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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE
ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.
ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS  PELO  CONJUNTO  PROBATÓRIO,
EM  ESPECIAL  PELAS  PALAVRAS  DAS  VÍTIMAS.
PRECEDENTES  NO  STJ.  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE.  PEDIDO  DE  REVISÃO  E  MINORAÇÃO
DA PENA BASE. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE E
PONDERAÇÃO  DO  JUÍZO  SENTENCIANTE.
DOSIMETRIA  ADEQUADA  DA  REPRIMENDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- A palavra das vítimas, especialmente aquela que reconhece o
apelante  como  sendo  um  dos  autores  do  crime  de  roubo
praticado em sua residência, deve ser alçada a uma posição de
relevância  na  formação  do  convencimento  da  autoridade
judiciária sentenciante. Entendimento firmemente lastreado na
jurisprudência do STJ.

-  Comprovadas  a  autoria  e  a  materialidade  do  crime,  é
impossível absolver o acusado.

-  Promove-se  a  manutenção  da  sanção  penal  aplicada  ao
apelante,  quando sopesada adequadamente  pelo  juízo  a  quo,
quedando-se harmonizada às diretrizes do artigo 68 do CP.

- Apelo conhecido e desprovido.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em CONHECER o apelo, NEGANDO-



LHE  PROVIMENTO,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  e  em  harmonia  com  o
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal, interposta por José Ribeiro de
Lima, em face da sentença de fls. 201/207, prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara
da Comarca de Araruna, Dr. Rúsio Lima de Melo, nos autos da ação penal supra
numerada,  promovida  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  que  julgou
procedente  a  denúncia,  para condenar o  réu  JOSÉ RIBEIRO DE LIMA, pela
prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e
com restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, I, II e V do CP), imputando-lhe
uma pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão no
regime fechado, além de 300 (trezentos) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

A inicial  acusatória  descreve  os  fatos,  nos  termos  a  seguir
transcritos:

“(...)

Das investigações policiais que embasam a presente peça vestibular, infere-
se que o denunciado, dolosamente:

1) mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo e em
concurso de duas ou mais pessoas, subtraiu(ram) coisa(s) alheia(s) móvel
(is),  mantendo  a(s)  vítima  em  seu  poder  e  restringindo  sua  liberdade,
suprimindo-lhe(s) integralmente a capacidade de resistência;

2) constrangeu alguém, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal e a
praticar e permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, sendo o
crime cometido com o concurso de duas ou mais pessoas.

Conforme exsurge do dossiê policial,  o denunciado e outras duas pessoas
ainda  não  identificadas,  após  arquitetarem  a  prática  criminosa  e  se
prepararem para tal (o denunciado e seus comparsas estavam munidos de
armas de fogo [um revólver e uma arma longa tipo espingarda]), dirigiram-
se,  em  25.04.2014,  aproximadamente  às  01h30min,  até  a  residência  da
pessoa de Reginaldo Cândido Ferreira e Josenilda Patrício de Souza (vulgo
‘Veia’) (endereço: Fazenda Bola, zona rural, Tacima - PB) e, lá chegando,
após arrombarem a porta do imóvel, anunciaram o assalto, mostrando as
armas de fogo e exigindo a entrega de bens/valores.

O  indigitado  e  seus  parceiros  amarraram  as  vítimas  para  facilitar  a
execução do crime,  mantendo-as,  assim, em seu poder e restringindo sua
liberdade.
O roubo resultou na subtração dos seguintes bens: ‘uma espingarda de soca,
três bodiões de gás, três perus, muitas galinhas, tarrafas de pescar, algumas
ovelhas (...), um motosserra, um capacete da marca Samarino, uma pistola de
vacinar gado, um serrote e a moto do noticiante de marca HONDA/CBX 200
STRADA, preta, placa 12.7-7098, ano/mod 2000/2000, em nome de Eduardo
José Borges, levaram ainda dois celulares marca SAMSUNG.

