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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001991-38.2016.815.0331 – 5ª Vara da Comarca
de Santa Rita/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Wagner Marques de Araújo
ADVOGADO: Alberdan Coelho de Souza Silva (OAB/PB 17.984)
2º APELANTE: Antônio Carlos dos Santos Medeiros
ADVOGADO: Alberdan Coelho de Souza Silva (OAB/PB 17.984)
3º APELANTE: Flávio Wellinson Gomes de Souza
ADVOGADO: Joallyson Guedes Resende (OAB/PB 16.427)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
DUPLAMENTE  MAJORADO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO
PERSEGUIDO  POR  WAGNER  MARQUES  DE
ARAÚJO  E  POR  ANTÔNIO  CARLOS  DOS
SANTOS MEDEIROS.  AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO  CONFIGURAÇÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE INDUVIDOSAS, INCLUSIVE,
COM CONFISSÃO DOS APELANTES.  PEDIDO
ALTERNATIVO  DE  REDUÇÃO  DA  PENA  E
MODIFICAÇÃO  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO.  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA  NA  FIXAÇÃO  DA  PENA  DO
APELANTE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
MEDEIROS. APLICAÇÃO EM DUAS FASES DE
FIXAÇÃO  DA  PENA.  BIS  IN  IDEM
CONFIGURADO.  EXCLUSÃO  NA  SEGUNDA
FASE  DA DOSIMETRIA.  PEDIDO,  AINDA,  DE
RECONHECIMENTO  E  APLICAÇÃO  DA
ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘B’, DO
CÓDIGO  PENAL,  PELO  APELANTE  FLÁVIO
WELLINSON  GOMES  DE  SOUZA.  NÃO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.
AUSÊNCIA  DE  ESPONTANEIDADE  NA
DEVOLUÇÃO  DO  BEM  ROUBADO.
PROVIMENTO PARCIAL.

1.  Agindo,  os  acusados,  com  vontades  livres  e
conscientes de subtrair os bens da vítima, a fim de se
locupletar com o produto do roubo,  amolda-se sua
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conduta, com perfeição, à figura típica descrita no art.
157, § 2º, I e II, do Código Penal.

2.  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 concretas e
vigorosas, inclusive, com confissão espontânea.

3.  Não  há  que  se  falar  em  redução  da  pena  por
entendê-la  exacerbada,  uma  vez  que  o  magistrado
bem sopesou as circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal e fixou a pena base em obediência aos
ditames legais.

4. Entretanto, a pena do recorrente Antônio Carlos dos
Santos  Medeiros  foi  sopesada  pela  reincidência
delitiva  do art.  61,  I,  do Código Penal,  nas  1ª  e  2ª
fases  da  dosimetria,  constituindo  verdadeiro  bis  in
idem, devendo, de ofício, ser excluída da 2ª fase de
fixação  da  reprimenda,  com  consequente
redimensionamento.

5. A atenuante da reparação do dano (art. 65, III, "b",
CP)  é  aquela  procedida de voluntariedade e,  não,  a
que se efetivou através da ação rápida da polícia que
localizou, apreendeu e devolveu o bem subtraído.

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 dar provimento parcial ao recurso de Antônio
Carlos dos Santos Medeiros para excluir a agravante da reincidência da segunda fase
de fixação da pena, por se constituir verdadeiro bis in idem e, por igual votação, em
negar provimento aos recursos de  Wagner Marques de Araújo e Flávio Wellinson
Gomes de Souza.

RELATÓRIO

Perante  a  5ª  Vara  da  Comarca  de  Santa  Rita/PB, Flávio
Wellinson Gomes de Souza, Antônio Carlos dos Santos Medeiros e Wagner Marques
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de Araújo,  devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incursos
nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, sendo que, Antônio Carlos dos
Santos  Medeiros  também  foi  denunciado  nos  termos  do  art.  33  da  Lei  nº
11.343/2006 e Wagner Marques de Araújo, ainda, no arts. 14 da Lei nº 10.826/2003,
acusados de, no dia 23 de outubro de 2016, por volta das 10h, no Posto Almeida,
localizado  em  Tibiri  II,  na  cidade  de  Santa  Rita/PB,  subtraírem  a  quantia  de
R$51.000,00  (cinquenta  e  um  mil  reais),  mediante  grave  ameaça  exercida  com
emprego  de  arma  de  fogo  contra  Milton  Almeida,  genitor  do  proprietário  do
estabelecimento comercial (fls. 2-5).

