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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000569-41.2008.815.0191 – Vara Única
da Comarca de Soledade

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Hélder Guimarães Ramos
ADVOGADO : Altamar Cardoso da Silva
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS.  Art.  157, §2º,
inciso II do Código Penal. Irresignação defensiva.
Insuficiência probatória. Inocorrência. Absolvição.
Impossibilidade.  Materialidade  e  autoria
consubstanciadas. Redução da pena. Possibilidade.
Motivos do crime não extrapola aquele próprio do
tipo penal. Recurso parcialmente provido.

- Impossível falar em absolvição quando a autoria
e  materialidade  restaram  devidamente
comprovadas,  sobretudo  pelas  declarações  da
vítima.

- Estabelecer que a circunstância judicial do motivo
do  crime  é  a  obtenção  de  vantagem econômica
indevida,  não  extrapola  aquele  próprio  do  tipo
penal, não podendo ser valorado negativamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.
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ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,  para  reduzir  o  montante  da
reprimenda aplicada ao apelante  para 10 (dez) anos e 213 (duzentos e
treze) dias-multa, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a Vara Única da Comarca de Soledade, Hélder
Guimarães Ramos e Genilson Maciel Rodrigues, amplamente qualificados
nos autos, foram denunciados nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II,
do  Código  Penal,  pelos  fatos,  assim descritos  na  peça  acusatória  (fls.
02/03):

“(…)  Consta  dos  autos  do  processo  identificado  em
epígrafe que os denunciados, em concurso, no dia 25
de abril do corrente ano, por volta das 22 horas, nesta
cidade  de  Soledade,  munidos  de  arma  de  fogo,
subtraíram coisa alheia móvel, com emprego de grave
ameaça à vítima.
Conforme  se  apurou,  os  dois  agentes  abordaram  a
vítima Jurandi Lourenço da Silva (idoso com 65 anos de
idade, o que constitui agravante), quando este chegava
a  sua  residência  na  Rua  Inácio  Claudino,  centro  de
Soledade,  e,  anunciaram  o  assalto,  levando  da
empreitada criminosa o veículo S-10, marca GM, cabine
dupla,  cor  preta,  ano  2007,  de  propriedade  do
ofendido.
Dias depois, os acusados foram na cidade de Esperança
com o veículo roubado e armas em seu poder. A vítima
prontamente reconheceu os dois agentes como autores
do assalto. (…)”.

Denúncia recebida em 06/08/2008 (fl. 32). 

Depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls.
391/393), que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado Hélder
Guimarães Ramos pelo crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do
Código Penal, a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida
no regime fechado, além de 1.000 (mil) dias-multa, a razão de 1/30 do
salário mínimo à época do fato.

Em relação a Genilson Maciel Rodrigues foi decretada a
extinção da punibilidade, em razão do seu falecimento (fl. 356).
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A defesa de Hélder Guimarães Ramos, irresignada com
a sentença condenatória, moveu recurso de apelação (fl. 464).  Em suas
razões (fls. 479/482), pugna o apelante pela absolvição, ao argumento de
que  não  restou  provada  a  autoria,  bem  como  porque  não  há  provas
suficientes para sua condenação.  Alternativamente,  pede a redução da
pena para o mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais,  às fls.  485/490, pugnando
pelo  não  provimento  do  recurso,  pedindo a manutenção da sentença
recorrida no seu inteiro teor.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador, Dr. José Roseno Neto, opinou pelo provimento parcial
do  apelo,  para  que  seja  readequada  a  dosimetria  da  pena-base  (fls.
492/496).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço do recurso. 

Em  que  pesem  as  razões  recursais,  a  condenação
encontra sólidos fundamentos nas provas erigidas ao longo da instrução,
razão pela qual é de se afastar a pretensão absolutória manejada na peça
de irresignação. 

