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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0001086-57.2013.815.0551  –  Comarca  de
Remígio/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Douglas da Rocha Lima
ADVOGADO: José Evandro Alves da Trindade (OAB/PB 18.318)
2º APELANTE: Ronaldo Adriano da Cruz Silva
DEFENSOR PÚBLICO: Ana Paula Miranda Dos Santos Diniz (OAB/PB 5.100)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  E  FURTO.
CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO DE UM
DELES.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  CONDENAÇÕES.  RECURSOS
DISTINTOS. 1º APELO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.,
INSUFICIÊNCIA DE  PROVAS.  INOCORRÊNCIA.
ACERVO  NECESSÁRIO.  SENTENÇA MANTIDA.
2º  APELO.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  PENA
IMPOSTA.  PENA  BASE  BEM  PRÓXIMA  O
MÍNIMO  LEGAL.  PENAS  ADEQUADAS  E
PROPORCIONAIS  A  PARTICIPAÇÃO  DE  CADA
RÉU. RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo  confissão  de  um dos  réus  acerca  do  evento
danoso,  praticado  em  concurso  de  agentes,  além  das
provas  serem  suficientes  para  impor  o  edito
condenatório,  a  ambos,  ante  a  comprovada  autoria  e
materialidade  delitivas,  necessário  se  faz  manter  as
condenações impostas, sobretudo, por inexistir nos autos
provas cabais que induzam as absolvições pretendidas.

Cabe  ao  julgador  estabelecer  a  pena  base  acima  do
mínimo  legal,  ante  ao  seu  livre  convencimento
discricionário,  não  gerando  qualquer  prejuízo  tal
imposição, se devidamente fundamentado, como no caso
dos autos.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  da  apelação criminal
acima identificados,
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ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos,
mantendo-se a sentença na íntegra, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de
Justiça.

RELATÓRIO

Na  Comarca  de  Remígio,  o  Ministério  Público  denunciou
Ronaldo  Adriano  da  Cruz  Silva  e  Douglas  da  Rocha  Lima,  vulgo  “Júnior”,  como
incursos nas sanções dos arts. 157, §2º, I e II e 155, todos do Código Penal, por terem
agido com dolo, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo e em concurso de
agentes, ao subtraírem o veículo de propriedade da vítima Carlos Roberto Ribeiro Leal
Filho.

Narram os autos que, no dia 20/08/2013, por volta das 16h30, os
acusados vinham da Cidade de Campina Grande com destino a Remígio e, lá chegando,
avistaram a vítima entrando em sua camionete S10, placas NPT 1919/PB, ano 2009, cor
prata, ocasião em que tomaram por assalto, subtraindo-a. Ronaldo exibiu a arma para a
vítima, ordenando que destravasse as portas, ato contínuo, ambos evadiram-se do local.

A vítima  comunicou  o  fato  a  polícia  que  acionou  o  CIOP.  A
guarnição saiu em perseguição e abordou o veículo. Nesse momento, Ronaldo tentou
fugir subtraindo uma motocicleta pertencente a Gildásio Luiz da Silva, sendo preso em
seguida.

Em 19/09/2013, a denúncia foi recebida (fls. 41).

Defesa escrita de Ronaldo Adriano (fls. 46/60).

Cópia  do  Acórdão  do  Habeas  Corpus  nº  0001043-
27.2013.815.0000 (fls. 65/72).

Cópia da petição de Habeas Corpus impetrada perante o STJ (fls.
74/83) e informações do juízo (fls. 84/87).

Cópia da decisão deferindo a liminar e concedendo o alvará em
favor de Ronaldo Adriano (fls. 93/97), de lavra do Ministro Marco Aurélio, na Medida
Cautelar em HC no STF. Alvará (fls. 98).

Defesa escrita de Douglas, pela defensoria pública (fls. 100/101).
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Petição  do  advogado  constituído  se  habilitando  na  defesa  de
Douglas (fls. 110/111).

Petição  em  favor  de  Douglas  requerendo  a  revogação  da
preventiva (fls. 113/117). Indeferido (fls. 128).

Cópia de Habeas Corpus em favor de Douglas (fls.  149/154) e
informações as fls. 155.

Petição de Ronaldo Adriano com habilitação de novo patrono (fls.
157/158).

Laudo  de  exame  de  eficiência  de  tiros  em arma  de  fogo  (fls.
164/169).

Oitiva testemunhal (fls. 189/190).

Cópia do Acórdão do Habeas Corpus de Douglas, denegando a
ordem (HC 2004752-02.2014.815.0000), as fls. 207/210 (volume II).

