
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003549-10.2015.815.2003 –  3ª  Vara
Regional de Mangabeira da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Jaribe Alves Dantas Cortez
DEFENSOR : Roberto Sávio de Carvalho Soares
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
Art.  157,  §  2º,  II,  do  Código  Penal.  Autoria  e
materialidade  comprovadas.  Pretendida  a
desclassificação  para  o  delito  de  furto.
Inviabilidade. Conduta perpetrada mediante grave
ameaça.  Reprimenda.  Erro  aritmético  na terceira
fase  da  dosimetria.  Retificação.  Recurso
parcialmente provido.

– Não se há falar em desclassificação para o delito
de furto, seja em sua forma simples ou qualificada,
se  os  elementos  fáticos  probatórios  coligidos,
aliados aos relatos das vítimas, denotam que estas
foram intimidadas em razão do emprego de grave
ameaça à subtração da res.

–  Verificada  a  existência  de  erro  aritmético  na
terceira  fase  da dosimetria,  em prejuízo  ao réu,
mister  sua  retificação,  a  fim  de  fixar  a  pena
definitiva  em  07  (sete)  anos  de  reclusão,  no
regime inicial  semiaberto,  e  40  (quarenta)  dias-
multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.



Acorda, a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por votação unânime, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CRIMINAL, para corrigir erro aritmético na
dosimetria e fixar ao apelante a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por  Jaribe
Alves Dantas Cortez, contra os termos da sentença de fls. 87/97, na qual
restou condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e
06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do
crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal
(roubo majorado em concurso formal de crimes).

Ao codenunciado, José Sávio da Silva Freitas, também
condenado, foi cominada a reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses
e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  em  regime  inicial  semiaberto,  e  ao
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo (este
não apelou da decisão primeva).

Exsurge dos autos que, no dia 09 de maio de 2015, por
volta das 17h30, José Sávio da Silva Freitas e Jaribe Alves Dantas Cortez
(ora apelante), fazendo uso de uma motocicleta Jonny Hipe 110cc, placa
MON329-PB, mediante grave ameaça, exercida por meio de intimidação às
vítimas, tomou por assalto o celular de Andressa Gomes da Silva e a bolsa
de Aline Gomes da Silva, quando estas se encontravam em uma parada
de ônibus, localizada em frente ao Magabeira Shopping.

Consta,  ainda,  que,  após  a  subtração,  as  ofendidas
acionaram a  polícia,  via  “CIOP”,  tendo  uma viatura  policial,  que  fazia
rondas  nas  proximidades,  com  o  apoio  de  outros  milicianos  (em
guarnições distintas) saído ao encalço dos acusados e, após incessante
perseguição conseguido efetuar suas prisões.

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2015 (fl.
35), seguindo o feito seu curso normal, resultando, ao final, na prolação
de sentença condenatória em desfavor dos réus, decisão que motivou a
irresignação do sentenciado Jaribe Alves Dantas Cortez, conforme acima
descrito.

Nas razões de apelação, apresentadas às fls. 135/143,
pugna-se pela desclassificação do crime de roubo para o de furto simples
ou furto qualificado, em suma, sob o pretexto de que os acusados não
fizeram uso de arma, bem como não existem provas de que eles agiram
com violência ou grave ameaça, assim, não restou caracterizado o crime



de roubo. De modo subsidiário roga pela redução da pena, revogação da
prisão cautelar e cumprimento do regime estabelecido na sentença.

Contrarrazões  do  Ministério  Público,  às  fls.  145/149,
propugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

A  Procuradoria  de  Justiça,  por  meio  de  parecer
subscrito pelo insigne Procurador, Dr. José Roseno Neto, manifestou-se
pelo desprovimento do apelo (fls. 154/157).

É o relatório. 

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

Da admissibilidade

Conheço do recurso, pois, presentes os pressupostos e
requisitos de admissibilidade.