A  materialidade  delitiva  encontra-se  suficientemente
comprovada  pela  certidão  de  ocorrência  policial  (fl.  06),  pelo  auto  de
apresentação e apreensão (fl. 12) e pela prova oral colhida.

A  autoria,  igualmente,  ressai  induvidosa  a  partir  da
prova oral coligida ao feito, senão vejamos.

A  vítima,  Jurandi  Lourenço  da  Silva,  perante  a
autoridade  policial  (fl.  06),  relatou  minuciosamente  como  se  deu  a
dinâmica delitiva: 

“(…) QUE ontem, por volta das 22:00h, ao chegar em
sua residência foi abordado, sem sua garagem, por um
indivíduo  armado  de  revólver  e  com  as  seguintes
características:  aproximadamente  30  anos  de  idade,
compleição  física  forte,  de  cor  morena,
aproximadamente  1,70m,  o  qual  chamou  pelo  seu
nome e pediu-lhe a chave do seu veículo de MARCA
GM/S 10 TORNADO D. CABINE DUPLA, DE COR PRETA,
ANO  2007,  PLACA  MNX  5233  –  PB  (…)  QUE  tal
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indivíduo  estava  acompanhado  por  uma  segunda
pessoa,  cujas  características  não  sabe  informar,
indivíduo esse que pegou o documento do veículo do
bolso de sua camisa; QUE ambos se evadiram com o
seu veículo em direção à Campina Grande (...)”.

Em  juízo,  confirmou  as  declarações  prestadas  na
delegacia e acrescentou (fl. 168):

“(…) que o seu veículo foi encontrado no bar da fava
em Esperança; (…) que Helder estava armado (…) que
percebeu a presença de Genilson porque, após o roubo,
quando  o  depoente  já  entrando  em  casa,  Genilson
gritou de fora para não deixa-lo entrar porque achava
que o depoente estava armado; (…) que viu ambos os
denunciados no átrio deste Fórum e pode afirmar que
foram eles os autores do roubo, sem dúvida (…)”.

A testemunha, Jonas dos Santos, menor à época dos
fatos, que estava no carro junto com os réus, disse, em juízo (fl. 270):

“(…) que ficou preso na cidade de Campina Grande/PB
por  estar  em  um  carro  roubado,  com  armas;  que
Helder  o  chamou  para  ir  a  sua  casa  em  Campina
Grande/PB; (…) que não sabia que o carro que estava
sendo conduzido por HELDER, uma caminhonete S10
era roubado; (...)”.

O apelante,  interrogado  em juízo  (fl.  321)  disse  ser
verdadeira em parte a acusação, todavia, aduziu que não participou do
roubo aqui descrito. Disse, ainda, que, quando foi preso em Esperança,
estava dirigindo o veículo tomado no assalto e que comprou o referido
carro de uma pessoa chamada Toinho. Asseverou, também, que as armas
encontradas no retromencionado automóvel haviam sido obtidas em razão
de negócios para que não sofresse prejuízos.

Entretanto,  restou  comprovado  nos  autos  que  o
apelante,  Hélder  Guimarães  Ramos, juntamente  com Genilson  Maciel
Rodrigues, em comunhão de desígnios, mediante uso de arma de fogo,
assaltaram a vítima, Jurandi Lourenço da Silva, levando o seu veículo.

Com  efeito,  a  prova  produzida  não  deixar  incidir
dúvidas acerca da autoria delitiva, devendo prevalecer sobre a negativa
do recorrente, o qual, inclusive, foi preso com o carro roubado.