Termo de audiência (fls. 224/225 e 236/237).

Petição  de  Douglas  requerendo  a  revogação  a  preventiva  por
excesso de prazo (fls. 244/250). Indeferido (fls. 256).

Termo de audiência em CD (fls. 262/266).

Antecedentes (fls. 263/264).

Decisão revogando a preventiva em face de Douglas, aplicando-
lhe medidas cautelares (fls. 268). Alvará (fls. 270/272).

Termo de audiência em CD (fls. 286/287).

Interrogatório do acusado Ronaldo Adriano (fls. 304/305).

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 309/313 – volume
II).

Alegações finais por Ronaldo Adriano (fls. 325/328 - volume II).

Alegações finais por Douglas (fls. 331/334 - volume II).
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Antecedentes criminais (fls. 335/339).

Às  fls.  340/346,  a  douta  magistrada,  Dra.  Juliana  Dantas  de
Almeida, proferiu sentença julgando procedente a denúncia, condenando os acusados
Ronaldo Adriano da Cruz Silva e Douglas da Rocha Lima, o “primeiro nas penas dos
arts. 157, §2º, I e II e art. 155, ambos do CP e o segundo apenas nas penas do art. 157,
§2º, I e II, do CP” (fls. 244/verso), a cumprirem: Ronaldo a pena de 07 (sete) anos de
reclusão e  35 (trinta  e  cinco)  dias  multa,  em regime semiaberto;  e  Douglas  em 05
(cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão  e  13  (treze)  dias  multa,  em  regime
semiaberto. Concedeu-se o direito de ambos recorrerem em liberdade.

Douglas da Rocha Lima recorreu pugnando por sua absolvição,
com fundamento no art. 386, V, do CPP (fls. 362/367 – volume II).

Às fls. 407/409 (volume III), Ronaldo Adriano apelou requerendo
a  reforma  da  sentença,  para  reduzir  a  pena  quanto  a  dosimetria,  por  entender
exacerbada.

Nas contrarrazões o Ministério Público objetiva o desprovimento
de ambos os recursos (fls. 410/414 – volume III).

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  encartado  às  fls.
421/424 (volume III), opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO:

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Todos os recursos são tempestivos, em razão da sentença ter sido
proferida em 04/04/2016 (fls.  340/346),  o Ministério Público tomado ciência no dia
07/04/2016 (fls.  346/verso),  os advogados foram intimados através de nota de foro,
publicada no DJE/PB em 11/04/2016 (fls. 360), Douglas foi intimado em 23/05/2016
(fls.  382)  e  Ronaldo  em  17/06/2016  (fls.  383).  Logo,  considerando  que  Douglas
ofereceu  apelação  em  12/04/2016  (fls.  362/367)  e  Ronaldo  Adriano  apelou  em
13/04/2016 (fls. 368/370), momento em que requereu habilitação dos autos, apesar de
só ter apresentado suas razões as fls. 407/409, através da Defensoria Pública nomeada
pelo juízo (fls. 405 – volume III), e contrarrazões juntados as fls. 410/414, CONHEÇO
dos apelos.
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2. DOS RECURSOS:

Por  se  tratar  de  dois  réus  com  advogados  distintos,  passo  a
analisar, separadamente, cada um.

3. DE  DOUGLAS  DA  ROCHA  LIMA  (JÚNIOR)  -  (fls.
362/367):

Em suas  razões,  o  apelante  alega ter  sido condenado com base
numa pretensa participação no crime de roubo, de forma qualificada, em concurso de
pessoas  e  emprego  de  arma  de  fogo,  apesar  das  provas  não  possuírem  elementos
suficientes para fundamentar sua coautoria, tão pouco o edito condenatório.

Afirma que as provas carreadas aos autos não demonstram, com a
precisão necessária, a suposta participação do apelante no evento danoso, até porque, a
própria  vítima  declarou  que  o  recorrente  não  participou  a  ação  criminosa,  sendo  o
verdadeiro autor, apenas, Ronaldo Adriano, somado ao fato das testemunhas não terem
sequer citado seu nome, em seus depoimentos.

O apelante negou todo o fato, afirmando apenas estar no local do
crime, restando sua condenação baseada em meras suposições, presunções e conjecturas,
impossível  admitir  na  esfera  da  legislação processual  penal,  ensejando com isso  seu
pedido de absolvição.

