (TJSC  -  ACR
2013.081164-7 Rel.  Des.  Rui  Francisco  Barreiros
Fortes - DJSC 14/05/2014, pág. 314)

“A omissão da sentença na aplicação da regra do
art. 387, § 2º, do CPP não enseja a sua automática
nulidade,  já  que a  lacuna pode ser  suprida  pelo
Órgão  Revisional,  eis  que  a  detração  penal
estabelecida  pela  novel  legislação  possui  feição
meramente objetiva.  Caso em que a omissão do
ato sentencial  não resultou em qualquer prejuízo
ao acusado, porquanto, mesmo que computado o
tempo em que permaneceu preso cautelarmente,
não  faria  jus ao  abrandamento  do  regime
carcerário, considerando o total da pena imposta.”
(TJMG - APCR 1.0647.12.011733-6/001 - Rel. Des.
Furtado Mendonça - DJEMG 09/01/2014) 

Vale salientar que essa nova roupagem dada pela legislação
conferiu à detração penal uma feição meramente objetiva, de modo que, caso a
sentença  fosse  omissa,  não  acarretaria,  diante  do  total  da  pena  imposta,
nenhum prejuízo aos increpados devido ao tempo de prisão cautelar, visto que
a questão passaria a ser objeto de análise do Juízo das Execuções Penais.

E com relação ao acusado Leandro Jovino, como houve acima,
com base na dosimetria abaixo, a mudança do seu regime prisional do fechado para
o semiaberto, já demonstrada que o presente pleito para ele encontra-se mais que
superado, até porque o novo  quantum punitivo, frente ao seu tempo de prisão
provisória, não permite outro regime que não seja o cogitado semiaberto.

Portanto, eventual abatimento do período em que cada réu
ficou preso cautelarmente deverá ser operado no Juízo das Execuções Penais.

Da aplicação da pena:

De acordo com as correções acima, procede-se à reparação
das penas dos réus, e, por questão de economia processual e atento ao princípio
da non reformatio in pejus, valho-me da mesma estrutura trifásica da aplicação da
pena formulada pela MM Juíza, com as alterações devidas nos cálculos aritméticos,
no que mantenho a condenação do réu Alysson Victor Botelho de Lucena, nos
termos do art. 157, § 2°, I e II (c/c o art. 70 do CP), e do art. 213, caput (c/c o
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art. 1°, V, da Lei n° 8.072/90), em concurso material, ambos do CP, e do acusado
Leandro Anderson Jovino de Lima nas raias do art. 157, § 2°, I e II, c/c o art. 70,
do CP, passando ao redimensionamento da pena à luz dos arts. 59 e 68 do CP:

- Para o réu Alysson Victor Botelho de Lucena:

1. Quanto ao crime de roubo contra a vítima José Joanilson:
fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 3 (meses) meses de
reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e, mantendo a dosagem da
sentença para evitar prejuízo, diminuo-a de 9 (nove) meses de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a atenuante da confissão
(CP  65,  III,  'd'),  reduzindo-a,  também,  de  mais  9  (nove)
meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela atenuante da
menoridade, perfazendo a pena provisória no mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto o teor
da Súmula n° 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante
não  pode  conduzir  à  redução da  pena abaixo  do mínimo legal).
Elevo-a  de  1/3  (um  terço),  por  força  de  uma  causa  de
aumento do tipo penal, resultando a pena de 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa à razão
de um trigésimo do salário mínimo ao tempo dos fatos;

2. Quanto ao crime de roubo contra a vítima Maria do Socorro:
fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 3 (meses) meses de
reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e, mantendo a dosagem da
sentença para evitar prejuízo, diminuo-a de 9 (nove) meses de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a atenuante da confissão
(CP  65,  III,  'd'),  reduzindo-a,  também,  de  mais  9  (nove)
meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela atenuante da
menoridade, perfazendo a pena provisória no mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto o teor
da Súmula n° 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante
não  pode  conduzir  à  redução da  pena abaixo  do mínimo legal).
Elevo-a  de  1/3  (um  terço),  por  força  de  uma  causa  de
aumento do tipo penal, resultando a pena de 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa à razão
de um trigésimo do salário mínimo ao tempo dos fatos;

