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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0002255-50.2013.815.0011 – 1ª Vara Criminal
de Campina Grande/PB
RELATOR: Dr. Wolfram da Cunha Ramos (Juiz de Direito convocado para
substituir o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho)
1º APELANTE: Renan Carlos Ferreira Barbosa da Silva (Advs. Gildásio Alcântara
Morais – OAB/PB 6.571; e Edson Ribeiro Ramos – OAB/PB 8.187)
2º APELANTE: Luciana Diniz Lima (Adv. Sergivaldo Cobel da Silva – OAB/PB
15.868)
APELADO: Ministério Público Estadual

ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS.
CONFISSÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÕES.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  IMPOSSIBILIDADE.
PENAS  ADEQUADAS  E  PROPORCIONAIS  A
PARTICIPAÇÃO DE CADA RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo  confissão  dos  réus  do  fato  criminoso,
praticado em concurso de pessoas, além de provas
que  comprovam a  autoria  e  materialidade  delitiva,
necessário se faz manter as condenações impostas,
sobretudo, por existir nos autos provas cabais contras
os apelantes.

Cabe ao julgador estabelecer a pena base acima do
mínimo  legal,  ante  ao  seu  livre  convencimento
discricionário, não gerando qualquer prejuízo acerca
de tal imposição, se devidamente fundamentado.

VISTOS, relatados e discutidos os autos da apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO a  ambos  os
apelos, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a Primeira Vara Criminal de Campina Grande/PB,  o
Ministério  Público  denunciou  LUCIANA  DINIZ  LIMA,  EDIOMAR  WENDEL
BARBOSA DE  ARAÚJO,  GEOVANES  ANTÔNIO LIMA SILVA,  ALLEF  LIMA
SILVA  e RENAN  CARLOS  FERREIRA  BARBOSA  DA  SILVA,  presos  em
flagrante (fls. 08/15), como incursos nas sanções dos arts. 157, §2º, I e II, c/c o
art. 288, todos do Código Penal, por invadirem a residência da vítima GIOVÂNIA
DE  ANDRADE  LACERDA  e  tomarem  por  assalto,  levando  dinheiro  e  objetos
eletrônicos.

Narra  a  peça  inicial  que  no dia  17/01/2013,  por  volta  das
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20h00, os denunciados subtraíram para si, mediante grave ameaça com emprego
de arma de fogo, a quantia de aproximadamente R$ 32.000,00 (trinta e dois mil
reais), retido num cofre dentro da residência da vítima.

No  local  do  roubo,  haviam a  vítima,  acompanhada  de  seu
cunhado e filha menor, que chegaram no local no momento do assalto, bem como
a  primeira  denunciada,  que  também foi  tida  como  refém.  Em seguida,  após
subtraírem o cofre, recolheram vários objetos de valor (eletrônicos) e exigiram a
chave do veículo, o qual foi utilizado na fuga.

A Polícia Militar iniciou diligências e descobriu, de imediato, a
participação da suposta vítima LUCIANA (primeira acusada), através da vítima
Gustavo, o qual percebeu que o celular dela não foi  roubado, tendo acesso e
vendo mensagens comprometedoras de sua participação.

Em razão disso, a Polícia desarticulou a quadrilha e localizou
todos os acusados, os quais foram presos, tendo os acusados RANAN e ALLEF
confessado a prática delituosa perante aquela.

A denúncia foi recebida em 08/02/2013 (fl. 78).

Defesas  dos  acusados  Geovanes  Antônio  Lima  Silva  (fls.
102/107), Ediomar Wendel Barbosa de Araújo (fls. 122/123), Luciana Diniz Lima
(fls. 133/134), Allef Lima Silva e Renan Carlos Ferreira Barbosa Silva (fl. 142).

Interrogatórios e oitiva testemunhal em CD (fl. 180).

Alvarás de soltura em favor de Allef (fl. 188), Ediomar Wendel
(fl. 197).

Alegações finais  do Ministério  Público (fls.  191/196),  Renan
(fls. 202/205), Luciana (fls. 206/209), Ediomar Wendel (fls. 210/213), Giovanes e
Allef (fls. 214/222).