Nos termos da denúncia…

“no  dia,  hora  e  local  acima  referidos,  o  denunciado
WAGNER  MARQUES  DE  ARAUJO,  conhecido  por
"Wagner da Lander", em comunhão de ações e desígnios
com  FLAVIO  WELLINSON  GOMES  DE  SOUZA,
frentista do referido Posto de Combustíveis, e ANTONIO
CARLOS  DOS  SANTOS  MEDEIROS,  conhecido  por
"Pará",  invadiu  o  escritório  da  empresa,  de  arma  em
punho,  abordando a  vítima Milton Almeida e  exigindo
que colocasse a quantia de R$ 51.000,00 (cinquenta e um
mil  reais)  dentro de uma mochila,  fugindo em seguida
com a posse do dinheiro subtraído. Conta, outrossim, que
Policiais Militares tiveram acesso ao circuito interno de
câmeras  do  aludido  estabelecimento  e  perceberam  a
conduta suspeita do denunciado FLAVIO WELLINSON
GOMES DE SOUZA, o qual foi questionado e confessou
a sua participação, apontando os demais increpados como
os envolvidos no delito, tendo sido apreendido com ele
parte  da  quantia  em  dinheiro  roubada,  motivos  pelos
quais foi preso em flagrante. 
Outrossim,  os  Policiais  conseguiram  localizar  o
denunciado  ANTONIO  CARLOS  DOS  SANTOS
MEDEIROS, conhecido por "Pará", o qual, por sua vez,
confirmou a sua participação no crime, encontrando com
ele a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil  reais) fruto do
crime de roubo além de que, no momento da abordagem,
o increpado estava guardando,  no intuito de fornecer a
terceira  pessoa,  dois  embrulhos  contendo  certa
quantidade  da  droga  consistente  em  "cannabis  sativa
lineu", mais conhecida como "maconha", substância apta
a causar dependência psíquica, sem autorização legal ou
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regulamentar  (auto de apreensão de fls.  16 e  laudo de
constatação de fls. 19), ocasião em que foi realizada sua
prisão. 
Consigne-se que as circunstancias fáticas que envolveram
o  ato  ilícito  praticado  pelo  denunciado  ANTONIO
CARLOS  DOS  SANTOS  MEDEIROS,  conhecido  por
"Pará", notadamente o local da abordagem, a quantidade
e a forma de como a droga foi encontrada, evidenciam a
intenção de comercialização ilícita. 
Dessume-se,  ainda,  que  o  denunciado  WAGNER
MAROUES DE ARAUJO,  conhecido  por  "Wagner  da
Lander" também foi localizado e preso, no momento em
que ainda se encontrava portando o revólver TAURUS,
calibre  38,  cano curto,  cabo emborrachado,  com cinco
munições intactas (auto de apreensão de fls.  16),  arma
utilizada no crime, além de mais dinheiro fruto do crime
de  roubo,  totalizando,  assim,  a  quantia  de  apenas  R$
19.443,85 (dezenove mil quatrocentos e quarenta e três
reais e oitenta e cinco centavos) recuperada. 
Ademais,  pela  prova  amealhada  restou  comprovada  a
autoria criminosa e a sua materialidade delitiva (auto de
apresentação  e  apreensão  de  fls.  16  e  laudo  de
constatação  de  fls.  19),  observando-se  que  os
denunciados confessaram aos policiais a autoria dos fatos
e também quando da audiência de custódia.”

Instruído  regularmente  o  processo  e  oferecidas  as  alegações
finais  pelas  partes  (mídia  de  fl.  103),  o  MM.  Juiz  singular  julgou  parcialmente
procedente  a  denúncia,  para  absolver  os  denunciados  Antônio  Carlos,  quanto ao
crime do art. 33 da Lei n 11.343/2006 e Wagner Marques quanto ao crime previsto
no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, condenando os recorrentes nas penas do art. 157, §
2º, I e II, do Código Penal, fixando as penas da seguinte maneira (fls. 106-110):