MÉRITO

Importante frisar inicialmente que, no caso em
comento, a autoria delitiva é  irrefutável. Ademais, o apelante nada
contesta nesse sentido,  até  porque  sua  irresignação  restringe-se  ao
pedido de desclassificação do delito de roubo para furto simples ou furto
qualificado, ad argumentum,  em  síntese, de insuficiência  probatória
quanto  ao  emprego  de  grave  ameaça  na  conduta  dos  agentes.  E
subsidiariamente,  roga  pela  redução  da  pena,  da  prisão  cautelar  e
cumprimento do regime estabelecido na sentença.

1.  Do pedido de desclassificação para o crime de
furto

Com efeito, a  pretensão  desclassificatória  sustentada
no presente apelo não merece guarida.

Conforme exsurge do caderno processual, o apelante e
outro, fazendo uso de uma motocicleta Jonny Hipe 110cc, placa MON329-
PB, mediante uma só ação, com grave ameaça, exercida por meio de
intimidação às vítimas,  tomou por  assalto  o  celular de  Andressa
Gomes da Silva e a  bolsa de Aline Gomes da Silva,  quando estas se
encontravam  em  uma  parada  de  ônibus,  localizada  em  frente  ao
Magabeira Shopping.

Pois bem, após a análise detida do caderno probatório,
tenho ser impossível a desclassificação pretendida pela defesa, uma vez
que a conduta perpetrada pelo agente subsume-se à infração descrita no
art. 157, § 2º, II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal.



Andressa Gomes da Silva, perante a autoridade policial,
declarou, que, no dia e hora do fato, estava com sua irmã, Aliane Gomes
da Silva, em uma parada de ônibus em frente ao Mangabeira Shopping,
quando  os  denunciados  chegaram  em  uma  motocicleta,  a  qual  era
conduzida por José Sávio da Silva Freitas e tinha como carona Jaribe Alves
Dantas  Cortez,  tendo  este  ameaçado  as  vítimas  e  exigido  que  elas
passassem  os  seus  pertences,  o  que  foi  prontamente  atendido  –  a
declarante entregou o celular e sua irmã a bolsa, e, já com a posse dos
objetos,  os  réus  se  evadiram  do  local.  Após  o  fato,  as  ofendidas
chamaram  uma  viatura  policial  que  passava  no  local  e  relataram  o
ocorrido,  descrevendo  as  características  dos  increpados,  motivando  a
perseguição aos suspeitos, que foram alcançados e presos em flagrante
pelos milicianos, que tiveram apoio de outras guarnições.

Versão idêntica  foi  relatada pela  outra  vítima,  Aliana
Gomes da Silva, em suas declarações extrajudiciais.

Saliente-se,  que,  em  juízo,  as  vítimas  ratificaram
suas declarações iniciais, acrescentando, outrossim, que os acusados
chegaram em uma motocicleta,  tendo o carona descido e anunciado o
assalto,  bem assim que  ele ficou com a mão por baixo da camisa
fingindo  estar  armado  e  disse  para  que  elas  entregassem  os
pertences sem reagir. 

Ressalte-se  que  ambas  as  vítimas  afirmaram,  ter
certeza, que os denunciados foram os autores do crime.

Enquanto isso, os acusados, José Sávio da Silva Freitas
e Jaribe Alves Dantas Cortez, retrataram a confissão policial, passando a
negar  a  autoria  do delito  patrimonial  narrado na inicial.  Disseram que
foram abordados pelos policiais  quando vinham de um bar,  próximo à
Secretaria  de  Segurança,  onde  passaram  a  tarde  bebendo,  inclusive,
asseveraram  que  estavam  embriagados  no  momento  da  prisão.  O
apelante  (Jaribe  Alves  Dantas  Cortez),  alegou,  ainda,  que  assinou  a
confissão policial porque apanhou e ficou com medo.

