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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020929-13.2012.815.0011 - 4ª Vara Criminal da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: José Vamberto Dantas da Fonseca
ADVOGADO: Paulo de Tarso L. Garcia de Medeiros (OAB/PB 8.801)
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO  POR  INSUFICIÊNCIA  DE
PROVAS.  INSUBSISTÊNCIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.
DEPOIMENTO  DA  VÍTIMA  COLHIDO
SOMENTE DA FASE INQUISITORIAL QUE É
CORROBORADO  POR  OUTROS  MEIOS
PROBANTES.  IDONEIDADE  DO
DEPOIMENTO  DOS  POLICIAIS  MILITARES.
DOSIMETRIA.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.  APRECIAÇÃO  COERENTE.
MANUTENÇÃO.  PLEITO  PARA EXCLUSÃO
DA CAUSA DE AUMENTO.  USO DE ARMA
DE  FOGO  CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO.

“Comprovadas autoria e materialidade do crime de
roubo pela palavra da vítima na fase inquisitorial,
corroborada  por  outros  elementos  de  prova
colhidos  em  juízo,  impõe-se  a  manutenção  da
sentença  que  julgou  procedente  o  pedido  de
condenação.”  (TJMG;  APCR  1.0024.16.061831-
0/001;  Rel.  Des.  Doorgal  Andrada;  Julg.
19/04/2017; DJEMG 27/04/2017) 

- Sendo suficientes as provas carreadas aos autos
na forma como ficou evidenciado na decisão do
Juízo  a quo, deve ser  mantida  a condenação do
denunciado,  visto  que,  configurado  o  elemento
subjetivo do tipo penal do art. 157, § 2º, incisos I,
do Código Penal.
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- Com efeito, ao exarar a sentença ora impugnada, o
juiz  monocrático  não  se  quedou  silente  quanto  à
análise  das  circunstâncias  judiciais.  Ao  revés,
sopesou convenientemente todas as moduladoras do
art.  59  do  Estatuto  Repressivo,  reconhecendo,  a
culpabilidade,  os  antecedentes,  a  personalidade,  a
conduta  social  e  as  consequências,  como
desfavoráveis e, em nenhum momento, a apreciação
incidiu  em  elementares  do  tipo  penal  narrado  nos
autos. 

- Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o
magistrado justificou nas circunstâncias judiciais, o
que lhe autoriza majorar um pouco a reprimenda na
primeira fase.

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 negar provimento ao recurso. Expeça-se
mandado  de  prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de  Embargos  de  Declaração,  sem
manifestação.  

RELATÓRIO

Perante a 4ª Vara Criminal da  Comarca de Campina Grande/PB,
José  Vamberto  Dantas  da  Fonseca,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado como
incurso no crime do art.  157,  §2º,  inciso I,  do Código Penal,  pelos  fatos  a  seguir
narrados:

“Historiam os autos de inquérito policial em anexo, que no dia 27
de Abril do presente ano, por volta das 16:00 hrs o denunciado praticou o crime de
roubo qualificado.

Segundo os relatos colhidos na esfera inquisitorial, o denunciado
anunciou o assalto e roubou um rádio HT Motorola e a arma da vítima.

A vítima prestava serviço para a empresa de Segurança Fortaleza
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no posto do CCBS – UEPB, quando o denunciado a assaltou, levando consigo objetos
da mesma. Logo em seguida, o denunciado fugiu em uma motocicleta, tendo sua placa
anotada por um transeunte que passava pelo local.

Através  de  dados  do  referido  veículo,  os  policiais  realizaram
diligências, comprovando que a motocicleta pertencia ao irmão do denunciado, o qual
emprestara o veículo a este.

Além dos depoimentos prestados pelos policiais e testemunhas,
registre-se, por oportuno, que o denunciado foi reconhecido pela vítima.

Após ser descoberto pelos policiais a residência do denunciado,
este obtiveram a autorização para adentrar a casa, sendo encontrado a arma de fogo e as
seis munições da referida vítima.