Durante  a  execução  do  crime  patrimonial,  os  denunciados  manejavam
permanente e ostensivamente as armas de fogo contra as vítimas, justamente
com o objetivo de suprimir toda a capacidade de resistência.

Não  satisfeitos  com  a  subtração  patrimonial,  o  denunciado  e  seus
companheiros aproveitaram-se do ensejo e da empreitada criminosa coletiva



(em  concurso  de  agentes)  para  estuprar  a  vítima  Josenilda  Patrício  de
Souza,  constrangendo-a, mediante grave ameaça (exercida com o emprego
das armas de fogo), a ter conjunção carnal e a praticar e permitir que com
ela se pratique outros atos libidinosos diversos.

Após consumada a subtração e o estupro, o denunciado e seus comparsas
fugiram levando a ‘res furtiva’.

Apenas um dos objetos espoliados foi encontrado: um aparelho de telefonia
celular.  Esse  bem  foi  apreendido  em  poder  do  ora  denunciado,  durante
cumprimento  de  mandado  judicial  de  busca  e  apreensão  (v.  Relatório
Policial de f. 36 e Auto de Apresentação e Apreensão de f. 45). Esse telefone
celular foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas como sendo um daqueles
retirados durante o roubo apurado nesses autos (v. Auto de Reconhecimento
de Objeto de f. 95).

Interessante grifar que a identificação do denunciado foi viabilizada através
da  descrição  do  veículo  utilizado  (modelo  Kadett,  cor  preta,  com  uma
avaria/amassado na porta), sob o poder do indiciado à época dos fatos, bem
como em razão das características físicas do increpado (‘As características
físicas do estuprador condizem com as características de JOSÉ RIBEIRO e
que este tem uma filha pequena [pois ele mencionou, segundo depoimento da
vítima, que não mataria o filho pequeno da vítima porque tinha uma filha da
idade do filho da vítima’; Relatório de Missão Policial de f. 20).

Nesse  sentido,  como  é  de  se  observar,  autoria  e  materialidade  restam
sobejamente  demonstradas,  consoante  documentos  que  instruem  a  peça
inquisitorial, não devendo ser admitida a impunidade em nossa Comarca.

Por  tais  razões,  estando  o  ora  denunciado,  já  qualificado,  incurso  na
definição típico-penal do art. 157, § 2º, I, II e V, CP [uma vez], art. 213 c/c
art. 226, I, CP [uma vez], ambos c/c art. 69, CP [concurso material], requer
o  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  por  intermédio  de  seu
Representante  in  fine  assinado,  seja  a  presente  denúncia  devidamente
recebida,  instaurando-se  o  devido  processo  legal,  citando-se  o(s)
denunciado(s) para os devidos fins legais e se observando os ulteriores atos
processuais, até julgamento final, de tudo ciente o Ministério Público.

(...)”.

Irresignado, o réu interpôs a apelação de fls. 210/211.

Em suas razões recursais (fls. 217/225), alega a apelante que: (a)
a instrução  não  logrou  comprovar,  de  forma  cabal  e  indubitável,  a  prática,  pelo
recorrente, do crime descrito na denúncia ministerial, sendo a sua absolvição, no caso
vertente, medida impositiva; (b) propugna, ainda, pela redução da pena base cominada
ao  mínimo  legal,  posto  que  todas  as  circunstâncias  judiciais  foram  consideradas
favoráveis ao réu pelo juízo de piso.

Nas  contrarrazões  de  fls.  227/233,  a  Promotoria  de  Justiça
comarcana pugnou  pelo  desprovimento do  recurso  apelatório  e,  consequente,
manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a  Procuradoria de Justiça Estadual, através
da  eminente  Procuradora  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  no  seu
emérito parecer de fls. 249/255, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.



VOTO:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

1. Do pleito absolutório

O apelante almeja, ainda, com a insurreição em epígrafe,  a sua
inarredável absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, ao argumento de que a
instrução não logrou comprovar, de forma cabal e indubitável, a prática, pelo recorrente,
do crime descrito na denúncia ministerial.