Em  contrapartida,  os  depoimentos  dos  policiais
responsáveis  pela  prisão  em  flagrante  dos  incriminados,  prestados  na
esfera  policial  (fls.  05/06)  e  ratificados  em  juízo,  sob  o  crivo  do
contraditório,  alia-se  à  palavra  das  ofendidas,  no  sentido  de  que  os
denunciados foram os autores do crime de roubo em questão (audiência
de instrução para oitiva das vítimas, testemunhas e interrogatórios dos
réus,  realizada  na  forma  audiovisual,  encontra-se  gravada  em  mídia
digital anexa à fl. 67).

Ponto  outro,  vale  ressaltar  que,  em  se  tratando  de
crime praticado na clandestinidade, fora da visão de pessoas que não a
vítima,  a  palavra  desta  possui  relevante  valor  probatório,  vez  que



incidindo sobre o proceder de um desconhecido,  seu único interesse é
apontar o verdadeiro culpado pelo fato e narrar-lhe a dinâmica do ilícito
praticado.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, verbis:

“(...)  Ademais,  o  acórdão  recorrido  vai  ao
encontro de entendimento assente nesta Corte no
sentido de que "nos crimes contra o patrimônio,
geralmente  praticados  na  clandestinidade,  tal
como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando
narra  com riqueza  de detalhes  como ocorreu  o
delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e
sem  contradições,  máxime  quando  corroborado
pelos  demais  elementos  probatórios"  (AgRg  no
AREsp  865.331/MG,  Rel.  Ministro  RIBEIRO
DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete
Sumular n.º 83/STJ. 3. Agravo regimental a que
se  nega  provimento.”  (STJ.  AgRg  no  AgRg  no
REsp  1292382/DF,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  04/05/2017,  DJe
12/05/2017). Destaquei.

No  caso  dos  autos,  registro  que  a  prova  oral  –
notadamente a palavra das vítimas, corroboradas por outros elementos
coligidos – resta bastante para evidenciar a grave ameaça, elementar do
delito de roubo, ademais, considerando os relatos de que o executor do
crime (apelante), no momento da subtração, simulou estar armado.

A propósito:

“PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO  MAJORADO.  GRAVE
AMEAÇA CONFIGURADA. REVALORAÇÃO DE FATOS
INCONTROVERSOS. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  A  adequação  da
classificação  da  conduta  suficientemente  descrita  no
acórdão recorrido à jurisprudência desta Corte Superior
de  Justiça  não  demanda  o  reexame  das  provas  dos
autos,  mas  tão  somente  a  revaloração  dos  fatos
incontroversos  descritos  no  aresto  impugnado.  2.  "É
pacífico o entendimento deste Tribunal de que a
simulação do emprego de arma de fogo configura
grave ameaça, elementar do crime de roubo, (...)"
(HC  229.221/SP,  Rel.  Ministro  GURGEL  DE  FARIA,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  23/06/2015,  DJe
03/08/2015.)  3.  O  anúncio  do  assalto  pelos
agentes, feito em circunstâncias suficientes para
intimidar  a  vítima,  pode  configurar  a  grave
ameaça,  suficiente  para  tipificar  o  crime  de
roubo.  Precedentes.  4.  Na  espécie,  consoante



extraído da moldura fática delineada no acórdão,
os  agentes,  simulando  estarem  armados,
abordaram  as  mulheres,  à  noite,  de  surpresa,
pelas  costas  e  anunciaram  o  assalto.  Nesse
contexto,  resta  suficientemente  caracterizada  a
grave  ameaça  tipificada  no  art.  157,  caput,  do
Código Penal.  5.  Agravo regimental  a  que se  nega
provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 1059203/MG,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado  em  23/05/2017,  DJe  26/05/2017)
Destaquei

“{...}  Ameaça nada mais é que a intimidação de
outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode
ser  feita  com  emprego  de  arma,  com  a  sua
simulação, ou até mesmo de forma velada.{…}.”
(REsp  1294312/SE,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
25/10/2016, DJe 17/11/2016).