1) Flávio  Wellinson Gomes de Souza: após  análise  das  circunstâncias  judicias,
fixou a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na segunda
fase, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena para 6 (seis) anos e 6
(seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Por fim, diante da causa especial de
aumento de pena pelo emprego de arma de fogo,  aumentou a pena em 1/3 (um
terço),  tornando-a definitiva em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30
do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
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2) Antônio Carlos dos Santos Medeiros: após análise das circunstâncias judicias,
fixou a pena base em 8 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na segunda
fase, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena para 7 (sete) anos de
reclusão  e  20  (vinte)  dias-multa.  Ainda  na  segunda  fase,  entendeu  presente  a
agravante da reincidência e aumentou a pena para 8 (oito) anos de reclusão e 30
(trinta)  dias-multa.  Por  fim,  diante  da  causa  especial  de  aumento  de  pena  pelo
emprego de arma de fogo, aumentou a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva
em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao
tempo do fato.

3) Wagner Marques de Araújo: após análise das circunstâncias judicias, fixou a
pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na segunda fase,
reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena para 6 (seis) anos e 6 (seis)
meses  de  reclusão  e  20  (vinte)  dias-multa.  Por  fim,  diante  da  causa  especial  de
aumento de pena pelo emprego de arma de fogo,  aumentou a  pena em 1/3 (um
terço), tornando-a definitiva em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30
do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignados com o decisório adverso, os apenados recorreram,
tempestivamente, a esta Superior Instância.

Wagner Marques de Araújo pede, em suas razões (fls. 118-130),
sua absolvição ou, alternativamente, a redução da pena por entendê-la exacerbada,
bem como, a mudança do regime de cumprimento da pena, revogação da preventiva
e a pena de multa no mínimo legal.

Antônio Carlos dos Santos Medeiros (fls. 131-145), por sua vez,
pede  a  absolvição,  e,  alternativamente,  a  redução da  pena  base  e  a  exclusão  da
agravante da reincidência na segunda fase de fixação da pena, por configurar bis in
idem. Por fim, pede a mudança do regime de cumprimento da pena e a revogação da
preventiva, bem como, a pena de multa no mínimo legal.

Flávio  Wellinson  Gomes  de  Souza  também  apelou  (fl.  146),
requerendo, em suas razões (fls. 151-157), a redução da pena, com reconhecimento
da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal e mudança do regime de
cumprimento da pena.

Contrarrazões  ministeriais  (fls.  158-165),  pelo  provimento
parcial do recurso de Antônio Carlos dos Santos Medeiros, para que a reincidência
seja considerada, apenas, como agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal e,
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não,  como circunstância  judicial  desfavorável,  mantendo-se  os demais termos da
sentença condenatória.

Seguiram os autos, já nesta instância, ao Procurador de Justiça,
José Roseno Neto, que opinou pelo provimento parcial dos recursos, “apenas para
se  afastar  as  considerações  genéricas  e  repetidas  para  fixação  da  pena  base,
mantendo-se integralmente o decisum atacado nos seus demais termos.” (fls. 183-
190).

É o Relatório.

VOTO

Os apelantes pedem absolvição e, alternativamente, redução da
pena com mudança no regime de cumprimento. Antônio Carlos dos Santos Medeiros
pede, também, a exclusão da reincidência na segunda fase de fixação, por já ter sido
considerada como circunstância judicial desfavorável e Flávio Wellinson Gomes de
Souza pediu, ainda, o reconhecimento, e aplicação, da atenuante prevista no art. 61,
I, do Código Penal.

1. Do pleito absolutório 

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,  inclusive,  com confissão dos recorrentes,
também, reconhecidas na sentença de fls. 106-110.

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

O juiz singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta  dos  recorrentes  ao tipo  delineado no art.  157,  I  e  II,  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 as absolvições pretendidas, especialmente pela confissão dos sentenciados
(mídia de fl. 103).

Agindo,  os  acusados,  com  vontades  livres  e  conscientes  de
subtraírem os bens da vítima, a fim de se locupletarem com o produto do roubo,
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amoldam-se, suas condutas, com perfeição, à figura típica descrita no art. 157, § 2º, I
e II, do Código Penal.

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
tão decantada pelos recorrentes para embasar as absolvições almejadas, esmorece em
face  da  materialidade  e  da  autoria  incontestes,  posto  que  esteadas  em  provas
verossímeis  e  vigorosas,  inclusive,  com  suas  convincentes  confissões,  não
merecendo êxito os recursos apelatórios.

2. Do pedido de diminuição da pena

Os apelantes pedem, também, a redução da pena por entendê-la
exacerbada.