Proferida  a  sentença  de  fls.  226/234,  o  douto  magistrado
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus Luciana (pena
privativa de liberdade de cinco anos, oito meses e vinte e cinco dias de reclusão,
em regime fechado, além de quatorze dias multa), Geovanes (pena privativa de
liberdade  de  cinco  anos,  três  meses  e  quinze  dias  de  reclusão,  em  regime
fechado, além de treze dias multa), Allef (pena privativa de liberdade de cinco
anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime fechado, além de treze
dias multa) e Renan (pena privativa de liberdade de quatro anos e dez meses de
reclusão, em regime semiaberto, além de treze dias multa), todos como incursos
nas penas do art. 157, §2º, I e II, c/c 29, todos do Código Penal. Os absolveu do
crime do art. 288 do CP, com base no art. 386, II, do CPP, bem como absolveu
Ediomar Wendel, fundado no art. 386, II e V, do CPP, de todos os delitos.

Inconformado,  Renan  Carlos  apelou  tempestivamente  (fl.
237),  e  apresentou  suas  razões  às  fls.  291/292,  pugnando  pela  reforma  da
sentença,  alegando  que  na  sentença  atacada  não  foi  analisada  a
proporcionalidade da conduta praticada pelo apelante, nos termos dos artigos 20
e 29, todos do Código Penal. Desse modo, pede sua absolvição ou reprimenda
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alternativa. 

Da  mesma  forma,  Luciana  Diniz  também  recorreu  a  esta
Superior Instância (fls. 240/246), alegando não ter participado do crime, eis que
a apelante também foi vítima no assalto, motivo pelo qual requer a reforma da
sentença,  ante  a  insuficiência  de  provas  e  dúvidas  quanto  a  participação  da
recorrente. Se assim não entender, que seja diminuída a pena.

Nas  contrarrazões  ministeriais,  o  recorrido  pugnou  pela
manutenção da sentença, negando provimento a ambos os apelos (fls. 256/261).

Após apresentação das razões recursais do apelante Renan, o
Ministério Público contraarrazou, novamente, pugnando pelo desprovimento do
apelo (fls. 295/299).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer encartado
às fls.  300/305,  não foi  diferente, e opinou pelo desprovimento de ambos os
recursos.

É o relatório.

VOTO:

Os recursos são tempestivos e adequados, motivo pelo qual os
conheço.

Versam os autos sobre dois apelos, o primeiro deles interposto
pelo acusado RENAN CARLOS FERREIRA BARBOSA DA SILVA (fl. 237 e razões as
fls. 291/292), e o segundo por LUCIANA DINIZ LIMA (fls. 240/246).

Desse modo, passo a analisar, individualmente, cada recurso.

Primeiramente,  faço  uma  breve  citação,  em  circunstâncias
gerais,  dos  interrogatórios,  por  entender  ser  de  suma  importância  antes  da
análise meritória de cada recurso. Senão vejamos:

O crime foi cometido em concurso de pessoas, os quais se
reuniram para um mesmo fim, no caso, praticar o assalto na residência da vítima,
visando certa e elevada quantia em dinheiro.

Em seus interrogatórios (CD de fl. 180), todos os acusados
confessaram a prática delituosa, cada um em sua participação, exceto Ediomar
Wendell, que afirma está no lugar errado na hora errada, quando se encontrava
na casa do Allef no momento da abordagem policial. Todos os acusados, inclusive,
confirmam  que  Ediomar  Wendell  não  participou  do  crime,  motivo  pelo  qual
acertada sua absolvição.

Luciana afirmou ter passado a informação para Renan sobre o
dinheiro da vítima,  o  qual  combinou com outros  três  rapazes para praticar  o
assalto. Disse ainda que Renan não adentrou na residência da vítima, naquele
momento, apenas armando tudo, mas sem participação direta no crime. Alegou
não conhecer  os demais comparsas,  nem de nome, só de vista em razão da
prisão. Porém, se contradisse quando afirmou não saber os nomes, mas soube
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denominar Geovanes como o rapaz que levou o cofre enrolado num lençol. Da
casa foram retirados ainda notebook e outros eletrônicos.

Geovanes  também  confessou,  inclusive,  ter  recebido  uma
ligação  de  Allef  convidando-o  para  participar  do  assalto.  Disse  não  conhecer
Luciana e que Ediomar Wendell não fez parte de nada. Alegou ainda que Renan
passou apenas as informações, sem entrar na casa, quem adentrou na residência
da vítima foram só o interrogado acompanhado de Allef e um Senhor, chamado
de “Coroa”, mas não sabe o nome.