Com esta conduta antijurídica, sobejam indícios suficientes de
autoria e prova inconteste da materialidade (auto de apreensão de fls. 105) do crime de
roubo.

Denúncia recebida em 25 de outubro de 2012 (fl. 37).

Certidão de fl. 39v, na qual informa-se que o réu não foi possível
citar o réu, já que ele residia em Recife, sendo, assim, determinada a citação por edital
(fl. 40)

Às fls. 49/50, fora declarada a suspensão do curso do processo e do
prazo  prescricional  e,  ainda,  decretada  a  prisão  preventiva  do  réu,  a  qual,
posteriormente,  foi  revogada,  inclusive,  fora  realizado seu  interrogatório  (mídia,  fl.
125A)

Concluída a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público (fls.128/130) e pela defesa (fls. 133/136).

O MM Juiz singular julgou procedente a denúncia, para condenar
o acusado José Vamberto Dantas da Fonseca, como incurso nas sanções do art. 157,
§2º, inciso I, do Código Penal, aplicando a pena da seguinte maneira:

Após a análise das circunstâncias judiciais, a pena base foi fixada
em 05 (cinco)  anos  de  reclusão e  20  (vinte)  dias-multa.  Não houve  aplicação de
circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem de causa de diminuição da reprimenda,
sendo considerado, por fim, o emprego de arma de fogo, de modo que a pena fora
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aumentada de 1/3 (um terço) e tornada definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da
pena.

Irresignada, a defesa de José Vamberto Dantas da Fonseca apelou
(fl.154), pugnando, em suas razões recursais (fls. 162/166), por sua absolvição, ante a
inexistência de lastro probatório para amparar o decreto condenatório. 

Alternativamente, fora suscitada a redução da pena aplicada, uma
vez  que  houve  um equívoco  quando  da  análise  das  circunstâncias  judiciais,  pois
alguns  aspectos  apreciados  seriam  elementares  do  tipo  penal  narrado  nos  autos.
Pleitou, por fim, a exclusão da qualificadora de uso de arma de fogo, tendo alegado
que não havia nenhum registro de sua utilização ou mesmo sua apreensão.

Contrarrazões ofertadas às fls. 169/172.

Com vista dos autos,  o Procurador de Justiça José Roseno Neto
opinou pelo desprovimento do recurso  (fls. 175/179).

É o relatório.

VOTO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença  condenatória  proferida  pelo  magistrado  singular,  pugnando  por  sua
reforma, no sentido de absolver o acusado das imputações que lhe são atribuídas,
pois as provas anexadas aos autos são frágeis para fundamentar o édito condenatória.

Alternativamente, fora suscitada a redução da pena aplicada, uma
vez  que  houve  um equívoco  quando  da  análise  das  circunstâncias  judiciais,  pois
alguns  aspectos  apreciados  seriam  elementares  do  tipo  penal  narrado  nos  autos.
Pleitou, por fim, a exclusão da qualificadora de uso de arma de fogo, tendo alegado
que não havia nenhum registro de sua utilização ou mesmo sua apreensão.

- DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A autoria e a materialidade restam, 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 Boletim de Ocorrência  (fls. 03/04), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 05),
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Termo de Entrega (fl. 06), depoimentos testemunhais e da vítima.

A testemunha  Ricardo  Rocha  Dantas,  policial  militar,  em
juízo,  ratificou o  depoimento  prestado na  esfera  policial  (mídia,  fl.101),  do qual
observa-se o seguinte:

“QUE é policial militar, QUE fez parte da gaurnição
que atendeu a ocorrência do roubo do revólver da
vigilante da empresa Fortaleza, Que recorda que, no
dia do fato, compareceu até o campus da UEPB do
bairro do Bodocongó, pois a vigilante da empresa
Fortaleza  havia  sido  assaltada  quando  fazia
vigilância do local, tendo sido roubado da vítima o
revólver cal .38 com seis munições que pertenciam
a  empresa  de  segurança,  QUE ainda  no  local  do
fato, foi fornecido para guarnição a placa da moto
utilizada  no crime,  a  qual  havia  sido anotada  por
uma  testemunha,  Que  iniciaram as  diligências  no
objetivo de localizar o assaltante, tendo a guarnição
comparecido  até  o  endereço  do  proprietário  da
moto, o qual disse que havia emprestado a moto ao
seu  irmão  (VAMBERTO),  QUE o  proprietário  da
moto  acompanhou  a  guarnição  até  a  casa  de
Vamberto, onde lá se encontrava apenas sua esposa,
QUE foi autorizada a entrada dos policiais em sua
residência, tendo sido encontrada acima do guarda-
roupa  o  revólver  que  havia  sido  roubado  da
vigilante;  QUE  ainda  foi  encontrado  01  coldre  e
munições deflagradas na cozinha da residência; Que
Vamberto  não  se  encontrava  no  local  e  não  foi
localizado, (...)” (fl. 10)

O policial militar  Gester Labes, ouvido, em juízo, informou
que o delito foi cometido na UEPB e que teria sido subtraído da vigilante um rádio,
um colete  e  a  arma.  Destacou  que  chegaram ao  acusado,  porque  um transeunte
anotou  a  placa  da  moto  que  ele  utilizava  e,  assim,  conseguiram  chegar  ao
proprietário, que era irmão do acusado. Na oportunidade, ele foi com os policiais a
casa de Vamberto e lá só se encontrava a esposa, que informou que Vamberto teria
guardado  algo  no  guarda-roupas  e  saiu.  Com  autorização  dela,  entraram  na
residência e encontraram dentro do guarda-roupas a arma que tinha sido furtada. Na
oportunidade, o acusado não foi encontrado e, segundo a vítima, o réu chegou em
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uma motocicleta e, no momento da prática do delito, utilizava uma arma de fogo,
tendo subtraído o revólver que ela portava e o rádio comunicador (mídia, fl. 101)

De acordo com o termo de audiência, a vítima Patrícia Sousa
Silva não foi intimada e o Ministério Público prescindiu de seu depoimento, de modo
que transcrevo as declarações prestadas na delegacia. Vejamos

“QUE,  HOJE,  À  TARDE,  POR  VOLTA  DAS
15H50, ESTAVA NO POSTO DO CCBS – UEPB,
QUANDO  FORA  ABORDADA  POR  UM
HOMEM  ARMADO  DE  REVÓLVER  O  QUAL
ANUNCIOU  O  ASSALTO  TENDO  ROUBADO
UM RÁDIO (HT – MOTOROLA) BEM COMO A
ARMA  QUE  PORTAVA,  QUAL  SEJA:  UM
REVÓLVER,  CALIBRE  38,  DA  MARCA
TAURUS,  NÚMERO:  CU863078,  COM  SEIS
MUNIÇÕES  INTACTAS  –  QUE  É  DE
PROPRIEDADE DA EMPRESA A FORTALEZA
PARAÍBA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA;
QUE,  ENTÃO  A DECLARANTE  ACIONOU  A
EMPRESA  A  FORTALEZA  E  INFORMOU  A
ELES  OS  DADOS  DO  ASSALTANTE;  QUE
LOGO DEPOIS, O SUPERVISOR DA EMPRESA
ACIONOU  A  POLÍCIA  QUE  ACABOU
DILIGENCIANDO  E  IDO  ATÉ  A  CASA  DO
ASSALTANTE, QUE FUGIU; QUE NO QUARTO
DA  RESIDÊNCIA  FORA  ENCONTRADO  O
REFERIDO REVOLVER COM AS MUNIÇÕES,
PORÉM  O  RÁDIO  (HT  –  DA  MARCA
MOTOROLA) NÃO FORA ENCONTRADO.” (fl.
07)

