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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015055-83.2015.815.2002 – 7ª Vara Criminal da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Leandro da Silva Floriano
DEFENSOR PÚBLICO: Enriquimar Dutra da Silva (OAB/PB 2.605)
2º APELANTE: Edvaldo Marques Araújo da Silva Pereira
DEFENSOR PÚBLICO: Pedro Muniz de Brito Neto e Roberto Sávio de Carvalho
Soares
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. ROUBOS
MAJORADOS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR SUSCITADA.
INÉPCIA DO ADITAMENTO. PEÇA QUE FAZ
UMA  DESCRIÇÃO  DETERMINADA  DOS
FATOS. VALIDADE DA EXORDIAL, UMA VEZ
QUE PERMITIDO O EXERCÍCIO DA AMPLA
DEFESA  E  DO  CONTRADITÓRIO.  MÉRITO
PAUTADO NA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA
DE  PROVAS.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INDUVIDOSAS.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
O  CRIME  DE  FURTO  TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE.  CRIME CONSUMADO E
PRATICADO  COM  VIOLÊNCIA  OU  GRAVE
AMEAÇA  À  PESSOA,  BEM  COMO  COM
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
PEDIDO  ALTERNATIVO  DE  REDUÇÃO  DA
PENA.  PENA  BASE  FIXADA  ACIMA  DO
MÍNIMO  LEGAL  E  DE  ACORDO  COM  AS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS,
FUNDAMENTADAMENTE,  ANALISADAS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REDUZIR  AO
MÍNIMO  PRETENDIDO.  DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS.

1. Não há que se falar em inépcia do aditamento
quando  a  narrativa  se  apresenta  clara  e
proporciona,  ao  acusado,  o  exercício  da  ampla
defesa, como ocorreu no presente caso.
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2.  Se  há  provas  nos  autos  com  relação  à
materialidade  e  à  autoria  dos  crimes  de  roubos
qualificados pelo concurso de pessoas e restrição da
liberdade das vítimas (art.  157, II e V, do Código
Penal), sobretudo pela prova colhida em juízo, sob o
crivo  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,
encontrando-se em plena harmonia com os demais
elementos  coligidos,  não  há  que  falar  em
absolvição.

3.  Em  tema  de  delito  patrimonial,  a  palavra  da
vítima, especialmente quando descreve com firmeza
a cena criminosa e identifica os agentes com igual
certeza,  representa  valioso elemento de convicção
quanto à certeza da autoria da infração.

4.  O  nosso  sistema  processual  de  avaliação  de
provas  é  orientado  pelo  princípio  da  persuasão
racional  do  juiz  (ou  do  livre  convencimento
motivado)  previsto  no  art.  155  do  Código  de
Processo  Penal,  de  modo  que  a  interpretação
probatória do magistrado, para fins de condenação,
pode se valer dos elementos colhidos no inquérito e
na instrução, desde que todas as provas utilizadas,
na  sentença,  para  formar  sua  convicção,  tenham
sido  submetidas  ao  crivo  do  contraditório,  que
ocorre em juízo. É o caso dos autos.

5. Também não cabe falar em desclassificação do
delito  de  roubo  majorado  para  o  crime  de  furto,
dado  o  modo  como  foi  executado,  especialmente
pelo  uso  de  ameaça  e  restrição  da  liberdade  das
vítimas,  ricamente  narrado  nas  declarações  e
testemunhos  colhidos  durante  a  instrução
processual.

6. Também não há que se falar em redução da pena
base quando o magistrado de primeiro grau faz uma
análise clara e segura das circunstâncias judiciais,
aplicando uma reprimenda proporcional e de acordo
com a sua discricionariedade, obedecendo todas as
etapas de fixação estabelecidas no Código Penal.
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7. Tem-se, portanto, que o quantitativo de pena base
fixado  na  sentença,  mostra-se  proporcional  ao
número de vetores desfavoráveis ao inculpado, bem
como,  às  circunstâncias  do  caso  concreto,
justificando, plenamente, o quantum imposto.

