
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0034715-29.2016.815.2002 – 3ª  Vara Regional
de Mangabeira
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Leanderson Oliveira de Freitas
ADVOGADO: Renan Elias da Silva
APELADO: Ministério Público estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL. CONDENAÇÕES
POR  ROUBO  QUALIFICADO.  EMPREGO  DE
ARMA. CONCURSO DE PESSOAS.  POSSE DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.  APELO
COM  INSURGÊNCIA  QUANTO  À  PENA.
REPRIMENDA  BEM  DOSADA  EM  1º  GRAU.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  NEGATIVAS
QUE PERMITEM A FIXAÇÃO POUCO ACIMA
DO  MÍNIMO.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Apelante condenado por roubos qualificados e posse
de  arma  de  fogo  de  uso  restrito.  Recurso  com
insurgência quanto à pena. Penas bases devidamente
majoradas por circunstâncias negativas. Reprimenda
corretamente aplicada. Desprovimento do apelo.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao  recurso  em
harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça.
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RELATÓRIO

Perante  a  3ª  Vara  Regional  de  Mangabeira,  Leanderson
Oliveira de Freitas, conhecido por “Léo”, devidamente qualificado, foi denunciado
como  incurso  nas  sanções  do  art.  157,  §  2º,  incisos  I  e  II  e  art.  12  da  Lei
10.826/2003, fls. 02/04.

A inicial  acusatória  afirma  que  o  denunciado  subtraiu,  em
concurso com terceiro, mediante violência e grave ameaça, portando arma de fogo,
coisa alheia móvel,  sendo, dias depois,  preso em flagrante por possuir arma de
fogo de uso permitido no interior de sua residência.

Narra a exordial que, em 14 de novembro de 2016, por volta
das  22h30,  o  denunciado  subtraiu  o  veículo  Gol  descrito  na  inicial  da  vítima
Yohana Kelly da Silva Nascimento, além de diversos pertences.

Continua  a  narrativa  que  a  vítima  conduzia  seu  veículo  na
companhia de uma amiga, Lisiane Silva, e, ao deixá-la na frente de sua residência,
foram ambas abordadas pelo denunciado e seu comparsa, que se aproximaram a pé
e, portando arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram o veículo e demais
pertences das vítimas.

Em diligências, a polícia chegou à residência do acusado, onde
localizaram o veículo  roubado e,  após  buscas,  encontraram uma arma de fogo
calibre .38.

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelas  partes  (fls.  195/197 e 198/202),  o  juiz  a quo sentenciou às  fls.  204/208,
julgando procedente a denúncia para condenar Leanderson Oliveira de Freitas nas
penas do art. 157, §2º, I e II, CP, e do art. 12 da Lei 10.826/2003.

A pena foi fixada individualmente em relação a cada um dos
crimes (roubo que vitimou Yohana Keççy, roubo que vitimou Lisiane Silva e posse
de arma), tendo a pena final restado em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e um
ano de detenção.

Interpostos Embargos de Declaração (fls. 209/212), foram os
mesmos rejeitados às fls. 229/230.
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Recurso apelatório à fl. 231, cujas razões encontram-se às fls.
242/244, com insurgência quanto à pena a si fixada. Pugna pela redução das penas
ao mínimo em abstrato e consequente cumprimento inicial em regime semiaberto,
como determinado na sentença.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  247/249,  opinando  seja
negado provimento ao recurso.

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça  que,  em  parecer  de  Amadeus  Lopes  Ferreira,  opinou  igualmente  pelo
desprovimento do recurso (fls. 252/256).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto
aos requisitos da  tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal de 5
(cinco)  dias  (art.  593,  caput,  do  CPP)  – já  que  o  recurso  foi  ajuizado  em
01/08/2017  (fls.  231)  e  a  intimação  do  Advogado  sobre  os  Embargos  de
Declaração se deu com a publicação da NF respectiva em 27/07/2017, adequação
e  além  não  depender  de  preparo,  por  se  tratar  de  ação  penal  pública,  em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Do Mérito

Tratam os autos de delito de roubo qualificado, pelo uso de
arma e concurso de pessoas, e de posse de arma de fogo de uso permitido.

Em suas razões recursais, pleiteia o apelante pela redução das
penas para o mínimo em abstrato, aduzindo que o magistrado “considerou todas as
circunstâncias desfavoráveis aos acusados” e pela modificação do regime prisional.
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Pelo que se verifica da sentença, especialmente às fls. 206/207,
para ambos os crimes de roubo as penas bases foram fixadas de forma semelhante:
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo considerada como desfavorável
apenas  uma circunstância do art.  59,  a  personalidade (“o acusado demonstrou
possuir personalidade perigosa, se envolvendo neste e em outro crime”).

Veja-se que a pena foi fixada pouco acima do mínimo, já que a
pena em abstrato para este delito varia de 4 a 10 anos de reclusão.

Não  se  trata  de  considerar  todas  as  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis, mas de majorar a pena base em razão da personalidade desvirtuada
do apelante que cometeu mais de um crime.

O Magistrado sentenciante tem a livre apreciação de todas as
características  das  circunstâncias,  a  persuasão  racional  e  regrada  a  verificar  a
melhor individualização da pena e sua aplicação, fixou a pena base pouco acima do
mínimo legal, o que demonstra acerto.