3. (1. = 2.) Diante do concurso formal (CP 70) pelos dois
crimes de roubos majorados praticados por Alysson Lucena,
valho-me da pena corporal de um deles, por serem idênticas,
para aumentá-la de 1/6 (um sexto), ou seja, mais 10 (dez)
meses, somando as de multa, perfazendo a reprimenda final
de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 26 (vinte e
seis) dias-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo
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ao tempo dos fatos;

4. Com relação ao crime de estupro contra a vítima Maria do
Socorro: fixo a pena base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses
de reclusão,  reduzindo-a de 6 (seis) meses de reclusão, pela
atenuante  da  menoridade  (CP  65,  I), e,  por  não  haver
nenhuma alteração nas fases dosimétricas seguintes, torno-a
definitiva em 6 (seis) anos de reclusão;

5. (3.  + 4.) Diante do concurso material  (CP 69),  somo o
resultado da pena do concurso formal entre os dois delitos de
roubo (3.) com a punição do crime de estupro (4.), totalizando
a pena final de 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa à razão de
um trigésimo do salário mínimo ao tempo dos fatos.

- Para o réu Leandro Anderson Jovino de Lima:

1. Quanto ao crime de roubo contra a vítima José Joanilson:
fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 3 (meses) meses de
reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e, mantendo a dosagem da
sentença para evitar prejuízo, diminuo-a de 9 (nove) meses de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a atenuante da confissão
(CP  65,  III,  'd'),  reduzindo-a,  também,  de  mais  9  (nove)
meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela atenuante da
menoridade, perfazendo a pena provisória no mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto o teor
da Súmula n° 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante
não  pode conduzir  à  redução  da  pena abaixo do  mínimo legal).
Elevo-a  de  1/3  (um  terço),  por  força  de  uma  causa  de
aumento do tipo penal, resultando a pena de 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa à razão
de um trigésimo do salário mínimo ao tempo dos fatos;

2. Quanto ao crime de roubo contra a vítima Maria do Socorro:
fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 3 (meses) meses de
reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e, mantendo a dosagem da
sentença para evitar prejuízo, diminuo-a de 9 (nove) meses de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a atenuante da confissão
(CP  65,  III,  'd'),  reduzindo-a,  também,  de  mais  9  (nove)
meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela atenuante da
menoridade, perfazendo a pena provisória no mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto o teor
da Súmula n° 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante
não  pode conduzir  à  redução  da  pena abaixo do  mínimo legal).
Elevo-a  de  1/3  (um  terço),  por  força  de  uma  causa  de
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aumento do tipo penal, resultando a pena de 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa à razão
de um trigésimo do salário mínimo ao tempo dos fatos;

3. (1. = 2.) Diante do concurso formal (CP 70) pelos dois
crimes de roubos majorados praticados por Leandro Jovino,
valho-me da pena corporal de um deles, por serem idênticas,
para aumentá-la de 1/6 (um sexto), ou seja, mais 10 (dez)
meses, somando as de multa, perfazendo a reprimenda final
de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime
semiaberto (art. 33, § 2°, “b”, do CP), e 26 (vinte e seis)
dias-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo ao
tempo dos fatos.

Por fim, conservo os demais termos do decreto condenatório
relativos à aplicação da pena de cada sentenciado.

Diante do exposto, em harmonia, em parte, com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento parcial a ambos os recursos, para,
mantendo a condenação dos dois acusados, reformar a sentença, para cada qual,
apenas na parte da aplicação da pena, no sentido de impor ao réu Alysson Victor
Botelho de Lucena a reprimenda final, em concurso material, de 12 (doze) anos e 2
(dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa à razão
de um trigésimo do salário mínimo ao tempo dos fatos, e ao réu Leandro Anderson
Jovino de Lima a pena final de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em
regime semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa à razão de um trigésimo do salário
mínimo ao tempo dos fatos, consoante os fundamentos acima sopesados.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Arnóbio
Alves Teodósio, Presidente, em exercício, da Câmara Criminal, dele participando,
além de mim, Relator, o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Revisor.

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João
Pessoa, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de 2014.

João Pessoa, 1° de dezembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                      - Relator -
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