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 rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual
votação, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PB, Leandro
da Silva Floriano, vulgo “Chico Lopes” e Wellington dos Santos Gomes da Silva,
devidamente  qualificados,  foram denunciados  como incursos  nas  sanções  do  art.
157, § 2º, II e V c/c art. 70 e art. 157, § 2º, II c/c art. 70, todos do Código Penal,
acusados de, no dia 12 de junho de 2015, por volta das 21h, subtraírem, em concurso
de  pessoas,  mediante  grave  ameaça,  simulando  estarem  armados,  objetos
pertencentes às vítimas Laurence Pereira Maia, Alberto Nascimento Menezes Neto e
Kallyne Mayara Saturnino da Silva, fato ocorrido no bairro do Bessa, nesta capital
(fls. 2-5).

Nos termos da denúncia, 

“... no dia 11 de junho de 2015, por volta das 22h59min, as vítimas
Laurence Pereira Maia e Stephanie (sua noiva) estavam no interior
do veículo GM Ágile, no bairro do Bessa, quando foram abordados
por três indivíduos, que simulando estarem armados, anunciaram o
assalto, entraram no veículo e exigiram que a vítima Laurence e sua
noiva fossem para o banco de trás  do veículo.  Em seguida,  dois
assaltantes também sentaram no banco de trás, enquanto o terceiro
conduziu o veículo. 
Os acusados andaram por alguns bairros da Capital, com as vítimas
dentro do carro, e durante o percurso, subtraíram duas alianças de
ouro,  um par  de  brincos  de  madrepérola,  um anel  de  prata  com
pérolas  e  um celular  Motorola.  Após  efetuarem  a  subtração  dos
mencionados objetos, os acoimados estacionaram o carro no bairro
de Jaguaribe e fugiram.
Em  seguida,  a  polícia  foi  acionada,  e  em diligências,  conseguiu
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identificar os acusados, que na ocasião eram internos da Fundac e
estavam  cumprindo  medida  sócio  educativa,  em regime  de  semi
liberdade, e no dia do fato chegaram na Fundac com um aparelho
celular, posteriormente, constatou-se que o celular pertencia à vítima
Laurence. 
Os policias continuaram as diligências no sentido de encontrar os
acoimados, e obtiveram êxito no dia 12 de junho de 2015; quando
em  campana,  efetuaram  a  prisão  dos  acusados  Leandro  e
Wellyngton. A vítima Laurence reconheceu os denunciados e ainda
um terceiro envolvido, que lhe foi mostrado a foto, o acoimado de
nome Edvaldo Marques Araújo da Silva Pereira.
Após  a  prisão  dos  acoimados,  outras  vítimas  reconheceram  os
acusados como autores do delito ocorrido no dia 03 de junho de
2015, quando os acusados subtraíram, mediante grave ameaça, em
concurso de pessoas,  um cordão de ouro,  um relógio, um celular
marca  LG,  e  a  quantia  de  R$20,00  (vinte  reais),  pertencentes  à
vítima Alberto Nascimento de Menezes Neto e dois  perfumes da
vítima Kallyne Mayara,  fato ocorrido ao lado do Mag Shopping,
bairro Bessa, nesta urbe. 
Sobejam, pois, indícios de autoria e materialidade do crime. Agindo
assim, estão os denunciados incursos na conduta descrita no artigo
157, §2", II e V, c/c artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro e
art. 157, II c/c artigo 70 do CP”

Denúncia recebida em 23.7.2015 (fl. 73).

Aditamento à denúncia (fls. 74-76), ocasião em que o Ministério
Público  denunciou,  também,  Edvaldo  Marques  Araújo  da  Silva  Pereira,  que  foi
reconhecido, por meio de fotografia, na Delegacia de Polícia, pelas vítimas.