Compulsando a prova produzida no presente encarte processual,
concluo que não há, todavia, como subsistir tal pretensão defensiva.

Ao  contrário  do  que  afirmou  o  recorrente  em suas  razões,  a
autoria  criminosa,  nos  moldes  delineados  pelo  pórtico  inaugural  acusatório,  está
cabalmente evidenciada, não pairando quaisquer dúvidas acerca de tais considerações.

A materialidade está indicada através do Boletim de Ocorrência
Policial de fl. 03, bem como dos autos de apresentação e apreensão de fls. 45 e 67.

Lado  outro,  a  autoria  delitiva  resta  evidenciada,  no  caso
vertente, à luz da vasta prova deponencial produzida na instrução, que confirmam, com
certeza  e  convicção,  as  informações  de  que  o  réu  praticara  o  crime de  roubo,
juntamente  com outros  comparsas,  e  mediante uso de arma de fogo,  contra as
vítimas Reginaldo Cândido Ferreira e Josenilda Patrício de Souza, mantendo-as,
ainda, amarradas, restingindo-lhes a liberdade.

Ouvido  perante  a  autoridade  judiciária,  a  vítima Reginaldo
Cândido Ferreira (mídia de fl. 198) afirmou que o apelante, após obter sua soltura,
chegou a "fazer pouco" do crime praticado, propagando perante pessoas conhecidas que
"tinha  feito  mesmo"  o  roubo,  e  que  aquilo  não  tinha  "nada  a  ver",  sendo  que  tal
circunstância  chegou  ao  conhecimento  da  vítima  depoente.  Disse  que  o  roubo  foi
executado por três homens, sendo que um deles, de rosto exposto, estava do lado de fora
da sua residência, e os outros dois, encapuzados e armados com revolver e espingarda
calibre 12 (doze), adentraram à sua casa, amarraram os moradores (ele, sua esposa e os
três filhos do casal) e levaram os pertences. Informou que o aparelho celular encontrado
com a esposa do réu é de sua propriedade. Submetido, no mesmo ato, à audição da
mídia de fl. 171 (concernente, pois, ao interrogatório do apelante), a vítima reconheceu
a voz do réu com sendo a de um dos executores do crime de roubo em sua residência.
Disse, por fim, que o réu possui péssima reputação na localidade, como pessoa que vive
de roubos e pratica estupros.

Por sua vez, a depoente Josenilda Patrícia (mídia inserta na fl.
198),  disse  ao  juízo  processante  que  foi  amarrada  pelos  assaltantes,  permanecendo
inerte  durante  toda  a  execução  do  roubo.  Ratificou,  ainda,  que  o  telefone  celular
roubado de sua residência foi encontrado na posse da esposa do réu.



As testemunhas Ivo Patrício, José Roberto Claudino Ferreira,
Francisco do Nascimento Silva, Francisco Teodósio da Silva, Dorgival de Avelar
Bezerra e José Ubiratan (mídia de fl. 157) nada souberam informar a respeito dos
fatos da causa, resumindo as três últimas, na condição de testemunhas arroladas pelo
réu, a declararem se tratar este de pessoa possuidora de boa conduta social.

Interrogado em juízo, o réu, por seu turno (mídia de fl.  171),
nega a autoria do delito.

O  STJ  possui  uma  jurisprudência  consolidada  no  sentido  de
reconhecer que a palavra da vítima, quando coesa e rica em detalhes, e corroborada por
outras evidências constantes dos autos, é elemento de especial relevância no deslinde e
condenação  dos  crimes  contra  o  patrimônio,  normalmente  cometido  às  escondidas.
Nesse sentido: verbis,

ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  NECESSIDADE  DE
REVOLVIMENTO  APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA.  ACÓRDÃO  EM  HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º
83/STJ.
1.  A pretendida absolvição,  por fragilidade da prova que amparou o édito
condenatório - reconhecimento e depoimento das  vítimas,  corroborado pelo
testemunho do policial que atendeu a ocorrência – é questão que demanda
aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula do STJ.
2.  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 2011/0269012-8 – Relator:
Ministro JORGE MUSSI - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA -
Data  do  Julgamento:  04/05/2017  -  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe
12/05/2017)

Como  se  pode  constatar,  as  vítimas  apresentaram  ao  juízo
primevo depoimentos livres de contradição, expondo, com clareza, convicção e riqueza
de detalhes, como o crime fora desencadeado pelo réu, na companhia de dois outros
agentes.