Da mesma forma, Allef confessou ter praticado o crime, após
receber  ligação  telefônica  de  Renan,  o  qual  já  se  conheciam.  O  interrogado
convidou Geovanes, enquanto que Renan mandou o “Coroa”, mas também não
sabe o nome. Afirma portar uma arma de brinquedo (plástico) durante o assalto.
E que o carro utilizado para a fuga era do “Coroa”.

Já  Renan,  apesar  de  ter  confessado  que,  juntamente  com
Luciana, arquitetaram o crime, sustentou que o “Coroa” se ofereceu para praticá-
lo, tendo, inclusive, repassou os contatos de Allef e Luciana, logo após ligar para
o Allef e ter encomendado o crime.

Agora, passo a análise individual de cada apelo.

APELO DE RENAN CARLOS (fls. 291/292):

Em seu  recurso,  o  apelante  afirma  não  ter  participado  do
crime de forma grave, ao ponto de ser punido com a pena aplicada, razão pela
qual pugna por sua absolvição ante a não observância das regras contidas nos
artigos 20 e 29 do Código Penal.

Pois bem! 

Observando-se a análise meritória da sentença (fls. 226/234),
vê-se que o douto magistrado ponderou todos os aspectos do crime, inclusive
aplicando  a  este  a  pena  base  no  mínimo  legal,  tanto  que  ao  reconhecer  a
atenuante da confissão, não a pode aplicar, ante a impossibilidade de redução da
pena imposta além do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ, a
seguir transcrita:

“Incidência da circunstância atenuante não pode conduzir  à
redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 do STJ). 

Agiu acertadamente o juiz a quo, até porque, no interrogatório
do recorrente perante a autoridade judiciária,  este confessou toda a trama, a
forma como foi arquitetado o crime e de quem partiu a iniciativa do crime.

Todos  os  fatos  ocorridos  foram  confirmados  em  seu
interrogatório, e as testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que o ora
recorrente participou do crime.

Na sentença  foram analisados todos  os  aspectos  do  crime,
inclusive,  ultrapassadas as fases,  a pena foi  reduzida do período já cumprido
quando da prisão em flagrante (detração), fixando-a definitivamente em quatro
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anos, dez meses e cinco dias de reclusão, além de treze dias multa, a serem
cumpridos em regime semiaberto.

Inexiste modalidade alternativa para este caso. E, ademais,
comparado aos outros condenados, sua pena foi a mais branda de todos.

A  meu  ver,  a  sentença  não  deixou  de  analisar  nenhuma
circunstância do crime e do réu, o que levou a sua condenação da forma como
restou nela estabelecida.

Do acervo testemunhal  e  da confissão do próprio  apelante,
restou incontroversa a sua condenação e, pelo tipo penal, outra não poderia ser a
pena imposta, o que de fato impossibilita acolher as alegações recursais.

A autoria e materialidade delitiva estão devidamente provados
nos autos e, apesar do réu ser primário, necessário se faz considerar que ele
arquitetou um crime, o qual foi praticado com ou sem sua participação direta, e
confessado em juízo, motivo pelo qual entendo que a pena imposta foi fixada de
forma adequada e proporcional a sua participação.

E é nesse sentido, que a jurisprudência tem se posicionado,
em situação análoga a dos autos:

APELAÇÃO.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO
MAJORADO (ART. 157, §2º, I, II, DO CPB). ABSOLVIÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DO  CRIME.  IMPOSSIBILIDADE.  AMPLO
CONJUNTO  PROBATÓRIO.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
INOCORRÊNCIA. PENA FIXADA DE FORMA ADEQUADA E
PROPORCIONAL.  RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
01. Tratase de apelação interposta contra sentença que
condenou o réu pelo delito do art. 157, § 2º, Inciso I, II
do Código Penal Brasileiro (Roubo duplamente majorado)
à  pena  de  05  (cinco)  anos  de  reclusão  em  regime
semiaberto.  02.  Resumidamente,  o  apelante  postula  a
absolvição  face  a  inexistência  de  prova  cabal  da
ocorrência  do  delito.  Subsidiariamente,  requer  a
modificação  da  dosimetria  da  pena  para  que  esta  se
torne  mais  branda.  03.  No  que  tange  ao  pedido
absolutório,  a materialidade e autoria do crime restam
devidamente comprovadas,  vez que a jurisprudência  é
sólida  em  afirmar  que  a  palavra  da  vítima,
especificamente em crimes praticados clandestinamente
como  os  delitos  contra  o  patrimônio,  é  apta  para
embasar  o  Decreto  condenatório,  possuindo  elevado
valor  probante,  especialmente  quando  se  apresenta
consistente e clara. 04. Ademais, concernente ao pedido
de modificação da dosimetria da pena, a fim de tornála
mais branda, não merece prosperar,  pois a magistrada
fixou a pena de forma adequada, observando os termos
do ordenamento jurídico vigente, bem como o princípio
da  individualização  da  pena.  05.  CONHECIDO  e

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20157&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart157
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20157&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart157
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20157&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPart157
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IMPROVIDO.  (TJCE;  ACr  008750339.2008.8.06.0001;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Gomes de
Moura; DJCE 12/02/2014; Pág. 96) 

(…)  2. Comprovadas a autoria e materialidade do delito,
não  há  como  acolher  a  pretendida  absolvição  por
insuficiência comprobatória. (…) 6. Uma vez provada nos
autos a unidade de desígnios e fim igualmente desejado
pelos agentes que se reúnem a fim de cometer infrações
penais, ou na expressão do Código, se concorrem para o
crime, ainda que o corréu não seja identificado, cada um
deles incidirão nas penas a este cominadas, na medida
de sua culpabilidade. 7. A reprimenda imposta, além de
técnica,  não  deve  revelar-se  excessiva,  nem
demasiadamente branda, mas justa, adequada e idônea
como  resposta  social  considerada  na  medida  da
reprovabilidade da conduta, como operado no caso sob
comento. 8. Considerada a norma prevista no artigo 33,
caput, c/c §2º, alínea b, c/c §3º do CPB, a determinação
do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena
privativa  de  liberdade,  considerada  a  análise  das
circunstâncias previstas no art. 59 do CPB, bem como os
fatos anteriores relacionados ao comportamento e estilo
de vida do acusado é medida que se impõe. (…)  (TJMG;
APCR 1.0024.12.154675-8/001;  Rel.  Des.  Walter  Luiz;
Julg. 06/08/2013; DJEMG 14/08/2013).

Dessa forma, ante a todos os fatos  acima expostos,  NEGO
PROVIMENTO ao presente apelo.

APELO DE LUCIANA DINIZ (fls. 240/246):

Visa a presente apelação reformar a sentença condenatória,
aduzindo não ter participado do crime, por figurar como vítima no assalto, além
da insuficiência de provas e dúvidas quanto a sua participação no crime e, como
pedido alternativo, requer seja diminuída a pena.

Como citado anteriormente, a ora apelante também confessou
o crime e, apesar de aparentemente arrependida, não há como deixar de impor a
condenação.

Nesse aspecto, tenho que a sentença ora guerreada também
não merece qualquer reparo.

Compulsando os autos, vê-se que inexiste qualquer fato que
abrande a pena base aplicada. O crime foi cometido em concurso de pessoas,
com  a  vontade  deliberada  da  ré,  que  idealizou  tudo,  como  restou  bem
demonstrado nos autos.

Ela foi a autora principal, que contatou com Renan para que
este armasse a trama e executasse o crime, que ela entraria na casa da vítima,

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%2059&sid=3df1f950.5a18faf4.0.0#JD_CPart59
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com quem tinha convivência e livre acesso, para facilitar o ingressos dos demais
no interior da residência a ser assaltada.

A recorrente foi tida como refém, também, para simular que
não estaria participando do crime, quando na verdade tudo havia sido planejado
por ela.

E, além de sua confissão, foi  flagrada, ainda no interior da
casa, com mensagens no celular, o qual foi o único não roubado pelos demais
denunciados, comprometedoras o que levou a Polícia a desvendar toda a trama
articulada no referido assalto.

Diante disso, não há como modificar a sentença em seu favor,
a qual foi imposta com bastante demasia e justiça.

A apelante teve a intenção deliberada de cometer o crime aqui
apurado, inexistindo nos autos fato contrário a este entendimento.