Instruído, regularmente, o processo, o MM. Juiz singular julgou
procedente,  em  parte,  a  denúncia,  para  condenar os  denunciados,  da  seguinte
maneira (fls. 263-273):

1) Leandro da Silva Floriano (art. 157, § 2º, II e IV c/c art. 70, do Código Penal –
duas vezes):

1.1)  Crime  praticado  contra  as  vítimas  Alberto  e  Kalynne:  após  análise  das
circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão  e  60  (sessenta)  dias-multa.  Na  segunda  fase,  aplicou  a  atenuante  da
menoridade, ficando uma pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50
(cinquenta) dias-multa. Na terceira fase, majorou a pena em 1/3 (um terço), em razão
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da qualificadora remanescente da restrição de liberdade (art. 157, § 2º, V, do Código
Penal), totalizando 7 (sete) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa. Ao
final,  reconheceu o concurso de crimes previsto na  primeira  parte  do art.  70 do
Código Penal e aumentou a pena em 1/6 (um sexto),  tornando-a definitiva em 8
(oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

1.2)  Crime  praticado  contra  as  vítimas  Laurence  e  Stephanie:  após  análise  das
circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão  e  60  (sessenta)  dias-multa.  Na  segunda  fase,  aplicou  a  atenuante  da
menoridade, ficando uma pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50
(cinquenta) dias-multa. Na terceira fase, majorou a pena em 1/3 (um terço), em razão
da qualificadora remanescente da restrição de liberdade (art. 157, § 2º, V, do Código
Penal), totalizando 7 (sete) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa. Ao
final,  reconheceu o concurso de crimes previsto na  primeira  parte  do art.  70 do
Código Penal e aumentou a pena em 1/6 (um sexto),  tornando-a definitiva em 8
(oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

1.3)  Do  concurso  material (art.  69  do  Código  Penal):  ao  final,  reconhecendo  o
concurso material de crimes, somou as reprimendas, finalizando uma pena de 16
(dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado e
154 (cento e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2) Wellington dos Santos Gomes Silva (art. 157, § 2º, II e IV c/c art. 70, do Código
Penal – duas vezes):

2.1)  Crime  praticado  contra  as  vítimas  Alberto  e  Kalynne:  após  análise  das
circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão  e  60  (sessenta)  dias-multa.  Na  segunda  fase,  aplicou  a  atenuante  da
menoridade, ficando uma pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50
(cinquenta) dias-multa. Na terceira fase, majorou a pena em 1/3 (um terço), em razão
da qualificadora remanescente da restrição de liberdade (art. 157, § 2º, V, do Código
Penal), totalizando 7 (sete) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa. Ao
final,  reconheceu o concurso de crimes previsto na  primeira  parte  do art.  70 do
Código Penal e aumentou a pena em 1/6 (um sexto),  tornando-a definitiva em 8
(oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

2.2)  Crime  praticado  contra  as  vítimas  Laurence  e  Stephanie:  após  análise  das
circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão  e  60  (sessenta)  dias-multa.  Na  segunda  fase,  aplicou  a  atenuante  da
menoridade, ficando uma pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50
(cinquenta) dias-multa. Na terceira fase, majorou a pena em 1/3 (um terço), em razão
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da qualificadora remanescente da restrição de liberdade (art. 157, § 2º, V, do Código
Penal), totalizando 7 (sete) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa. Ao
final,  reconheceu o concurso de crimes previsto na  primeira  parte  do art.  70 do
Código Penal e aumentou a pena em 1/6 (um sexto),  tornando-a definitiva em 8
(oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

2.3)  Do  concurso  material (art.  69  do  Código  Penal):  ao  final,  reconhecendo  o
concurso material de crimes, somou as reprimendas, finalizando uma pena de 16
(dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado e
154 (cento e cinquenta) dias-multa,  no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo vigente ao tempo do fato.

3)  Edvaldo Marques Araújo da Silva Pereira (art. 157, § 2º, II e IV c/c art. 70, do
Código Penal – uma vez, pois foi absolvido quanto aos roubos praticados contra as
vítimas Alberto e Kallyne):