Em segunda fase de fixação da pena, para cada um dos roubos
cometidos, o magistrado diminuiu a pena inicial, em 3 (três) meses em razão da
confissão e mais 3 (três) meses pela menoridade relativa. Bem como aumentou-a,
pela causa de aumento do concurso de agentes, em 1/3 (um terço), passando em
definitivo para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por  se  tratar  de  concurso  material  formal,  a  pena  do  crime
cometido contra a 1ª vítima foi aumentada em 1/6 (um sexto), totalizando 6 (seis)
anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto ao crime de posse de arma de fogo, da mesma forma, a
pena foi fixada pouco acima do mínimo em abstrato, em 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses  de  detenção,  justificando-se  pela  negativação  conferida,  em  1ª  fase,  à
culpabilidade (“o acusado agiu com elevado grau de reprovabilidade de conduta,
pois a arma não era utilizada para sua defesa, mas para cometer crime de roubo”),
os motivos do crime (“a arma era guardada para uso em roubo, como ocorreu no
caso  narrado  na  denúncia”)  e  personalidade (“o  acusado  demonstra  ter
personalidade perigosa”).
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Percebe-se, de plano, que a pena restou aquém do que poderia
ficar justificadamente pelas circunstâncias devidamente negativadas.

Em segunda fase de fixação da pena, foi a pena base diminuída
em 2 (dois) meses pela confissão e mais 2 (dois) meses pela menoridade relativa.
Pena tornada definitiva em 1 (um) ano de detenção.

Logo,  ponderadas  as  circunstâncias  que  o  juiz  reputou
negativas, devidamente fundamentadas, como ocorreu no caso em tela, não vejo
como acolher a tese defensiva de fixação de pena mínima, também tendo por foco
os fins da pena.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.  ALEGAÇÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA  DOS  AUTOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.
CASSAÇÃO  DO  DECISUM  POPULAR.
INVIABILIDADE.  DOSIMETRIA.  REDUÇÃO
DA  PENA-BASE  AO  MÍNIMO  LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  IMPOSSIBILIDADE.
DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE
AGRAVANTE.  DESCABIMENTO.  RECURSO
NÃO  PROVIDO.  1.  […].  3.  Considerando  a
relevância  das  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  ao  réu,  que  ultrapassaram  os
limites  ínsitos  ao  tipo  penal,  impõe-se  a
manutenção das reprimendas básicas acima dos
mínimos  previstos  na  cominação  legal.  4.  O
legislador  não  previu  percentuais  mínimo  e
máximo  de  redução  ou  aumento  da  pena,  em
virtude da aplicação de atenuantes e agravantes,
cabendo ao juiz sentenciante sopesar o quantum
a  ser  reduzido  ou  aumentado,  segundo  sua
percuciente análise do caso concreto. Precedente
do  STJ.  5.  Recurso  não  provido.  (TJMG;  APCR
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1.0024.12.079162-9/002; Rel. Des. Eduardo Brum;
Julg.  19/08/2015;  DJEMG  25/08/2015).  Grifos
nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA
DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA
PENA  IMPOSSIBILIDADE.  APELO
IMPROVIDO. 1) […]. 3)  Na dosimetria da pena
aplicada  o  Magistrado  reconheceu  quatro
circunstâncias como desfavoráveis, quais sejam,
a  da  culpabilidade,  conduta  social,
personalidade e circunstâncias, sendo que todas
foram devidamente fundamentadas, observando
os comandos insertos nos artigos 59 e 68 do CP e
art.  93,  inc.  IX  da  CF.  4)  Apelo  conhecido  e
improvido.  (TJES;  APL  0018260-
47.2010.8.08.0012;  Segunda  Câmara  Criminal;
Rel.  Des.  Adalto  Dias  Tristão;  Julg.  05/08/2015;
DJES 20/08/2015). Grifos nossos.

APELAÇÃO.  ROUBOS  MAJORADOS  EM
CONTINUIDADE  DELITIVA.  ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS. Declarações das testemunhas e
demais  provas  corroboram  os  fatos  narrados  na
inicial  -–  decisão  mantida.  Recurso  não  provido.
Apelação.  Roubos  majorados  em  continuidade
delitiva.  Majoração  da  reprimenda.  Necessidade.
Circunstâncias  judiciais  totalmente
desfavoráveis. Imposição de pena base acima do
mínimo  legal. Causas  de  aumento  de  pena.
Gravidade e  reprovação da  conduta.  Elevação da
fração. Inevitabilidade. Inexistência de crime único.
Réu  consciente  de  que  lesava  mais  de  um
patrimônio.  Continuidade  delitiva.  Manutenção.
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Diversas vítimas. Elevação da reprimenda em duas
vezes  dentro  dos  limites  legais  e  devidamente
fundamentada.  Recurso  ministerial  parcialmente
provido. (TJSP; APL 0005854-59.2013.8.26.0344;
Ac.  8695398;  Marilia;  Nona  Câmara  de  Direito
Criminal; Relª Desª Ivana David; Julg. 06/08/2015;
DJESP 19/08/2015). Grifos nossos.

Em  seguida,  no  cálculo  final  das  penas,  o  magistrado
corretamente considerou o concurso material havido entre os roubos e o crime de
posse de arma, determinando que a pena a ser cumprida é de 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 1 (um) ano de detenção; devendo ser
cumprido primeiro aquela.

Por fim, no recurso apelatório, há arguição sobre o réu estar
cumprindo pena em regime fechado, quando, na verdade, foi condenado no regime
semiaberto.

De fato, a condenação se deu em regime inicial semiaberto. No
entanto, não há provas nos autos de que o mesmo esteja cumprido pena em regime
diverso. Ademais, trata-se de incidente de execução penal que deve ser analisado
pelo juízo da execução penal correspondente.

Ante todo o exposto, nego provimento ao apelo, em harmonia
com o parecer da d. Procuradoria de Justiça.

É o meu voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando,  além de mim,  Relator,  os  Excelentíssimos Senhores  Desembargadores
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição
ao Desembargador Márcio Murilo  da  Cunha  Ramos),  revisor,  e  Arnóbio Alves
Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
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da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 08 de março de 2018.

João Pessoa, 12 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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