O  juiz  tem  o  livre  convencimento  para,  analisando  todo  o
comportamento e antecedentes do réu, levar a uma pena moderada e condizente
com o delito por ele praticado.

Não basta que tenha bons antecedentes e seja primário, mas
que o crime por ele cometido traga circunstâncias suficientes para aferir o valor
mínimo da pena a ela imputada.

Nos autos restam evidentes a autoria e materialidade delitiva,
de modo que as circunstâncias que levaram a condenação da apelante, são por
demais apropriadas ao caso em questão.

A meu ver, a pena base aplicada, para o crime de roubo, em
cinco anos de reclusão foi correta, ante as circunstâncias judiciais analisadas e
bem ponderadas pelo MM. Juiz a quo.

Da mesma forma, acertada também, a aplicação da atenuante
da confissão, bem como, na segunda fase, a aplicação do aumento da pena em
1/3, conforme estabelece o próprio art. 157, em seu §2º, quando o crime for
cometido na forma dos incisos I e II, do mesmo dispositivo do Código Penal.

Desse  modo,  acertada  a  pena  aplicada,  não  ensejando
qualquer reparo em sua dosimetria, como pretende a apelante em suas razões
recursais.

A  dosimetria  é  uma  operação  lógica  que  deve  observar  o
princípio  da individualização da pena,  bem como as  condicionantes  fáticas  do
crime praticado.

A jurisprudência tem entendido assim:

(…)  CRIME  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  TENTATIVA.  PRETENSÃO.  FIXAÇÃO
DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO. REDUÇÃO DA PENA-
BASE.  IMPOSSIBILIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
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CONDUTA  SOCIAL  REPROVÁVEL.  PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  A  SER  SANADO  DE  OFÍCIO.  (…)  2.  Não  se
entremostra ilegal a decisão que fixou a pena base acima
do  mínimo  legal,  ante  o  reconhecimento  da
reprovabilidade da conduta social e da personalidade do
paciente voltada para o crime. (…) (HC 199.695/MS, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
05/11/2013, DJe 11/11/2013).

(…) CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS  DEVIDAMENTE  CONSIDERADAS  COM
BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. (…) 4. Extraindo da
totalidade  da  sentença  a  existência  de  circunstâncias
concretas que indiquem a necessidade da exasperação
da pena no crime de roubo circunstanciado em patamar
superior ao mínimo legal, não há que falar em incidência
do verbete nº 443, da Súmula desta Corte. 5. Habeas
corpus  não  conhecido.  (HC  204.673/ES,  Rel.  Ministro
MOURA  RIBEIRO,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
22/10/2013, DJe 28/10/2013).

Não  cabe,  na  hipótese  dos  autos,  a  idéia  de  desistência
voluntária de quaisquer dos recorrentes, pois, como dito pela douta Procuradoria
Geral  de  Justiça  em  seu  parecer  de  fls.  300/305:  “Quanto  a  alegação  de
desistência  voluntária,  esta  não  merece  prosperar,  pois  há  provas  que
contrapõem  ao  alegado  pelos  apelantes,  as  quais  indicam  que  os  acusados
agiram de forma violenta, com intenção única de subtrair os objetos das vítimas,
especificamente o dinheiro que estava guardado na residência (…) A desistência
voluntária pressupõe a iniciativa espontânea do agente para interromper os atos
executórios  e  evitar  a  consumação  do  delito.  No  caso  em  tela,  o  roubo  se
consumou quando os objetos sairam da esfera de disponibilidade das vítimas e
entre na do agente, o que ocorreu em espécie (…)” (fl. 304).

Assim, não sendo o caso de reforma da sentença objurgada,
impõe-se manter a decisão atacada em todos os seus termos.

Ante  o  exposto,  e  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria  Geral  de  Justiça,  NEGO PROVIMENTO a  ambos  os  recursos,
mantendo a sentença integralmente.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e
revisor, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Wolfram
da  Cunha  Ramos  (Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição  limitada,  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho), Relator, e Arnóbio Alves
Teodósio.



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

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor José Roseno Neto, 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, em
11 de Setembro de 2014.

João Pessoa, 15 de Setembro de 2014.

WOLFRAM DA CUNHA RAMOS
Juiz de Direito Convocado – Relator