3.1)  Crime  praticado  contra  as  vítimas  Laurence  e  Stephanie:  após  análise  das
circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão  e  60  (sessenta)  dias-multa.  Na  segunda  fase,  aplicou  a  atenuante  da
menoridade, ficando uma pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50
(cinquenta) dias-multa. Na terceira fase, majorou a pena em 1/3 (um terço), em razão
da qualificadora remanescente da restrição de liberdade (art. 157, § 2º, V, do Código
Penal), totalizando 7 (sete) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa. Ao
final,  reconheceu o concurso de crimes previsto na  primeira  parte  do art.  70 do
Código Penal e aumentou a pena em 1/6 (um sexto),  tornando-a definitiva em 8
(oito)  anos e 2 (dois) meses de reclusão,  em regime,  inicialmente,  fechado e 77
(setenta  e  sete)  dias-multa,  no  valor  de  1/30  (um trigésimo)  do  valor  do  salário
mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignados, os acusados Leandro da Silva Floriano (fl.  276),
Wellington dos Santos Fomes da Silva (fl. 280-282) e Edvaldo Marques da Silva
Pereira (fl. 283) recorreram a esta Superior Instância.

Em decisão de fl. 285, o magistrado não conheceu do recurso de
Wellington dos Santos Fomes da Silva (fl. 280-282), por se apresentar intempestivo.

Leandro da Silva Floriano, em suas razões recursais (fls. 334-
337), pede absolvição ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de furto
ou, ainda, a redução da pena, por se apresentar exacerbada.

Edvaldo  Marques  da  Silva  Pereira,  por  sua  vez,  em  seu
arrazoado (fls. 312-320), preliminarmente, sustenta a nulidade do Aditamento de fls.
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74-76, por se apresentar inepto. No mérito, pede absolvição por ausência de provas
ou, alternativamente, a redução da pena, por considerá-la desproporcional.

Contrarrazões  ministeriais  (fls.  340-346),  pelo  desprovimento
dos recursos.

Seguiram os autos, já nesta instância, ao Procurador de Justiça
José Roseno Neto, que opinou pelo provimento parcial dos recursos, para reduzir as
penas (fls. 351-359).

É o Relatório.

VOTO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, objetivando a nulidade do
feito diante da inépcia do aditamento. No mérito, os apelantes pedem a absolvição,
por  entender  que  não  existem  provas  robustas  para  sua  condenação  ou,
alternativamente, desclassificação para furto ou redução da pena.

1. Exame da preliminar - Inépcia do aditamento

Inicialmente,  o  apelante  Edvaldo  Marques  da  Silva  Pereira
suscita preliminar de nulidade do feito diante da inépcia do aditamento.

Observo que não há que se falar em inépcia do aditamento de
fls.  74-76  quando  a  narrativa  se  apresenta  clara  e  proporciona,  ao  acusado,  o
exercício da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

O Procurador de Justiça, no parecer de fls. 351-359, pontuou:

“Entretanto, no que se refere à sustentada inépcia do
aditamento à denúncia, que não teria sido descrito a
participação  do acusado no evento criminoso e nem
a  sua  qualificação,  não  extraímos  fundamentos
embasadores da sua tese.
…
Ora,  da leitura do aditamento à denúncia ofertada
nos autos da ação penal em exame (f. 74/76), infere-
se  que  foi  formulada  em  obediência  ao  citado
dispositivo processual penal, uma vez que descreve
perfeitamente os fatos típicos denunciados, crimes
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em tese, com todas as circunstâncias e elementares,
atribuindo  ao  apelante  e  demais  corréus,
regularmente  identificados,  a  prática  das  condutas
ilegais supostamente perpetradas. 
…
Tem-se,  assim,  que  o  aditamento  à  exordial
acusatória  em  exame,  apresentou  uma  narrativa
congruente  dos  fatos,  permitindo  o  exercício  da
ampla  defesa  pelo  apelante,  não  havendo  que  se
falar em falta de descrição das condutas que tenham
sido praticadas pelo acusado.”