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.
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No caso em tela, observa-se que se trata de crime de roubo, no
qual a pena privativa de liberdade varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão,
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  quantum  suficiente para cada
acusado, analisando, individualmente, as circunstâncias judiciais, seguindo o critério
trifásico instituído no Código Penal.

Ora,  para  se  chegar  ao  quantitativo  fixado,  levou  em
consideração as circunstâncias judiciais que foram qualificadas como desfavoráveis
aos réus, conforme se pode observar na sentença de fls. 106-110.

Pela simples leitura, percebe-se que 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 magistrado singular, ante a existência de outros aspectos
negativos, não poderia fixar a pena no mínimo legal.

Até  esta  fase,  ao  contrário  do  entendimento  apresentado  pelas
irresignações, tem-se que o quantitativo da pena base 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 o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma
de fogo, justificando, plenamente, o quantum da reprimenda imposta.

3.  Exclusão  da  agravante  da  reincidência,  diante  da
configuração  do  bis  in  idem,  relativamente  ao  apelante  Antônio  Carlos  dos
Santos Medeiros

O apelante Antônio Carlos dos Santos Medeiros pede, ainda, a
exclusão da agravante da reincidência na segunda fase de fixação da pena, por já ter
sido considerada quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal.
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Neste particular aspecto, merece reparo a decisão de primeiro
grau no que se refere à reincidência, quanto ao recorrente Antônio Carlos dos Santos
Medeiros.

É que não é possível a utilização da agravante da reincidência
delitiva  do  art.  61,  I,  do  CP,  como  fundamento  utilizado  na  1ª  e  2ª  fases  da
dosimetria da pena, configurando, assim, em verdadeiro  bis in idem, devendo ser
excluída da 2ª fase.

Repito,  por  ter  sido  considerada  quando  da  análise  dos
antecedentes  do  acusado,  a  reincidência  deve  ser  afastada  da  segunda  fase
dosimétrica. 

Desse modo, passo a redimensionar a pena. Mantenho a análise
das circunstâncias judiciais como posto na sentença e a pena base em 8 (oito) anos
de  reclusão  e  30  (trinta)  dias-multa.  Na  segunda  fase,  mantenho,  igualmente,  a
redução em 1 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, por força da atenuante
da confissão espontânea, restando uma pena de 7 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte)
dias-multa. Excluo, aqui, a agravante da reincidência e, na terceira fase, mantenho o
aumento de 1/3 (um terço) em razão da majorante prevista no inciso I do art. 157 do
CP, totalizando uma pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

4.  Pedido  de  reconhecimento  e  aplicação  da  atenuante
prevista no art. 65, III, ‘b’, do Código Penal, relativamente ao apelante Flávio
Wellinson Gomes de Souza

Por fim, o apelante Flávio Wellinson Gomes de Souza pede o
reconhecimento e aplicação da atenuante prevista  no art.  65,  III,  ‘b’,  do Código
Penal. Contudo, o pleito não merece prosperar. 

Explico.

Para que seja aplicada a atenuante do arrependimento posterior,
se faz  necessário o preenchimento dos  requisitos  do art.  65,  III,  "b",  do Código
Penal,  especialmente, a devolução espontânea do bem ou reparação do dano, em
razão de a  res furtiva somente ter sido restituída à vítima por força da atuação da
polícia,  de forma que não houve devolução espontânea do bem ou reparação do
dano.

Na verdade, somente, parte do dinheiro roubado foi recuperado,
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isso porque a polícia agiu e conseguiu prender os assaltantes, inclusive, o apelante
Flávio era frentista do posto e contribuiu para que a ação do grupo obtivesse êxito,
na medida em que passou todas as informações necessárias.

Portanto, entendo que a atenuante da reparação do dano (art. 65,
III, "b", CP) é aquela procedida de voluntariedade e, não, a que se efetivou através
da ação rápida da polícia que localizou, apreendeu e devolveu o bem subtraído.

5. Conclusão

Ante todo o exposto,  dou provimento parcial  ao recurso de
Antônio Carlos dos Santos Medeiros, para excluir a agravante da reincidência da
segunda  fase  de  aplicação  da  pena  e,  via  de  consequência,  redimensioná-la.
Outrossim,  nego  provimento aos  recursos  manejados  por  Wagner  Marques  de
Araújo e Flávio Wellinson Gomes de Souza.

É o meu voto.

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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