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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0101583-54.2011.815.0000)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : Jefferson Lizano Correia de Oliveira
ADVOGADO : Antônio Quirino de Moura e 

  Guilherme Fontes de Medeiros
APELADO : Ministério Público Estadual

PENAL.  Apelação criminal. Crime contra o patrimônio. Roubo
circunstanciado  pelo  uso  de  arma  de  fogo.  Materialidade  e
autoria.  Conjunto  probatório  robusto.  Pleito  alternativo.  Furto
simples. Desclassificação. Impossibilidade. Regime. Período de
custódia  processual.  Consideração.  Requisitos  satisfeitos.
Regime aberto. Apelação parcialmente provida. 

- Pratica o deito de roubo circunstanciado aquele que subtrai
quantia  de caixa de ônibus coletivo mediante o emprego de
grave ameaça, exercida com o uso de arma de fogo;

- Materialidade e autoria delitivas comprovadas;

- Nos termos do art. 387, §2°, do CPP, o tempo de custódia
processual deve ser considerado para a fixação do regime;

-  Apelação parcialmente provida, apenas para fixar o regime
inicial aberto.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em dar provimento parcial à apelação, nos termos do voto do Relator e em
harmonia, em parte, com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Jefferson  Lizano
Correia de Oliveira,  que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de
Direito da 2ª Vara Regional da Capital,  que o condenou pela suposta prática do delito
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descrito no art. 157, §2°, I1, do CP, cominando-lhe uma pena total de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze)
dias-multa, fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à
época dos fatos (fs. 138/142).

Narra a denúncia que, por volta das 21:00hrs. do dia 22/07/11, o
apelante teria adentrado no ônibus da empresa Transnacional, de n. 07188, se fazendo
passar  por  um  passageiro  regular,  tendo,  inclusive,  pago  a  passagem.  Consta  que,
quando o coletivo já se encontrava nas imediações do campo do Geisel, nesta Capital, o
sentenciado teria se dirigido até o cobrador e, mediante grave ameaça exercida com o
emprego do revólver Taurus, n. 1347132, calibre .38 (trinta e oito), subtraiu o dinheiro que
estava no caixa, no valor de R$81,60 (oitenta e um reais e sessenta centavos), descendo,
logo em seguida.

Acionada, a Polícia Militar fez algumas diligências e logrou prender o
recorrente em flagrante delito, apreendendo a arma e recuperando a importância roubada
(fs. 02/03). 

Em seu recurso, alega que confessou a prática delitiva e que, na
verdade, não se trataria de um roubo, mas de mero furto, tendo em vista a subtração ter
ocorrido sem qualquer violência. Sustenta, ainda, que deveria iniciar o cumprimento da
pena no regime aberto, tendo em vista o tempo de prisão cautelar a que foi submetido no
curso do processo. Por fim, requer a sua absolvição e, alternativamente, que seja feita a
desclassificação para furto simples ou, na impossibilidade, que seja feita a detração a que
se refere o art. 387, §2°2, do CPP, fixando-lhe o regime inicial aberto (fs. 175/180).

Contrarrazões do Ministério Público às fs. 183/185.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(fs. 188/191).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso deve ser parcialmente provido, apenas para fixar o regime
aberto para o início do cumprimento da pena.

I – DO MÉRITO: 

I.a DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

1Art.  157 - Subtrair  coisa móvel alheia,  para si  ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
[...]
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
2§ 2o  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, de 2012)
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A materialidade e autoria delitivas decorrem dos autos do inquérito
policial de fs. 04/20 – donde consta o auto de prisão em flagrante delito (fs. 05/10) e o
auto de apresentação e apreensão (f. 12) – bem como do laudo de eficiência de disparos
em arma de fogo (fs. 111/114), além da própria confissão do apelante, das declarações
prestadas pelo cobrador do coletivo e do policial que participou da operação.

Tais elementos de prova demonstram que, nas condições descritas
na denúncia, o recorrente, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo,
subtraiu a quantia de R$81,60 (oitenta e um reais e sessenta centavos). 

