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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000686-47.2016.815.0451 – Comarca de Sumé/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTES: Adriano José Gonçalves e Rafael Alves de Moura
ADVOGADO: Jovânio Camilo da Costa (OAB/PE 41.960)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO  MAJORADO  PELO
CONCURSO  DE  PESSOAS.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
NÃO  ACOLHIMENTO.  MENÇÃO  DE  PORTAR
ARMA.  GRAVE  AMEAÇA  CONTRA  A  PESSOA.
IMPOSSIBILIDADE  DE SUBSTITUIÇÃO  DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS  E  ALTERAR  O  REGIME  PRISIONAL
PARA  O  ABERTO.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  LEGAIS.  DA  FALSA  IDENTIDADE.
MODIFICAÇÃO  DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

1.  Impossível  acolher  o  pedido  de  desclassificação  do
crime de roubo para o delito de furto, considerando que a
subtração ocorreu mediante o emprego de grave ameaça,
já que os réus fizeram menção de portar arma de fogo.

2. Impossível substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito e alterar o regime prisional para o
aberto, considerando o quantum da pena aplicada.

2. A pena fixada para o art. 307 do CP deve ser mantida
já que o sentenciante obedeceu aos critérios estabelecidos
na  legislação  e  fixou  a  reprimenda  em  quantum e  da
maneira  que  entendeu  necessário,  após  a  análise  das
circunstâncias judiciais.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,
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ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Sumé/PB, Adriano José Gonçalves e Rafael
Alves de Moura foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II,
(duas vezes) c/c o art. 71 e art. 307 c/c o art. 69, todos do CP, pelos fatos a seguir
narrados:

“(…)  no  dia  18.10.2016,  por  volta  das  20h00min,  os
denunciados trafegavam em uma moto Honda Pop Vermelha, conduzida pelo réu
Adriano, tendo Rafael como "garupa". Ao passarem na rua Belino Nogueira, bairro
Várzea Redonda, Sumé/PB, os denunciados abordaram a vítima Valdirene Batista
da Silva, que estava na rua conversando com sua genitora.

Mediante  intensa  coação  psicológica  caracterizadora  de
grave ameaça,  o réu Rafael desceu da moto simulando ter uma arma de fogo
embaixo do blusão, gritando "passa o celular! Passa o celular". Sem possibilidade
de resistir e temendo por sua vida, a ofendida entregou seu celular, a saber um
aparelho da marca "Blu", nas cores preta e azul.

Instantes  depois,  por  volta  das  21h20min,  valendo-se  do
mesmo modus operandi, os denunciados abordaram Antony do Nascimento, que
estava ao lado de uma igreja, na rua Santa Mendonça, bairro Várzea Redonda.
Tal  qual  no  primeiro  roubo,  Adriano  conduziu  a  moto  ao  passo  que  Rafael,
simulando uma arma de fogo,  exigia que a vítima entregasse o celular.  Assim,
subtraíram o equipamento da marca "Moto G", com o visor quebrado.

(…)
Durante  a  lavratura  do  flagrante,  o  réu  Adriano  ainda

atribuiu a si, falsamente, a identidade de "Marcelo Rodrigues Gonçalves", a fim de
escapar da ação policial. Importante destacar que o STJ, através do enunciado
522 da sua súmula de jurisprudência, já assentou que: "a conduta de atribuir-se
falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de
alegada autodefesa". (...)”.

Concluída a instrução processual, foram oferecidas as alegações
finais pelas partes, tendo, em seguida, o magistrado sentenciante, julgado procedente a
pretensão punitiva do Estado, condenando o réu Adriano José Gonçalves, nas sanções
do art. 157, § 2º, II, (duas vezes) c/c o art. 71 do CP e art. 307 c/c o art. 69, ambos do

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000686-47.2016.815.0451                                       C.M.B.F. - Relator 2



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

CP e Rafael Alves de Moura, nas penas do art. 157, §2º, II, (duas vezes), c/c o art. 71
do CP, aplicando-lhes a pena da seguinte maneira (fls. 183-193):

1. Para o réu Adriano José Gonçalves

1.1. Para o roubo

1.1.1. Com relação ao primeiro roubo

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconheceu a presença da atenuante da
confissão, mas deixou de reduzir, por já está no mínimo legal. Na 3ª fase, reconheceu a
majorante do concurso de pessoas, aumentando a pena em 1/3, ficando, em definitivo,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias, no valor de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos. 

1.1.2. Com relação ao segundo roubo

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconheceu a presença da atenuante da
confissão, mas deixou de reduzir, por já está no mínimo legal. Na 3ª fase, reconheceu a
majorante do concurso de pessoas, aumentando a pena em 1/3, ficando, em definitivo,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias, no valor de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos. 

- Da continuidade delitiva

Nos termos do art. 71 do CP, aumentou uma das penas 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias, em 1/6, perfazendo  06 (seis)
anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias multa.

1.2. Do crime de falsa identidade

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 04
(quatro)  meses  de  detenção, que  tronou  definitiva,  diante  da  ausência  de  causas
modificativas.