Nesse contexto, há que se considerar que, apesar de a vítima
não ter comparecido em juízo para confirmar a versão dada à autoridade policial,
isso  não  impede  que  outros  elementos  probatórios,  produzidos  sob  o  crivo  do
contraditório judicial possam corroborar o delito descrito nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
NULIDADE  DA  SENTENÇA POR  AUSÊNCIA
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DE  FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR  REJEITADA.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVAS  SUFICIENTES
DE AUTORIA E MATERIALIDADE.  PALAVRA
DA  VÍTIMA  NA  FASE  INQUISITORIAL
CORROBORADA POR  OUTROS  ELEMENTOS
DE  PROVA  COLHIDOS  SOB  O  CRIVO  DO
CONTRADITÓRIO.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A FORMA TENTADA. DESCABIMENTO.
EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECOTE DA
MAJORANTE.  INVIABILIDADE.  PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.  PROVA  TESTEMUNHAL.
REDUÇÃO DA PENA BASE. DESCABIMENTO.
RÉ  QUE  OSTENTA MAUS  ANTECEDENTES.
RECURSO  DA DEFESA IMPROVIDO.  Não  há
que se falar em nulidade da sentença quando o juízo
a  quo  enfrenta,  ainda  que  sucintamente,  as  teses
aventadas  pela  defesa.  Comprovadas  autoria  e
materialidade do crime de roubo pela palavra da
vítima  na  fase  inquisitorial,  corroborada  por
outros  elementos  de  prova  colhidos  em  juízo,
impõe-se a manutenção da sentença que julgou
procedente o pedido de condenação. A respeito da
consumação  do  crime  de  roubo,  o  STJ  e  o  STF
adotam a teoria da apprehensio, segundo a qual se
considera consumado o crime de roubo no momento
em que, após cessada a violência, o agente obtém a
posse da Res furtiva,  ainda que não seja mansa e
pacífica  e/ou  haja  perseguição  policial,  sendo
prescindível que o objeto do crime saia da esfera de
vigilância  da  vítima.  (…)  Recurso  improvido.
(TJMG; APCR 1.0024.16.061831-0/001; Rel.  Des.
Doorgal  Andrada;  JuJulg.  19/04/2017;  DJEMG
27/04/2017) - grifei 

O juiz singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 157, § 2º, inciso I, 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 expurgar-lhe a culpabilidade, o qual venha a justificar a absolvição
pretendida.
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Nos crimes de roubo praticados à sorrelfa, a prova
coligida, em especial a palavra da vítima, se não for desconstituída por
qualquer dos demais elementos de convencimento apurados em instrução,
como sói acontecer no presente caso, é absolutamente hábil para sustentar o
decreto condenatório.

Nesse sentido, cito precedentes desta Câmara Criminal:

56094538 - APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO  MAJORADO.  CONCURSO  DE
AGENTES.  CONDENAÇÃO.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DEMONSTRADAS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA  QUE  SE  COADUNA  COM  DEMAIS
ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO  DA  PENA.  REANÁLISE  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  AUMENTO
INJUSTIFICADO. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO
LEGAL. MEDIDA QUE SE IMPÕE. TERCEIRA
FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO
MANTIDA.  RECURSO  PROVIDO.  No  cotejo
entre a fala do acusado, isento de compromisso e de
produzir  prova  contra  si  próprio,  e  da  vítima  e
testemunha  que  podem  responder  por  suas
afirmações  em faltando  com a  verdade,  há  de  se
valorar  a  palavra  destes  últimos.  Sendo  as
circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, deve
a pena-base ser fixada no mínimo legal. (TJPB; APL
0000738-07.2015.815.0151;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Marcos  William  de  Oliveira;
DJPB 29/03/2017; Pág. 12)

