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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL N.  0008313-64.2016.815.0011  –  1ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Abraão Agra da Silva
DEFENSORA: Katia Lanusa de Sá Vieira
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO  MAJORADO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO  POR  AUSÊNCIA DE  PROVAS.
RESPONSABILIDADE  INAFASTÁVEL.
AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“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”.

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, negar provimento ao recurso, em harmonia com o
parecer da Procuradoria de Justiça. Expeça-se guia de execução provisória.

RELATÓRIO

Perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB,
Abraão Agra da Silva e Glauber Barbosa Sampaio,  devidamente qualificado, foi
denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, do art. 329 e do art. 311 c/c
art. 69 todos do Código Penal, (fls. 2/4). 

Narra a peça denunciatória:

“Segundo se  apurou do Inquérito  Policial,  no  dia  31  de
julho de 2016, por volta das 16:00 horas, a vítima Jonatan
Jaconias  conduzia  o  seu  veículo  saveiro  VW SAVEIRO
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CROSS, ano 2012/2013, de cor Branca, placas OFD-1025,
no cruzamento da Rua Mamede Moisés Raia com a Rua
Chile,  nesta  cidade,  ocasião  em  que  foi  abordada  pelos
denunciados e dois comparsas não identificados, os quais
ocupavam o veículo  Honda City,  de  cor  prata,  de  placa
PDM  8783/PE  e,  utilizando  uma  pistola,  anunciaram  o
assalto, momento em que subtraíram o veículo da vítima,
além de um aparelho celular LG e um relógio Orient de cor
prata.

Logo  em  seguida,  Policiais  Militares  receberam
informações, via CIOP, que os ocupantes do veículo Honda
City estavam efetuando disparos de arma de fogo no bairro
José Pinheiro, nesta cidade, momento em que os Policiais
iniciaram uma perseguição.

Durante a perseguição, os ocupantes do Honda City ainda
efetuaram um disparo contra a viatura policial.

A perseguição se estendeu até a residência do denunciado
Abraão Agra, localizada na Rua Washington Gomes Alves,
101,  Ramadinha,  momento  em  que  os  denunciados
abandonaram o veículo e adentraram na residência.

Naquele  instante,  utilizando  uma  arma  de  fogo,  o
denunciado  Abraão  fez  refém  o  seu  enteado  Nicolas
Dantas, de apenas sete anos de idade, chegando a ameaçar
a  vida  da  criança,  sem  deixá-la  sair  do  imóvel  e,
consequentemente,  impedindo  a  entrada  dos  policiais.  O
denunciado apenas se entregou às 20:00 horas, ocasião em
que liberou o menor.

Com a prisão dos denunciados foi realizada uma revista no
imóvel, sendo encontrada uma pistola PT 640, munições de
calibre .38, uma munição calibre .40, com um carregador, o
aparelho celular LG subtraído da vítima Jonatan Jaconias e
outros  objetos  descritos  no  Auto  de  Apreensão  e
Apresentação. 

Insta  salientar  que  o  veiculo  Honda City  utilizado  pelos
denunciados e que ostentava as placas PDM-8793, estava
com o chassi  adulterado,  além de apresentar  adulteração
nas  etiquetas  adesivas  de  segurança,  bem como  a  placa
original do veículo é PCR-2717/PE, este com restrição de
roubo/furto,  conforme  Laudo  de  Exame  de  Identificação
Veicular anexo aos autos”.
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Ultimada  a  instrução criminal  e  oferecidas  as  alegações  finais
pelas partes  (fls.  119/122 e 124/131),  a  juíza  a quo julgou procedente em parte  a
pretensão punitiva do Estado, para condenar, o acusado  Abraão Agra da Silva nas
penas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, absolvendo-o das demais imputações.
Ainda, absolveu o denunciado Glauber Barbosa Sampaio

Na sentença ficou consignada a seguinte pena(fls. 140/146):

“Passo  à  dosimetria  da  pena,  tendo  em  vista  as
circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP,  bem como  a
regra do art. 68:

'A culpabilidade  ressoa  grave,  tendo  em  vista  o  pleno
conhecimento da reprovabilidade do fato. Os antecedentes
são ruins, já tendo o réu sido condenado definitivamente
nos  processos  0959864-15.2003.815.0011,
000660914.2003.815.2002,  0021259-66.2003.815.2002,
todas impróprias à configuração da reincidência. Não há
nada nos autos a desabonar a sua personalidade. A conduta
social foge ao padrão, ante o constante envolvimento com
ilícitos  e  o  pouco  empenho  na  busca  pelo  trabalho
honesto, apesar de vir o acusado de uma família com boas
condições,  conforme  relatado  por  ele  próprio  em
audiência. O motivo do roubo é o de rotina para o crime.
As  circunstâncias  eram  normais  para  o  fato.  As
consequências  do  crime  não  foram  graves,  ante  a
recuperação da maior parte dos bens. O comportamento da
vítima em nada contribuiu para o evento criminoso.

Tendo  em  vista  as  circunstâncias  judiciais  antes
analisadas, notadamente as circunstâncias do crime e suas
consequências, aplico a pena-base em 4 (quatro) anos e 6
(seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor
unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
à  época  do  fato.  Presente  no  caso  a  agravante  da
reincidência  (processos  0004746-16.2002.815.0011  -  a
condenação data de mais de cinco anos atrás, mas a pena
aplicada,  de  22  anos,  ainda  não  foi  integralmente
cumprida - e 0023205-51.2011.815.0011), majoro a pena
em  6  (seis)  meses  e  2.  (dois)  dias-multa.  Diante  do
concurso das duas majorantes (emprego de arma de fogo e
concurso de agentes), aumento a pena na fração mínima,
ou  seja,  em  1/3  (um  terço),  elevando-a,  então,  para  6
(SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO  e 18
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(DEZOITO)  DIAS-MULTA,  tornando-as  definitivas,  à
míngua  de  outras  circunstâncias,  causas  de  aumento  ou
diminuição da pena.