“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  –  ROUBO
MAJORADO  –  ABSOLVIÇÃO  –  IMPOSSIBILIDADE  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS  -
RECONHECIMENTO  EXTRAJUDICIAL  DA  VÍTIMA
CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – OFENSA
AO  ART.155  DO  CPP  –  INEXISTÊNCIA  –  PROVA
JUDICIALIZADA  –  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O
DELITO  DE  FURTO  –  DESCABIMENTO  –  CRIME
COMETIDO  MEDIANTE  GRAVE  AMEAÇA  {…}  –
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é
no sentido de comprovar a materialidade e a autoria
delitiva.  –  É  perfeitamente  lícito  o  cotejo  entre  os
elementos colhidos na fase de inquérito com a prova
judicializada  para  a  formação  do  convencimento  do
julgador.  –  Incabível  a desclassificação do delito
de roubo para o crime de furto se a subtração foi
perpetrada mediante grave ameaça. {…}.” (TJMG -
Apelação  Criminal  1.0024.16.080084-3/001,
Relator(a):  Des.(a)  Furtado  de  Mendonça  ,  6ª
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2018,
publicação da súmula em 07/03/2018).

“{...} As declarações da vítima em conjunto com
as demais provas orais são elementos suficientes
para  comprovar  o  emprego de grave  ameaça  e
violência  durante  a  subtração,  o  que  impõe  a
manutenção da condenação pelo crime de roubo.
{…}.”  (TJMG  –  Apelação  Criminal
1.0003.17.000411-7/001,  Relator(a):  Des.(a)
Júlio  César  Lorens,  5ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento  em  27/02/2018,  publicação  da
súmula em 05/03/2018). Destaques nossos.



Assim,  tenho que a prova dos autos é conclusiva
no sentido de que o réu praticou o crime mediante grave ameaça
às vítimas, exercida mediante a simulação de portar arma de fogo
e  em  concurso  de  pessoas,  o  que  configura  o  crime  de  roubo
majorado,  previsto  no art.  157,  §  2º,  II,  do  Código Penal,  não
havendo que se falar em desclassificação da conduta para o delito
de furto, seja ele simples ou qualificado. 

Ponto  outro,  tendo  o  apelante,  em  concurso  com  o
corréu, subtraído os bens das vítimas mediante uma só ação, configurada
a figura do concurso formal de crimes, prevista no art. 70 do CP.

2. Do pleito subsidiário de redução da pena

Conforme  relatado  alhures,  o  apelante,
subsidiariamente, pugna pela redução da pena, sob o pretexto de que foi
fixada de forma desproporcional ao caso concreto.

In casu, o douto juiz sentenciante efetivou a seguinte
dosimetria:

Em relação ao crime de roubo perpetrado contra a
vítima Andressa Gomes da Silva, a pena-base de Jaribe Alves Dantas
Cortez, ora apelante, restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão –
01  (um)  ano  acima  do  mínimo,  tendo  em  vista  a  presença  de
circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, o magistrado reduziu em 06 (seis)
meses, em razão da atenuante da confissão, perfazendo 04 (quatro)
anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em seguida, considerando a  majorante prevista no
inciso II do § 2º do art. 157 do CP, aumentou a sanção de 1/3 (um
terço) – fração mínima prevista –, resultando em “06 (seis) anos, 05
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão”,  pena que foi  tornada
definitiva, ante a ausência de outras causas de aumento e de diminuição.
Fixada, ainda, a sanção pecuniária de 20 (vinte) dias-multa.