56094704 - APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO  MAJORADO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  VALOR  PROBATÓRIO  RELEVANTE.
RECONHECIMENTO  DE  PESSOA.  PROVA
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TESTEMUNHAL.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.  Tendo  a  prova  coligida  aos
autos comprovado, inequivocamente, a participação
do  réu  no  evento  delituoso,  não  há  como  ser
acolhido o seu pleito absolutório ante a inexistência
de  dúvida  ou  fragilidade  probatória.  (TJPB;  APL
0009590-64.2013.815.2002;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB
04/04/2017; Pág. 5)

Como se vê, o substrato probatório a autorizar uma condenação
é  irrefragável  e  aprume,  até  porque  a  arma  que  fora  subtraída  da  vítima  foi
encontrada na residência do réu. Assim, a materialidade e a autoria atribuídas ao
apelante  são  incontestes,  pois  conduzem  à  inexorável  conclusão  da  sua
responsabilidade.

- DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

Outro  aspecto  questionado  pela  defesa  foi  a  redução  da
reprimenda estabelecida, o que, porém, afigura-me impossível. 

É escusado dizer que o juiz tem poder discricionário para fixar
a pena-base dentro dos limites legais, desde que o faça fundamentadamente. É que,
não constituindo direito subjetivo do acusado a estipulação dessa pena em seu grau
mínimo, pode o magistrado, considerando as diretrizes do art. 59 do Código Penal,
majorá-la para alcançar os objetivos da sanção. E assim portou-se, iniludivelmente, o
douto magistrado sentenciante, que se referiu, de forma explícita, aos motivos legais
da sua elevação. 

Com  efeito,  ao  exarar  a  sentença  ora  impugnada,  o  juiz
monocrático não se quedou silente quanto à análise das circunstâncias judiciais. Ao
revés,  sopesou  convenientemente  todas  as  moduladoras  do  art.  59  do  Estatuto
Repressivo,  reconhecendo,  a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  personalidade,  a
conduta social e as consequências, como desfavoráveis e, em nenhum momento, a
apreciação incidiu em elementares do tipo penal narrado nos autos. Vejamos:

“Culpabilidade  –  concreta  e  de  extrema
reprovabilidade;  Antecedentes  –  os  autos  revelam
que não foi um ato isolado em sua vida (0017327-
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48.2011.815.0011);  Personalidade  –  apresenta-se
voltada à prática de crimes; Conduta Social – tenho-
a  como  irregular;  Motivos  do  Crime  –
injustificáveis,  movido  pelo  fim  de  auferir  ganho
fácil;  Circunstâncias  –  normais  para  esse  tipo  de
infração; Consequências – danosas, uma vez que só
parte  da  res  furtiva foi  recuperada;  Conduta  da
vítima – não contribuiu para a cena delituosa.” (fl.
146)

Ressalte-se,  a  propósito,  o  excelente  pronunciamento  do
Pretório Excelso. Vejamos:

“O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-
base dentro dos limites legais, mas este poder não é
arbitrário,  porque  o  caput  do  art.  59  do  Código
Penal  estabelece  um  rol  de  oito  circunstâncias
judiciais que devem orientar a individualização da
pena-base, de sorte que, quando todos os critérios
são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no
mínimo cominado; entretanto,  basta que um deles
não seja favorável para que a pena não mais possa
ficar no patamar mínimo” (STF, HC 76.196-GO, 2.ª
T.,  rel.  Maurício  Correa,  29.9.1998,  in  RTJ
176/743).