A respeito do tema, colaciono:

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  HABEAS
CORPUS.  DENÚNCIA  COM  DESCRIÇÃO
INSUFICIENTE DAS CONDUTAS IMPUTADAS.
ADITAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO A
QUO.  OFENSA  AO  SISTEMA  ACUSATÓRIO.
NÃO  VERIFICAÇÃO.  DECISÃO  QUE  VISOU
PRIVILEGIAR  A  AMPLA  DEFESA  E  O
CONTRADITÓRIO.  NULIDADE.  NÃO
OCORRÊNCIA.  EVENTUAL  REJEIÇÃO  POR
INÉPCIA  QUE  POSSIBILITARIA
APRESENTAÇÃO  DE  NOVA  EXORDIAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.  PAS  DE NULLITÉ
SANS  GRIEF.  ORDEM  DENEGADA.  1.  O
sistema acusatório tem como principal característica
a observância do contraditório e da ampla defesa.
Visando a conduta do Juízo a quo exatamente dar
primazia aos referidos princípios,  sem se  imiscuir
na  função  acusatória,  não  há  se  falar  em  não
observância do referido sistema. 2. Não há nulidade
na  decisão  do  Juiz  de  origem  que,  em  vez  de
receber  ou rejeitar  a  inicial  acusatória,  aponta  ser
insuficiente a descrição das condutas imputadas ao
paciente  e  determina  seu  aditamento,  porquanto,
ainda  que  rejeitada  por  inépcia,  seria  possível  o
oferecimento  de  nova  denúncia  pelo  Parquet.  3.
Prevalece no moderno sistema processual penal que
eventual  alegação  de  nulidade  deve  vir
acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo,
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porquanto  vigora  a  máxima pas  de  nullité  sans
grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de
Processo Penal. Dessarte, não demonstrado eventual
prejuízo,  não  há  se  falar  em nulidade.  4.  Ordem
denegada.”  (Habeas  Corpus  nº  112175/PR
(2008/0167785-0),  5ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Marco
Aurélio Bellizze. j. 12.06.2012, DJe 20.06.2012).

“PROCESSUAL  PENAL  -  RECURSO  EM
SENTIDO  ESTRITO  -  INSURGÊNCIA
MINISTERIAL -  ERRO  MATERIAL NO  POLO
PASSIVO  E  NA  DATA  DOS  FATOS  -
ADITAMENTO  DA DENÚNCIA -  REJEIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE  -  INEXISTÊNCIA  DE
INÉPCIA. A existência de erro material referente ao
polo passivo e à data do fato não torna a denúncia
inepta, principalmente quando há o seu aditamento
e se estiver devidamente individualizada e descrita a
narrativa do fato. Se a peça acusatória preenche os
requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal
e inexiste quaisquer das hipóteses do artigo 43 do
referido  Codex  Processual,  o  recebimento  da
denúncia  é  medida  que  se  impõe.”  (Recurso  em
Sentido Estrito nº 0064671-07.2010.8.13.0596 (1),
7ª  Câmara  Criminal  do  TJMG,  Rel.  Agostinho
Gomes  de  Azevedo.  j.  09.06.2016,  Publ.
17.06.2016). 

Portanto, rejeito a presente preliminar.

2.  Mérito  –  absolvição,  desclassificação  para  furto  ou
redução da pena.

A autoria e a materialidade restaram, amplamente, comprovadas,
de modo a positivar a existência do delito de maneira cristalina, o que se depreende
das suficientes provas colhidas durante as fases inquisitorial e processual, tais como,
o Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos testemunhais, todos acordes com o
direcionamento tomado na condenação, reconhecida na sentença de fls. 263-273.

Destarte,  o substrato probatório a autorizar uma condenação é
cristalino, irrefragável e aprume.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015055-83.2015.815.2002 9



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

O juiz singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
enquadrando as condutas dos recorrentes aos tipos delineados no art. 157, II e V, do
Código Penal, fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados aos
autos, mormente  quando  não  carreado  ao  álbum  processual  nenhum  elemento
convincente a expurgar a culpabilidade atribuída aos recorrentes, o qual venha a
justificar a absolvição pretendida.

Agindo, o acusado, com a vontade livre e consciente de subtrair
os  bens  das  vítimas,  restringindo  suas  liberdades,  a  fim de  se  locupletar  com o
produto do roubo, amolda-se sua conduta, com perfeição, à figura típica descrita no
art. 157, §2º, II e V, do Código Penal.

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
tão decantada pelos recorrentes para embasar a absolvição almejada, esmorece em
face  da  materialidade  e  da  autoria  incontestes,  posto  que  esteadas  em  provas
verossímeis e vigorosas, não merecendo êxito o recurso apelatório.