Com relação à dosimetria da pena, penso que parcial
razão socorre o apelante em pleitear pela sua redução, em especial pela
redução da pena-base. 
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Consta do r.  decisum (fls. 391/393) que o magistrado
de  primeiro  grau,  na  primeira  fase  da  fixação  da  pena,  valorou
negativamente  em  sua  maioria  as  circunstâncias  judiciais  e  fixou  a
reprimenda em 09 (nove) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.
In verbis:

“(…)  a)  é  reincidente,  possuindo  péssimos
antecedentes criminais,
b)  a  culpabilidade  resulta  agravada  pois  exsurge
latente  o  dolo,  eis  que cometido  o  ilícito  com plena
consciência do seu caráter ilícito e dos fins danosos;
c) possui uma conduta social reprovável;
d) personalidade voltada para a prática de crimes;
d) o crime não gerou reflexo no patrimônio da vítima,
que consegui recuperar o bem objeto do crime;
e) os motivos é vantagem econômica indevida;
f) a vítima em nada contribuiu; (...)”.

A Procuradoria de Justiça, em parecer,  manifestou-se
pelo provimento parcial do apelo para que fosse readequada a dosimetria
da  pena-base,  uma  vez  que  não  houve  fundamentação  concreta  das
circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social e
motivos do crime capazes de elevar a reprimenda.

Data venia o lúcido parecer,  entendo que,  apenas,  a
circunstância judicial dos motivos do crime foi valorada de forma genérica
devendo, portanto, a pena-base ser reduzida.

Ora, de fato, dizer que o motivo do crime é obtenção
de vantagem econômica indevida, não extrapola aquele próprio do tipo
penal, não podendo ter sido valorado negativamente.

Já  quanto  a  culpabilidade,  esta  realmente  resultou
agravada, uma vez que o crime foi cometido contra pessoa idosa.

Por  sua  vez,  os  antecedentes  criminais,  a  conduta
social  e  a personalidade podem ser  considerados desfavoráveis  ao réu
uma vez que este possui 04 (quatro) condenações transitadas em julgado
(fls. 25/28).

Veja-se o entendimento jurisprudencial a respeito:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PENAL.  ROUBO  E  LATROCÍNIO.  CONDENAÇÕES
TRANSITADAS  EM  JULGADO.  FATOS  ANTERIORES.
NEGATIVAÇÃO. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL E
ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Se
o agravante possui quatro condenações criminais
transitadas  em  julgado  por  fatos  anteriores,
sendo  uma  delas  utilizada  para  caracterizar  a
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reincidência, é possível a utilização de cada uma
das outras três, isoladamente, para negativar os
antecedentes, a personalidade e a conduta social,
sem  que  haja  ilegalidade  ou  bis  in  idem. 2.  A
restrição  à  liberdade de muitas  pessoas  das famílias
das  vítimas  não  é,  de  maneira  alguma,  elemento
inerente  ao  tipo  penal  do  delito  de  latrocínio,
constituindo dado concreto que autoriza a negativação
das  circunstâncias  do  crime.  3.  Agravo  regimental
improvido. (STJ  -  AgRg  no  REsp:  1189270  MT
2010/0065332-0,  Relator:  Ministro  SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR,  Data  de Julgamento:  19/11/2013,
T6  -  SEXTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
06/12/2013). Negritei.

Assim  sendo,  restando  extirpado  da  pena  base  a
circunstância  judicial  dos  motivos  do  crime,  a  pena-base  merece  ser
reduzida, ao passo que diminuo para 07 (sete) anos e seis (seis) meses
de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há causas modificadoras. 

Na terceira etapa, pela presença da causa de aumento
de  pena  prevista  no  inciso  II  do  §2º,  do  art.  157,  CP,  mantenho  no
patamar  de 1/3  (um terço),  conforme fixado  na  sentença,  tornando-a
definitiva no importe de 10 (dez) anos de reclusão e 213 (duzentos e
treze) dias-multa.

A redução da reprimenda, não conduz a alteração do
regime fechado uma vez que a pena restou superior a 08 (oito) anos de
reclusão, sendo, ademais, o réu reincidente.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO, para reduzir o montante da reprimenda aplicada ao apelante
para 10 (dez) anos e 213 (duzentos e treze) dias-multa, em harmonia
com o parecer ministerial.

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
decano  no  exercício  da  Presidência da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
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desembargador),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho”  do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