A tudo isso,  acrescente-se  o  pronto  reconhecimento,  efetuado
pela vítima  Reginaldo Cândido Ferreira (fl. 198), da voz do apelante com sendo a de
um dos autores do delito, bem como o fato de que o telefone celular de sua propriedade
fora encontrado em poder da companheira do recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO. ROUBO. PROVA. RECONHECIMENTO PELA VOZ. O fato
de uma das vítimas ter reconhecido o réu - sem sombra de dúvidas – pela
voz e pelas características físicas, já o conhecendo de antemão, é suficiente



para  comprovar  a  autoria  delitiva.  APELAÇÃO  IMPROVIDA,  POR
MAIORIA.
(Apelação Crime Nº 70052043916, Quinta Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 27/03/2013) 

Dessa  forma,  não  há  como  vingar,  no  particular,  o  apelo
deduzido.

2. Do pedido de redução da pena base

O apelante,  por fim, propugna pela redução da pena corporal
cominada em seu desfavor, com a minoração da pena base ao seu menor patamar, ao
argumento de que todas as circunstâncias judiciais ressoaram favoráveis ao réu.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  irresignação  do
apelante não merece guarida.

Ao estabelecer a pena privativa de liberdade do recorrente, em
decorrência da pártica do crime de roubo contra as vítimas Reginaldo Cândido Ferreira
e Josenilda Patrício de Souza, o magistrado sentenciante, à ocasião da primeira fase da
dosimetria, reputou, arrazoadamente, com espeque em elementos concretos obtidos
da  instrução,  quatro circunstâncias  judiciais  em  desfavor do  réu  (culpabilidade,
circunstâncias  e  consequências  do  delito,  além  do  comportamento  das  vítimas),
afastando a pena base do mínimo legal, que restou cominada, ao fim desta fase, em 7
(sete) anos de reclusão, estando as razões delineadas no decisum açoitado.

Não  houve  reconhecimento  de  circunstâncias  agravantes  ou
atenuantes.

Ao final da dosimetria, na terceira fase, houve o reconhecimento
de três causas de aumento de pena (uso de armas, concurso de agentes e restrição da
liberdade das vítimas), aferindo-se, ainda assim, a majoração mínima (1/3 – um terço),
que  resultou  numa reprimenda  definitiva  de  9  (nove)  anos  e  quatro  meses  de
reclusão, além de 300 (trezentos) dias multa, esta última aplicada proporcionalmente
à pena privativa de liberdade.

Nesse  contexto,  percebe-se  que  o  magistrado  sentenciante,
quando  da  individualização  da  pena  base  aplicada  no  caso  vertente,  guiou-se
adequadamente pelos critérios delineados pelos artigos 68 e 71 do CPB, não havendo,
pois, como ser retificada, para menor, a sanção que se direcionou ao apelante.

Desta forma, não obstante as razões contidas no apelo sob
estudo, não vislumbro meios de cassar o julgamento impugnado, devendo-se manter
hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araruna.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO o apelo em epígrafe, negando-lhe PROVIMENTO, para manter hígida a
sentença vergastada, em sua integralidade.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292; STF, ADC 43; STF, ADC 44),



após o decurso do prazo para a eventual interposição de embargos de declaração, sem
manifestação, expeça-se de mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  do  exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor,
e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de  Desembargador,  vogal).  Ausentes  justificadamente  os  Desembargadores  João
Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