Digo  mais,  nos  crimes  de  natureza  patrimonial,  devido  à
particularidade que envolve, em regra, seu modo de execução, ganha importância a
palavra da vítima, a fim de se apurar a autoria e a materialidade nesta modalidade
criminosa, sobretudo quando harmoniosa e concordante com o conjunto probatório,
reforçando-se, a isso, o fato de haverem, os ofendidos, reconhecido os meliantes,
bem como pelos depoimentos testemunhais, que se apresentaram seguros e firmes ao
imputar as autorias criminosas aos apelantes.

Em  suas  declarações,  as  vítimas  foram  esclarecedoras,  ao
narrarem como todas as ações criminosas aconteceram (mídia de fl. 217). 

As  testemunhas  de  acusação confirmam os  fatos  narrados  na
denúncia e se fazem claras e seguras ao narrarem os fatos como aconteceram (mídia
de fl. 217).

As testemunhas de defesa, por sua vez (mídia de fl.  217), em
nada contribuíram para elucidar os fatos narrados na denúncia, apenas sabendo dizer
que os réus eram conhecidos delas e pessoas de boa índole.

Tenho mantido o entendimento de que devem ser prestigiados os
depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, pois
são  indivíduos  credenciados  a  prevenir  e  reprimir  a  criminalidade,  não  tendo
interesse em acusar e incriminar inocentes, merecendo, portanto, o crédito devido até
prova robusta em contrário.
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Portanto, não há que se falar em absolvição.

Quanto  ao  pedido  de  desclassificação  do  delito  de  roubo
duplamente majorado para o crime de furto, como pedido nas razões do apelante
Leandro da Silva Floriano, tenho que o mesmo não merece prosperar, uma vez que
as vítimas foram seguras ao narrarem os fatos, relatando que os acusados simulavam
o uso de arma de fogo, agindo em concurso de pessoas, e ameaçando as vítimas
durante  todo  o  tempo  em  que  elas  permaneceram  em  poder  os
assaltantes/recorrentes, de modo que restou, plenamente, configurada a figura típica
do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas por manterem as vítimas em
seu poder, restringindo sua liberdade (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal), tal
como decido na sentença condenatória.

A respeito do tema, nossos tribunais têm entendido:

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  PENAL  -  ROUBO
MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS
CRIMES  DE  FURTO  E  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  -  INVIABILIDADE  -
RECONHECIMENTO  DA  TENTATIVA  -
IMPOSSIBILIDADE  -  DEMONSTRADA  A
INVERSÃO  DA  POSSE  DA  RES  APÓS
CESSADA A GRAVE AMEAÇA. Evidenciado que
a  subtração  se  deu  mediante  ameaça  capaz  de
reduzir,  ou  até  mesmo  suprimir,  a  capacidade  de
reação do ofendido, inviável é a desclassificação da
conduta para o delito de furto. A violência ou grave
ameaça  exercida  com o  escopo  de  subtrair  coisa
alheia móvel configura o crime de roubo, e não o
delito de constrangimento ilegal, que se trata de tipo
penal subsidiário. Inadmissível o reconhecimento da
tentativa  se  evidenciada  a  inversão  da  posse  do
objeto da subtração, após cessada a violência/grave
ameaça.”  (Apelação  Criminal  nº  0796090-
61.2016.8.13.0024  (1),  6ª  Câmara  Criminal  do
TJMG, Rel.  Furtado de Mendonça.  j.  14.11.2017,
Publ. 29.11.2017). 

“APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  MAJORADO,  CAUSA
DE AUMENTO POR CONCURSO DE PESSOAS.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
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SUFICIENTEMENTE  COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.
IMPOSSIBILIDADE. … . Não há que se falar em
desclassificação  para  furto  quando  o  crime  é
cometido mediante grave ameaça, que configura a
elementar  do  delito  de  roubo,  além  de  ter-se
utilizado arma de fogo. ...” (Apelação Criminal nº
0027490-19.2013.815.0011,  Câmara  Especializada
do  TJPB,  Rel.  Marcos  William  de  Oliveira.  DJe
31.10.2017).