No tocante ao crime contra a vítima Aliane Gomes
da Silva foi realizada dosimetria idêntica, resultando ao final a mesma
reprimenda, ou seja,  06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, considerando o  concurso formal de crimes
(art. 70 do CP), aplicou a pena do primeiro delito, qual seja, 06 (seis)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, aumentada de 1/6
(um sexto – fração mínima), totalizando em 07 (sete) anos, 06 (seis)
meses e 06 (seis)  dias  de reclusão.  As  sanções  pecuniárias  forma



somadas, na forma do art. 72 do CP, resultando em 40 (quarenta) dias-
multa.

Fixado, outrossim, o regime inicial semiaberto.

Sem  embargo,  observa-se  que  a  pena-base  restou
cominada  em patamar  adequado  e  condizente  ao  caso  concreto,  para
ambos  os  crimes  (já  que idênticas),  eis  que fixada,  apenas,  01 (ano)
acima do mínimo,  quantum que se mostra proporcional  ao exame das
circunstâncias judiciais.

Na  segunda  fase  da  dosimetria  também  inexiste
qualquer exacerbação a ser corrigida, posto que a sanção foi reduzida em
06 (seis) meses, em razão de o sentenciante ter considerado presente a
atenuante da confissão, atingindo 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão.

Entretanto,  verifico  que,  na  terceira  fase  da
dosimetria, o magistrado laborou em equívoco, pois, ao acrescer a
reprimenda de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de 1/3 (um
terço), em razão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas
(inciso II do § 2º do art. 157 do CP), chegou erroneamente ao patamar de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão (o
correto seria 06 (seis) anos de reclusão).

Frise-se  que,  em  consequência  do  erro  aritmético
apontado, a pena definitiva, resultante do concurso formal de crimes (art.
70 do CP), também restou equivocada. 

Assim, para ambos os crimes de roubo circunstanciado,
ficam mantidas a primeira e segunda fases da dosimetria, desse modo,
aumento a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão de 1/3
(um terço), resultando em  06 (seis) anos de reclusão  – sanção final
para cada delito.

Por  fim,  considerando  o  concurso  formal  de  crimes,
disposto no art. 70, do CP, sendo as penas iguais, aplico uma delas, isto
é,  06 (seis)  anos  de reclusão,  aumentada de 1/6  (um sexto  –  fração
mínima),  totalizando  o  quantum definitivo  de  07  (sete)  anos  de
reclusão,  reprimenda  a  ser  cumprida,  inicialmente,  no  regime
semiaberto, ex vi art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Não obstante constar na certidão (extensão ao corréu),
incabível porque não erro na operação aritmética em relação a sua pena.

Na  forma  do  art.  72,  do  CP,  fica  mantida  a  pena
pecuniária de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.



Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
por  restritivas  de direitos,  em razão  da natureza  do delito  e  da  pena
aplicada (praticado com grave ameaça à pessoa e pena fixada superior a
quatro anos), nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

3. Do pedido de revogação da prisão cautelar 

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva,
motivado ante a negativa do direito de o réu apelar em liberdade, este
não merecer acolhimento.

Nesse ponto, a negativa é irrefutável, não apenas em
razão  de  estar  devidamente  fundamentado  pelo  magistrado,  mas,
sobretudo, porque se verifica dos autos que a guia de execução provisória
para  início  de  cumprimento  da  pena  em  regime  semiaberto  já  foi
devidamente expedida, conforme se evidencia das fls. 100/101.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial,  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  RECURSO,  APENAS,
PARA CORRIGIR ERRO ARITMÉTICO NA DOSIMETRIA E FIXAR A
PENA EM  07  (SETE)  ANOS DE  RECLUSÃO,  MANTIDO O  REGIME
INICIAL  SEMIABERTO  E  A  SANÇÃO  PECUNIÁRIA  EM  40
(QUARENTA) DIAS-MULTA. OFICIE-SE.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos  Martins  Beltrão  Filho, Presidente da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator,  Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento  da  vaga  de  desembargador),  Revisor,  e João
Benedito da Silva (vogal). 

Presente à sessão o representante do Ministério
Público, o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Sagres Macedo
Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em 17 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