Assim,  ao  aplicar  a  pena  base  acima  do  mínimo  legal,  o
magistrado justificou nas  circunstâncias  judiciais,  o  que lhe  autoriza  majorar  um
pouco  a  reprimenda  na  1ª  fase  e,  ainda,  que  só  tivessem  como  negativo  os
antecedentes, já estaria, por tal motivo, autorizado a afastar-se da pena mínima.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE  ARMA  E
CONCURSO DE PESSOAS COMBINADO COM
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA
SENTENÇA.  ALEGADA
DESFUNDAMENTAÇÃO.  ARGUMENTOS  QUE
SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. REJEIÇÃO.
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MÉRITO.  ABSOLVIÇÃO.  ALEGADA
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  QUANTO  AO
CRIME  DE  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
PROVAS  ROBUSTAS  DE  MATERIALIDADE  E
AUTORIA.  QUANTO  AO  CRIME  DE  ROUBO,
PLEITO  PELA  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE  E
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO
DE  PESSOAS.  DOSIMETRIA  DEVIDAMENTE
ANALISADA E FUNDAMENTADA. CONCURSO
DE  AGENTES  DEMONSTRADO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  A  preliminar
suscitada  se  confunde  com  o  mérito  da  questão
meritória  do  presente  feito,  devendo,  assim,  ser
analisada em conjunto com a matéria de fundo. - Por
todo  o  contexto  dos  fatos,  sobressai  segura  e
suficientemente  demonstrada  a  materialidade  e  a
autoria, tanto do crime de roubo majorado, quanto do
delito  de  corrupção  de  menores  praticados.  -
Existentes relevantes critérios para a exasperação da
pena-base e por entender que, esta não é sinônimo de
pena mínima, bem como não é direito subjetivo do
réu  ter  sua  pena-base  sempre  aplicada  no  mínimo
legal,  abalizado  em  firme  e  coerente  corrente
doutrinária  e  jurisprudencial,  entendo  justa  e
suficiente  a  pena-base  fixada  acima  do  patamar
mínimo,  em  face  das  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  analisadas.  (...)  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00254258720168152002,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA
CUNHA RAMOS , j. em 07-11-2017)

Há que se destacar,  ainda, que, na segunda fase, o magistrado
analisou  que  não  havia  circunstâncias  atenuantes  ou  agravantes  aplicáveis  e,  na
terceira fase, consignou que não existiam causas de diminuição de pena e aplicou a
causa de aumento inerente ao emprego da arma, sendo esta no patamar de 1/3 (um
terço), agindo, portanto, acertadamente.

Diante  desse  contexto,  vê-se  que  as  basilares  aplicadas  não
exasperaram o  quantitativo  necessário  e  suficiente  à  reprovação  e  prevenção  dos
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crimes  em  disceptação,  atendendo  ao  princípio  da  proporcionalidade,  mostrando
equilíbrio  entre  o  mal  cometido  e  a  retributividade  da  pena.  Por  tais  razões,  não
merece prosperar a inconformidade defensiva.

-  DA EXCLUSÃO  DA  MAJORANTE  PELO  EMPREGO  DE
ARMA DE FOGO:

As  razões  do  recurso  se  restringem a  pleitar  a  exclusão  da
majorante “uso de arma”, alegando que não ficou provado o uso do instrumento na
prática delitiva.

Apesar  da  vítima  Patrícia  Sousa  Silva  não  ter  prestado
declarações, em juízo, na esfera policial (fl. 07) afirmou que “(...) fora abordada por
um homem armado de revólver (…), sendo tal informação ratificada no depoimento
prestado, na delegacia e, em juízo, pelo policial militar Gester Laber. 

Está  pacificado  o  entendimento  de  que  a  palavra  da  vítima
serve como lastro para a condenação – também quanto à referida causa de aumento -,
quando não evidenciadas razões a ensejar falsa imputação.

Nesse sentido:

DOS  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.  ARMAS
E CONCURSO DE PESSOAS.  CONDENAÇÃO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRAS DA VÍTIMA COLHIDAS NA FASE
INVESTIGATIVA  QUE  FORAM
CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS
DE  PROVA  SOB  O  CRIVO  DO
CONTRADITÓRIO.  DISPENSABILIDADE  DO
AUTO  DE  RECONHECIMENTO.
RECONHECIMENTO  DO  ACUSADO  PELA
VÍTIMA  NA  ESFERA  POLICIAL.  HAVENDO
CONFISSÃO,  AINDA  QUE  PARCIAL,  O
ACUSADO  FAZ  JUS  A  APLICAÇÃO  DA
ATENUANTE. NEGATIVA DE AUTORIA.  NÃO
ACOLHIMENTO. PEDIDO PELA REDUÇÃO DA
PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  REPRIMENDA
FIXADA  EM  PATAMAR  NECESSÁRIO  PARA
PREVENÇÃO  E  REPRESSÃO  AO  CRIME.
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DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1 - Havendo
provas  certas  tanto  da  materialidade  quanto  da
autoria, não há que se falar em absolvição. 2 - Tem
relevante  valor  probatório  as  palavras  das
vítimas na esfera policial, quando corroboradas
pelas  demais  provas  colhidas  sob  o  crivo  do
contraditório.  3  -  É  dispensável  o  Auto  de
Reconhecimento  quando  as  palavras  dos  policiais
responsáveis pela prisão estão em consonância com
as circunstâncias contadas pela vítima, até mesmo
porque a res furtiva foi encontrada com o acusado e
seu  comparsa.  4  -  "Mesmo  sendo  parcial  a
confissão, possível é o reconhecimento da atenuante
da  confissão espontânea a  favor  do réu".  (TJMG;
APCR  1.0027.15.034152-0/001;  Rel.  Des.  José
Mauro Catta Preta Leal; Julg. 29/06/2017; DJEMG
10/07/2017)  5  -  Considerando  que  a  fixação  da
pena-base acima do mínimo legal apresenta-se em
quantidade necessária e suficiente para reprovação e
prevenção  do  delito,  há  que  se  manter  a  sanção
cominada.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00005270720168152003,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES.  CARLOS
MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 05-09-2017)

APELAÇÃO  PENAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
DECOTE  DAS  MAJORANTES.
INVIABILIDADE.  CRIME
COMPROVADAMENTE  PRATICADO  COM
USO  DE  ARMA DE  FOGO  E  EM  CONLUIO.
RECURSO  NÃO  PROVIDO.  DECISÃO
UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição
por ausência  ou insuficiência  de  provas,  pois,  em
que pese a negativa do réu em juízo, as palavras da
vítima são firmes, coerentes com as demais provas
do caderno processual, precisas na descrição do fato
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e  no  reconhecimento  do  recorrente  tanto  em
delegacia  como  em  Juízo,  além  de  restarem
inteiramente  corroboradas  pelos  testemunhos  dos
policiais que realizaram a prisão do réu, formando
um  conjunto  probatório  forte  e  coeso,  apto  a
embasar  a  decisão guerreada.  2.  É despicienda a
apreensão e a perícia da arma utilizada no crime,
in  casu  um  terçado,  para  a  incidência  da
majorante do §2º, I, do art. 157 do CP, quando
existirem  nos  autos  outros  elementos  de  prova
que evidenciem a sua utilização no roubo, como
na  hipótese,  em  que  a  vítima  afirma,  sem
resquício  de  dúvidas,  que  o  recorrente  lhe
ameaçou colocando um terçado em seu pescoço,
atestando o seu emprego. Precedentes do STJ. 3.
Os  depoimentos  prestados  em juízo  deixam claro
que o delito foi praticado por dois meliantes, agindo
com  unidade  de  desígnios,  coordenadamente  e
ativamente  no  assalto,  formando  um  conjunto
probatório suficiente para a caracterização do crime
de  roubo  majorado  pelo  concurso  de  pessoas,
conforme reconhecido pelo juízo. Precedentes deste
Sodalício.  4.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO.  DECISÃO  UNÂNIME.  (TJPA;  APL
0001261-89.2010.8.14.0070;  Ac.  177460;
Abaetetuba; Segunda Turma de Direito Penal; Rel.
Des.  Ronaldo  Marques  Valle;  Julg.  27/06/2017;
DJPA 30/06/2017; Pág. 277) – grifei

- CONCLUSÃO:

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

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi ao julgamento, com voto, dele participando ainda, os
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor e Eduardo Leite Lisboa
(Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio,
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vogal).

Presente  à  sessão  de  julgamento  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 10 (dez) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 11 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                - Relator -
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