Quanto  ao  pedido  de  redução  da  pena,  cabe  lembrar  que  a
fixação da pena é questão que se insere na órbita de convencimento do Juiz,  no
exercício de seu poder discricionário de  decidir,  resguardando-o,  então,  quanto à
quantidade que julga suficiente na hipótese concreta.

Segundo estabelece o art. 59 do CP, o magistrado deve fixar a
reprimenda em um patamar necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime e, seguindo o critério trifásico estabelecido pelo art.  68 do CP, analisar as
circunstâncias judiciais, das quais deve extrair a pena base para o crime cometido,
sempre observando as basilares a ele indicadas na lei penal. 

A respeito  deste  tema,  colhe-se  da  doutrina  de  Guilherme de
Souza Nucci:

“O  juiz,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pelo
legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados
para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se
do  seu  livre  convencimento  (discricionariedade),
embora  com  fundamentada  exposição  do  seu
raciocínio  (juridicamente  vinculada).”  (in,  Código
penal comentado. 9. ed. Rev., atual e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008. p. 388).

Com efeito,  para a fixação da  pena, devem ser observadas as
especificidades de cada caso concreto, sem critérios rígidos e pré-definidos, o que
faz com que o magistrado possa chegar a um quantum justo e adequado para aquele
determinado fato criminoso. O juiz não deve ser tolhido de seu poder de, em cada
caso, aferir a pena justa e necessária.

No caso em tela, observa-se que se trata de crimes de roubos, no
qual a pena privativa de liberdade varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão,
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nos termos do art. 157 do Código Penal, com a previsão de multa que, de acordo
com o art. 49 do mesmo diploma legal, tem variação de 10 (dez) a 360 (trezentos e
sessenta) dias-multa, a um valor não podendo ser inferior a 1/30 (um trigésimo) do
maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse
salário.

O juiz sentenciante, diante da análise das circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal, fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão  e  60  (sessenta)  dias-multa,  para  cada  um  dos  crimes  praticados  pelos
apelantes.

Ora, para se chegar a esse quantitativo, levou em consideração
as  circunstâncias  judiciais  que  foram  qualificadas  como  desfavoráveis  aos  réus,
conforme se pode observar na sentença de fls. 263-273.

Pela simples leitura, percebe-se que todos os vetores do art. 59
do  CP foram,  suficiente  e,  devidamente,  fundamentados,  conforme  determina  o
disposto  no  art.  93,  IX  (princípio  da  motivação  das  decisões)  e  art.  5º,  XLVI
(preceito da individualização da pena), ambos da CF/88.

Nesse  contexto,  observo  que,  quando  da  apreciação  das
circunstâncias judiciais, o juiz singular, ante a existência de aspectos negativos, não
poderia  fixar  a  pena  no  mínimo legal.  Seguiu à  risca  os  comandos  legais,  nada
havendo para ser corrigido.

Ao contrário do entendimento apresentado pelas irresignações, tem-
se que o quantitativo da pena privativa de liberdade fixado na sentença mostra-se
proporcional (simétrico) ao número de vetores desfavoráveis aos inculpados, bem
como,  às  circunstâncias  do  caso  concreto,  levando  em  consideração  que  foram
quatro crimes de roubo praticados em concurso de pessoas e privação da liberdade
das  vítimas,  para  o  apelante  Leandro  da  Silva  Floriano  e  dois  crimes  de  roubo
praticados  em concurso  de  pessoas  e  privação  da  liberdade  das  vítimas,  para  o
apelante Edvaldo Marques da Silva Pereira, justificando, plenamente, o quantum da
reprimenda imposta.

4. Conclusão

Ante todo o exposto, em harmonia, em parte, com o parecer do
Procurador  de  Justiça,  rejeito a  preliminar  e,  no  mérito,  nego  provimento  aos
recursos.

É o meu voto.
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Esta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator,  os  Excelentíssimos Senhores  Desembargadores Tércio Chaves  de Moura
(Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. 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” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 8
(oito) 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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