No caso dos autos, não vislumbro a hipótese de absolvição do ora
apelante,  eis  que  as  provas  foram  suficientemente  elementares  para  fundamentar  a
sentença, ora guerreada, por ter participado, acompanhado de Ronaldo Adriano, do roubo
do veículo pertencente  a  vítima Carlos  Roberto  Ribeiro  Leal  Filho,  subtraindo-lhe  a
Caminhonete GM/S10 Advantage D, ano 2009, placas NPT 1919, conforme consta do
auto de apreensão e apresentação de fls. 16, além dos demais itens ali listados.

Desse modo, a autoria e materialidade delitiva estão devidamente
provadas no caderno processual, não restando dúvidas acerca da autoria delitiva, pois
todos  os  fatos  ocorridos  foram confirmados  pelas  testemunhas ouvidas  em juízo,  de
forma unânime, impondo-se a condenação imposta, sem qualquer reparo.

E é nesse sentido que a jurisprudência dessa Corte de Justiça vem
decidindo:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
EMPREGO  DE  ARMA E  CONCURSO  DE  PESSOAS.
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TRÊS ACUSADOS, DENTRE OS QUAIS SOMENTE UM
CONFESSOU  A  AUTORIA  DELITIVA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA  DAS  VÍTIMAS  CORROBORADAS  PELOS
DEMAIS  ELEMENTOS  DOS  AUTOS.  DIVERSOS
OBJETOS  SUBTRAÍDOS  ENCONTRADOS  EM  POSSE
DOS  DENUNCIADOS.  AFASTAMENTO  DA
MAJORANTE  DO  EMPREGO  DE  ARMA.  ARTEFATO
QUE  NÃO  FOI  APREENDIDO.  PRESCINDIBILIDADE.
PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  PENA  ESTATAL.
REPRIMENDA FIXADA DE  MODO  PROPORCIONAL.
EXACERBAÇÃO NÃO VERIFICADA.  SUBSTITUIÇÃO
DA  REPRIMENDA  CORPÓREA  POR  PENAS
RESTRITIVAS  DE  DIREITO.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  OBJETIVOS.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.  Havendo  provas  robustas  imputando  aos  ora
apelantes a autoria delitiva, diante todo o acervo probatório
constante no caderno processual, não há o que se falar em
absolvição.  De  acordo  com  a  jurisprudência  pacífica  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  inclusive  já  unificada  pela
Terceira Seção daquela Corte, a apreensão e a perícia sobre a
arma  não  são  necessárias  para  a  incidência  da  causa  de
aumento  correspondente,  pois  o  seu  emprego  pode  ser
comprovado por outros elementos de convicção, inclusive por
meio da palavra da vítima Quanto à dosimetria da pena, resta
acertada  a  decisão  prolatada,  uma  vez  que  devidamente
fundamentada e em consonância com o art. 59 e seguintes do
Código Penal. A substituição da pena, nos moldes do art. 44,
do CP, exige, dentre outros requisitos, que a pena não seja
superior a quatro anos e que o crime tenha sido praticado sem
violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00305321520168152002,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, j. em 19-12-
2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CP. USO DE ARMA DE
FOGO  E  CONCURSO  DE  PESSOAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO  PELA
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ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  SUFICIENTES  A
EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.  PALAVRA
DA  VÍTIMA  E  RECONHECIMENTO  DO  RÉU.
INVIABILIDADE DO PLEITO. DESPROVIMENTO. - Nos
crimes contra o patrimônio, praticados em sua maioria sem
deixar  testemunhas  do  fato,  a  palavra  da  vítima  assume
grande  importância  quando  firme  e  coerente,  sobretudo
quando  em  sintonia  com  as  demais  provas  dos  autos,
especialmente  a  prova  de  reconhecimentos  do  réu.  -
Demonstrado  nos  autos  que  a  sentença  condenatória
encontra-se fundamentada em conjunto probatório robusto e
concludente, de forma a permitir  o juízo de condenação, a
manutenção do édito condenatório é a medida que se impõe.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00262128020138150011,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, j.
em 14-12-2017).

Vale destacar que a tese sustentada pelo acusado, além de pálida,
não se coaduna sequer com sua versão apresentada em sede policial, pois além de exercer
seu direito  constitucional  de  manter-se  silente,  só vindo a  se manifestar  em juízo,  o
referido censurado asseverou apenas estar no local dos fatos, sem participar do evento
danoso como corréu, quando a vítima afirmou, de forma diferente, relatando terem dois
indivíduos, sendo um deles portando arma de fogo, o abordou pela porta do motorista,
ordenando que a vítima destravasse a porta, tendo um deles entrado pela outra porta.

Desse  modo,  incabível  a  absolvição  pretendida,  pelo  que
DESPROJEVO o presente apelo.