Neste contexto, tem-se a confissão do sentenciado (f. 101):

Que é verdadeira a acusação que lhe foi feita; 
[…] 
Que  entrou  no  ônibus  no  terminal  próximo  ao  Almeidão  e
anunciou o assalto sem apintar [apontar] a arma ao cobrador,
mas demonstrando que estava portando uma arma na cintura;
que o cobrador não reagiu ao assalto; que  a arma se encontrava
completamente municiada:  que após ter  subtraído o dinheiro do
cobrador  lhe  passou,  desceu  do  ônibus  e  saiu  caminhando
normalmente;  que  foi  abordado  pelos  policiais  quando  já  se
encontrava  nas proximidades do  Supermercado Verde  Vale;  (sic.)
(grifo nosso) 

Eis o  que disse  Jean de Freitas Pereira,  funcionário  da empresa
responsável pelo caixa do ônibus (f. 96):

Que assim que entrou no ônibus, o réu entregou a quantia de cinco
reais  ao depoente e sentou-se na cadeira  ao lado da roleta  para
aguardar o troco. uma vez que o depoente estava organizando as
moedas na gaveta; que  tão logo o ônibus chegou no Geisel,  o
denunciado  anunciou  o  assalto;  que  no  momento  em  que
anunciou o assalto, o acusado mostrou ao depoente que estava
armado, não podendo o depoente informar qual o tipo de arma
utilizada o réu, pois não conhece tais artefatos; Que junto com a
arma,  o  acusado  passou-lhe  uma  sacola  para  que  fosse
colocado o dinheiro, não se recordando do depoente o montante
do dinheiro: que o acusado alertou ao depoente que iria pedir
parada e que não comunicasse ele ao motorista nada do assalto,
pois caso contrário, estouraria ele depoente e o motorista, tendo
ele descido nas imediações do Condomínio Geisel 11; 
[…]
Que  se sentiu  ameaçado no momento em que o acusado lhe
dirigiu a palavra, dizendo: " Tá ligado, né, cobrador?", ocasião
em que lhe mostrava a arma na cintura; que o acusado chegou a
lhe mostrar a arma na cintura, dizendo que sabia ser o depoente
pai de família e que ele também era pai de família; (sic.) (grifo nosso)

Na mesma linha, segue o depoimento de Marcos Antônio Martins,
policial militar que participou da prisão do sentenciado (f. 87):

"Que  no  dia  e  horário  do  ocorrido  encontrava-se  de  serviço
comandando um rádio patrulha quando ao passar pelo veículo da
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empresa Transnacional, nas proximidades de ônibus do Geisel,
o  motorista  no  ônibus  acenou  para  o  depoente  pedindo  que
parasse  e  em  seguida  comunicou  que  uma  pessoa  havia
ingressado no ônibus e roubado, mediante o emprego de um
revólver a quantia de aproximadamente oitenta reais do caixa do
cobrador;
[…]
Que com base nessas informações o depoente saiu em diligências
juntamente com os policiais da viatura, e findaram por encontrar
a  pessoa  com  os  trajes  e  traços  físicos  descritos;  que
encontraram em poder do mesmo um revólver de e a quantia de
aproximadamente  oitenta  reais;  que  tais  fatos  levaram  a
dedução de que se tratava de autor do roubo do ônibus; (sic.)
(grifo nosso)

Constata-se, portanto, que o apelante exerceu grave ameaça, com o
emprego de arma de fogo, a fim de subtrair a quantia do caixa do ônibus, o que configura
o delito de roubo circunstanciado, não sendo o caso, portanto, de furto simples, como
alega em seu recurso.

Provadas a materialidade e autoria delitivas, impõe-se a manutenção
do édito condenatório.

I.b DA DETRAÇÃO PARA OS FINS DO ART. 387, §2°, DO CPP

Inicialmente, deve-se verificar que, ao tempo em que foi proferida a
sentença  (16/12/12)  (f.  142),  já  estava  em  vigor  a  Lei  n.  12.736/12,  publicada  em
03/12/12, que alterou o CPP, incluindo o §2° ao art. 387, o qual prevê a “detração” da
pena, pelo juiz da condenação, exclusivamente para fins de fixação de regime.

Pois bem.

Segundo a certidão de f. 197, o apelante ficou submetido à custódia
processual durante 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.

Deduzindo-se  o  período  em  que  ficou  preso  da  pena  total,  no
montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, chega-se a um saldo de 03
(três) anos e 11 (onze) meses.

Assim, observando o que dispõem os arts. 387, §2°, do CPP c/c arts.
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33,  §2°,  “c”3,  e  §3°4 c/c  art.  59,  III5,  todos do CP,  e  estando atento  à  orientação  do
enunciado de súmula n. 4406 do STJ, fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da
pena.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto,  dou provimento parcial à apelação, apenas para
reformar a sentença no capítulo específico do regime, estabelecendo-o no modo aberto.

Ficam mantidos os demais termos do édito condenatório.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  José  Roseno  Neto,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 11 de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator 

3Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...]
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...]
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;
4§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
5III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
6Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que
o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.
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