- Do concurso material
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Nos termos do art. 69 do CP, somou as penas impostas ficando o
condenado definitivamente a pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 04
(quatro) meses de detenção, além do pagamento de 15 (quinze) dias multa.

2. Para o réu Rafael Alves Moura

2.1. Para o roubo

2.1.1. Com relação ao primeiro roubo

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconheceu a presença da atenuante da
confissão, mas deixou de reduzir, por já está no mínimo legal. Na 3ª fase, reconheceu a
majorante do concurso de pessoas, aumentando a pena em 1/3, ficando, em definitivo,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias, no valor de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos. 

2.1.2. Com relação ao segundo roubo

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconheceu a presença da atenuante da
confissão, mas deixou de reduzir, por já está no mínimo legal. Na 3ª fase, reconheceu a
majorante do concurso de pessoas, aumentando a pena em 1/3, ficando, em definitivo,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias, no valor de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos. 

- Da continuidade delitiva

Nos termos do art. 71 do CP, aumentou uma das penas 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias, em 1/6, perfazendo  06 (seis)
anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Determinou, por fim, que as penas fossem cumpridas em regime
semiaberto.

Insatisfeito  com  a  decisão  condenatória,  a  defesa  dos  réus
intentou  recurso  de  apelação  para  esta  Corte  de  Justiça,  pleiteando  a  reforma  da
sentença, com a desclassificação para o crime de furto e, em consequência, alterar o
regime prisional e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
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Com relação ao crime definido do art. 307 do CP, pleiteou pela
alteração da pena privativa de liberdade por multa (fls. 200-208).

Ofertadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 214-218),
este requereu o improvimento do apelo.

Seguindo os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, lançou
parecer, da lavra do Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça, pelo
desprovimento do recurso (fls. 231-242).

É o relatório.

VOTO
 
- DO ART. 157, § 2ª, II, DO CP

A materialidade e autoria  do crime de roubo resta  indubitável,
tanto que não foram questionadas em sede recursal e, da atenta leitura à sentença, vê-se
que os réus confessaram a prática delitiva.

Pretende o recorrente, em sede de apelo, a desclassificação para o
crime de furto, alegando ausência de violência ou grave ameaça e, em consequência,
alterar o regime prisional e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.

Não assiste razão ao apelante. 

A prova  da  intimidação  pode  ser  retirada  das  declarações  das
próprias vítimas, que disseram que foram abordadas pelos réus, com deles simulando
estar armado e gritando dizendo: “Passe o celular”.

Ao prestar suas declarações, a vítima Valdirene Batista da Silva
disse que no dia e hora do fato, estava sentada na porta de casa conversando com uma
amiga no celular, quando uma moto parou na sua frente, com dois indivíduos; que o
"garupa" desceu e mandou ela passar o celular, com a mão por baixo da roupa; que
reconheceu  os  dois  acusados  em  audiência;  que,  no  outro  dia,  quando  estava
trabalhando, tomou conhecimento que alguns elementos foram presos com celulares;
que foi à delegacia e recuperou seu celular; que se sentiu ameaçada e amedrontada com
a ação dos acusados, mas não sabia se eles estavam armados ou não. 
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Ainda  na  esfera  policial  a  vítima  Bruce  Lee  do  Nascimento
Moreira (fls. 11), disse que:  “(…) se aproximaram dois indivíduos, tendo um deles,
com as mãos dentro do blusão, fazendo menção estar armado, gritou a declarante:
“PASSE O CELULAR!”; (...)”. 