4. DE RONALDO ADRIANO DA CRUZ SILVA (fls. 407/409):

Inconformado com a decisão proferida, busca em seu apelo reduzir
a  pena  imposta,  por  entender  exacerbada  em  razão  da  inobservância  dos  preceitos
consistentes no art. 59 do Código Penal Brasileiro.

Aduz  que  a  redução  aplicada  no  que  se  refere  a  atenuante  da
confissão, minorou a pena base fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 15 (quinze) dias multa, em apenas 01 (um) mês de reclusão e 05 (cinco) dias multa, não
guardando proporcionalidade, podendo ser maior a redução, sobretudo, se comparada a
pena fixada ao outro réu.
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No que se  refere  a  pena relativa  ao crime de furto,  requer  sua
aplicação no mínimo legal, por entender que “a moto foi entregue a vítima minutos após
ser subtraída, e a intenção do acusado era apenas usá-la para fugir da polícia” (fls. 408
– volume III).

Da mesma forma, o objeto do roubo não teve nenhum prejuízo,
pois foi restabelecido sem qualquer dano ao seu proprietário, bem como não praticaram
qualquer violência física na pessoa da vítima, o que favorece as circunstâncias judiciais
do apelante.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja imposta pena
mais branda e justa a situação dos autos.

No caso em análise,  resta  evidente  que a  materialidade delitiva
resta efetivamente comprovada, mediante os objetos apreendidos, constantes no auto de
apreensão e apresentação de fls. 16, termo de entrega de fls. 19 e auto de restituição de
bem apreendido (fls. 27).

O apelante é réu confesso, o que de pronto já demonstra o caráter
punitivo pela prática delitiva.

Logo, no que concerne a dosimetria da pena não há que se falar em
redução da pena imposta, pois esta foi corretamente aplicada, sobretudo, se analisada a
luz das circunstâncias judiciais, bem como as condições como o crime foi cometido. A
materialidade e autoria delitiva é inconteste.

O crime de roubo tem pena variável entre 04 (quatro) e 10 (dez)
anos de reclusão (art. 157, CP), enquanto a pena de multa parte de, no mínimo, 10 (dez)
até, no máximo, 360 (trezentos e sessenta) dias multa (art. 49 do CP), o que resta bem
próximo do mínimo o quantum arbitrado em detrimento do apelante, cuja pena definitiva
pelo crime de roubo restou fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20
(vinte) dias multa, ante as duas causas de aumento, consideradas na terceira fase, quando
elevou a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa em
1/3 (um terço), perfazendo um total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20
(vinte) dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Percebe-se,  numa  análise  mais  acurada,  que  houve  um  erro
material quanto a fixação da pena definitiva, após sua elevação em 1/3 (um terço), eis que
deveria ter sido findada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 13 (treze) dias-multa, laborando em equívoco o douto magistrado  a quo, apenas no
tocante a finalização do quantum arbitrado.
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É preciso ficar ressaltado que o crime foi cometido em concurso de
agentes, os quais se reuniram para um mesmo fim, ou seja, praticar o roubo do veículo
S10, bem como os pertences ali existentes e, para finalizar, o recorrente evitando ser
preso, subtraiu, ainda, a moto da vítima Gildásio, sendo preso em seguida.

Os documentos colacionados evidenciam os fatos com riquezas de
detalhes, não havendo razão para redução da pena corretamente imposta, pois serve para
responsabilizar o apelante, diante da prática por ele exercida.

Na  sentença  atacada,  o  douto  magistrado  ponderou  todos  os
aspectos do crime, inclusive aplicando a este uma pena pouco acima do mínimo legal,
ante a gravidade do tipo, sendo-lhe concedida a atenuante da confissão.

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.  Trata-se  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  torná-la  mais  branda,  não
merece prosperar, pois a magistrada fixou a pena de forma
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adequada,  observando os  termos  do  ordenamento  jurídico
vigente, bem como o princípio da individualização da pena.
05. CONHECIDO e IMPROVIDO.  (TJCE; ACr 0087503-
39.2008.8.06.0001;  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, também nego provimento ao presente apelo.

Ante  o  exposto,  e  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça,  NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos,  mantendo-se a
sentença na íntegra.

Expeçam-se  mandados  de  prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão  de  julgamento  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator,
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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

dela  participando  os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos (Revisor) e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente aos trabalhos,  como Representante do Ministério
Público, o Excelentíssimo Senhor Doutor Joaci Juvino da Costa Silva, 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 13
de março de 2018.

João Pessoa, 15 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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