Determino o regime inicial  fechado de cumprimento  da
reprimenda, em razão da natureza e quantidade da pena e
da análise das circunstâncias judiciais (art.  59, III, c/c o
art. 33, § 30), devendo dita reprimenda ser cumprida em
estabelecimento  prisional  a  critério  do  Juízo  das
Execuções Penais desta Comarca.

Denego  ao  réu  o  direito  de  apelar  em  liberdade,  por
considerar  ainda  presentes  os  motivos  que  ensejaram a
decretação da prisão preventiva.”

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu a esta
Superior Instância (fls. 160/164), pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, VI,
aduzindo  que  a  acusação  “não  conseguiu  arregimentar  vozes,  completamente
isentas e confiáveis, que depusessem contra o réu, no intuito de incriminá-lo, do
delito que lhes é tributado”.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  166/168)  pela
improcedência do recurso manejado.

Nesta superior instância, a douta Procuradoria de Justiça, através
do parecer do Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira,  opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 175/182).

É o relatório.

VOTO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando por sua reforma,
para que o acusado seja absolvido, em função da ausência de provas.

Do roubo majorado:

As provas da materialidade e de autoria do ilícito emergem de
forma límpida e categórica do conjunto probatório, por meio de informes trazidos de
modo preciso e coerente.
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Destarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma condenação é
irrefragável  e  aprume.  A  materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  apelante  são
incontestes,  visto  que  imbuídas  de  verossimilitudes  que  conduzem  à  inexorável
conclusão  de  ser  o  responsável  pelo  delito,  independentemente  da  vítima  não  ter
reconhecido o acusado, pois foi ameaçado através de uma arma de fogo a baixar a
cabeça no momento do roubo.

A juíza singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente no tipo delineado no art. 157, § 2º, I e II, do
Código Penal, fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados nos
autos, mormente  quando  não  carreado  ao  álbum  processual  nenhum  elemento
convincente  a  lhe  expurgar  a culpabilidade, o  qual venha a justificar  a  absolvição
pretendida.

De mais  a  mais,  nos  crimes  de  roubo  praticados  à  sorrelfa,  a
prova  coligida,  se  não  for  desconstituída  por  qualquer  dos  demais  elementos  de
convencimento apurados em instrução, como costuma acontecer no presente caso, é
absolutamente hábil para sustentar o decreto condenatório.

A defesa resume a afirmar que não existem provas para lastrear a
condenação, inclusive, põe dúvida no depoimento dos policiais.

Aduz que sobre perseguição por parte da polícia militar.

O  sentenciado  tenta,  sem  maiores  argumentos,  reformar  a
sentença, afirmando ser vítima de perseguição. Contudo, as certidões de antecedentes
criminais de fls. 132/137, apontam que o sentenciado é um velho conhecido da Justiça
Penal.

A descrição do veículo utilizado no roubo, confere com o veículo
ocupado  pelo  réu  durante  o  roubo.  E  se  não  bastasse  tudo  isso,  no  momento  da
abordagem, um dos objetos furtados da vítima foi encontrado com o sentenciado. 

Sobre o tema a jurisprudência orienta:

“TJSP-2006730)  ROUBO  MAJORADO  POR
CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO CP.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA -  COMPROVADAS.
VALIDADE  DOS  DEPOIMENTOS  POLICIAIS  E
RECONHECIMENTO  EFETUADO  PELA  VÍTIMA.
RÉU  SURPREENDIDO  POUCAS  HORAS  DEPOIS
DO  FATO,  EM  PODER  DE  PARTE  DA  RES.
CONDENAÇÃO  BEM  DECRETADA.
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INVIABILIDADE  DA PRETENSÃO  ABSOLUTÓRIA.
PENA  E  REGIMES  ADEQUADOS.  RECURSO
IMPROVIDO. (Apelação nº 0009557-90.2016.8.26.0635,
10ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Francisco
Bruno. j. 23.11.2017).”

“.APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.
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). 
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“TJAP-0021143)  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMAS. INEXISTÊNCIA
DE  PROVA  QUE  JUSTIFIQUE  A  CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.  1)  Conquanto  tenha  réu-apelante
sustentado a  tese  de não existir  prova suficiente  para a
condenação e aplicabilidade do princípio do in dubio pro
reo, tal tese se mostra dissociada do conjunto probatório,
considerando, sobretudo, o reconhecimento por parte das
vítimas,  tanto  na  fase  policial  quanto  na  judicial,  mas,
principalmente,  pelo  fato  de  ter  sido  preso  em
flagrante delito ainda na posse de res furtiva. 2) A fuga
do comparsa no momento do flagrante não descaracteriza
a  qualificadora  de  concurso  de  agentes,  haja  vista  ser
irrelevante  que  tenha  havido  ou  não  a  identificação  do
outro  agente.  3)  Precedentes  do  STJ.  4)  Recurso  de
apelação  desprovido.  (Processo  nº  0001345-
57.2011.8.03.0001,  Câmara  Única  do  TJAP,  Rel.
Convocado Luciano Assis. unânime, DJe 05.10.2016).”

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É o meu voto.

Expeça-se guia de execução provisória.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio (vogal).

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Roseno Neto, 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 10
de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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