Os réus  agiram com grave  ameaça  à  vítima,  ao  anunciar  um
assalto,  aos  gritos,  fazendo  menção  de  portar  alguma  arma.  Trata-se,  portanto,
indubitavelmente, de crime de roubo. Acertada, portanto, a condenação.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES PESSOAIS DO AUTOR E OFENDIDO.
PALAVRA  DA  VÍTIMA.  RELEVÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.  INVIABILIDADE.  CRIMES
DA  MESMA  ESPÉCIE.  ART.  71CP.  FRAÇÃO  DE
AUMENTO. CRITÉRIO. QUANTIDADE DE CRIMES.
A  palavra  da  vítima  de  crimes  patrimoniais,  quando
coerente e harmônica, reveste-se de especial importância
para  firmar  a  convicção  do  Julgador.  Precedentes.  A
grave  ameaça  pode  se  dar  por  palavras,  escritos,
gestos  ou  qualquer  outro  meio,  desde  que,
dependendo  das  circunstâncias  do  caso  e  das
condições  pessoais  do  agente  e  da  vítima,  seja
suficiente para causar temor e impedir a capacidade
de  reação.  Presente  a  grave  ameaça,  mostra-se
inviável  o  pedido  de  desclassificação  dos  crimes  de
roubo para  furto  simples. Apelação  conhecida  e  não
provida. (TJDF; APR 2015.11.1.005360-0; Ac. 981.477;
Segunda Turma Criminal; Rel. Des. José Carlos Souza e
Ávila; Julg. 17/11/2016; DJDFTE 24/11/2016) - grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVAS
COMPROVADAS.  PROVA  TESTEMUNHAL
ROBUSTA.  RECONHECIMENTO  PELA
TESTEMUNHA  PRESENCIAL  DOS  FATOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.
DESCABIMENTO.  GRAVE  AMEAÇA
CONFIGURADA.  DECOTE  DA  MAJORANTE  DO
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CONCURSO  DE  PESSOAS.  INADMISSIBILIDADE.
REDUÇÃO  DA  PENA-BASE.  CABIMENTO.
REEXAME  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.
ISENÇÃO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS.  RÉUS
HIPOSSUFICIENTES.  SUSPENSÃO  DA
EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, §
3º,  DO  CPC.  FIXADOS  OS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  RECURSOS  PARCIALMENTE
PROVIDOS. 1. Demonstradas a materialidade e autoria
delitivas,  mormente  pelas  palavras  da  testemunha
presencial  dos  fatos,  que  se  mostram coerentes  com o
restante  do  acervo  probatório,  tendo  ela  apontado  os
apelantes como autores do delito, a manutenção de suas
condenações é medida que se impõe. 2. Tendo o delito
sido  praticado  mediante  violência  e  grave  ameaça  à
vítima,  resta  inviabilizado  o  pleito  de  desclassificação
para  o  crime  de  furto.  3.  Considerando  ter  sido
devidamente demonstrado que os acusados cometeram o
delito em unidade de desígnios, resta inviável o decote da
majorante do concurso de pessoas. 4. A fixação da pena-
base  tem  como  parâmetro  as  circunstâncias  judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, sendo que a pena
variará  conforme  a  quantidade  de  circunstâncias
desfavoráveis aos réus. 5. Sendo os réus hipossuficientes,
pois  assistidos  por  Defensores  Dativos,  fazem  jus  à
condição suspensiva da exigibilidade do pagamento das
custas processuais pelo prazo de cinco anos, nos termos
do artigo 98,  § 3º  do NCPC. 6.  Devem ser fixados os
honorários dos advogados dativos que atuaram no feito.
7.  Recursos  parcialmente  providos.  (TJMG;  APCR
1.0515.09.037133-4/001;  Rel.  Des.  Marcilio  Eustaquio
Santos; Julg. 10/11/2016; DJEMG 24/11/2016)

Assim, tenho tais elementos como suficientes para demonstrar a
ameaça/violência na conduta do denunciado, sendo mantida a condenação pelo crime
de  roubo,  tornando  impossível,  em  consequência,  a  substituição  por  restritivas  de
direitos e alteração do regime prisional, considerando o quantum da pena aplicada.

- DO ART. 307 DO CP
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No recurso, o acusado Adriano José Gonçalves pediu ainda que a
pena privativa de liberdade aplicada para o crime do art. 307 do CP (falsa identidade)
seja modificada apenas para multa, alegando que “este ilícito não constituiu elemento
de crime mais grave”. 

Esclareço, inicialmente, que agiu com acerto o douto magistrado
ao  atribuir  ao  réu  a  conduta  delineada  no  art.  307  do  CP  (falsa  identidade),
considerando que ao ser preso, o recorrente atribuiu a si falsa identidade, no momento
que disse chamar-se “Marcelo Rodrigues Gonçalves”.

Isso porque, nossos Tribunais Superiores firmaram entendimento
no sentido de ser típica a conduta de apresentar identidade falsa, à autoridade policial,
ao fim de ocultar antecedentes criminais, não se tratando de autodefesa.

Vejamos uma atual jurisprudência do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE.
ART.  307  DO  CÓDIGO  PENAL.  CONDUTA
PRATICADA  PERANTE  A  AUTORIDADE
POLICIAL.  MOMENTO  DA  PRISÃO  EM
FLAGRANTE POR OUTRO DELITO. POSTERIOR
DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE.
REVALORAÇÃO  DOS  ELEMENTOS  FÁTICO-
PROBATÓRIOS.  POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE  DA  SUM  7/STJ.  I  -  O
entendimento  consolidado  pelas  Turmas  que
compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é
no  sentido  do  reconhecimento  da  tipicidade  da
conduta do agente que se atribui falsa identidade,
perante  a  autoridade  policial,  no  momento  da
prisão em flagrante. Precedentes.
II  -  Conforme  orientação  remansosa  desta  Corte,
"[n]ão há violação à Súmula 7 desta Corte quando a
decisão limita-se a revalorar juridicamente as situações
fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos"
(AgRg no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma Relª.
Minª.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  DJe  de
4/8/2014). Agravo regimental não provido. (AgRg no
REsp 1682930/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
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QUINTA  TURMA,  julgado  em  12/09/2017,  DJe
20/09/2017) - grifei

Com relação a pena aplicada,  temos que ela  também deve ser
mantida já que o sentenciante obedeceu aos critérios estabelecidos na legislação e fixou
a reprimenda em quantum que entendeu necessário, após a análise das circunstâncias
judiciais.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  mantendo  a
sentença em todos os seus termos. 

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator, os Excelentíssimos Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor
e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão 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, aos 13
(treze) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018

      Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       - Relator -
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