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ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº  0020685-23.2015.815.2002  –  5ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da
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APELADO: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
EMPREGO  DE  ARMA  BRANCA.  IRRESIGNAÇÃO.  I)
ABSOLVIÇÃO  POR  INSUFICIÊNCIA DE  PROVAS.
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  APTOS  A EMBASAR  O
DECRETO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA E
RECONHECIMENTO  DO  RÉU.  INVIABILIDADE  DO
PLEITO.  II) EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO
DE  REDUÇÃO.  ANÁLISE  ESCORREITA  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  AUMENTO
JUSTIFICADO. III)  MODIFICAÇÃO  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO  DE  PENA.  FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA  PARA  JUSTIFICAR  O  ESTABELECIMENTO
DE REGIME MAIS GRAVOSO. DESPROVIMENTO.

-  Nos crimes contra  o patrimônio,  praticados em sua maioria
sem deixar  testemunhas  do  fato,  a  palavra  da  vítima  assume
grande importância quando firme e coerente, sobretudo quando
em sintonia com as demais provas dos autos, especialmente a
prova de reconhecimentos do réu.

-  Inviável o pedido de redução da pena aplicada na sentença,
quando verificado que o magistrado a quo analisou devidamente
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, aplicando
justificadamente a pena-base acima do mínimo legal, haja vista
haver circunstâncias valoradas em desfavor do réu.

-  A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza
a fixação do regime inicial fechado, ainda que tenha sido a pena
do réu fixada abaixo de 8 (oito) anos de reclusão e superior a 4
(quatro) anos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados.



ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade,  em conhecer do recurso manejado para  NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal  (fls. 76) interposta por  Valmir
Valdevino Nogueira em desfavor da sentença de fls. 72/75, prolatada pelo MM Juiz
Eslu Eloy Filho, da  5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, a qual o condenou pelo
crime de roubo circunstanciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I do Código
Penal à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, além de 20 (vinte)
dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Segundo os termos da denúncia de fls. 02/04:

“Consta da peça informativa em anexo, que o denunciado subtraiu,
mediante grave ameaça à pessoa, com a utilização de arma branca, bem
pertencente  à  Joelma  Ribeiro  Coutinho,  consistente  em  um  aparelho
celular, da marca  Sansumg Win  DUOS,  cor preta,  capa vermelha,  como
consta no Auto de Apreensão e Apresentação na fl. 08 e Auto de Entrega na
fl.  09,  fato  este  ocorrido  no  dia  13  de  outubro  de  2015,  por  volta  das
11h3Omin,  na  Rua  Radialista  Geraldo  Campos,  n°.  165,  Bairro  Jardim
Planalto, nesta capital.

Depreende-se dos autos que no dia do fato, a vítima Joelma Ribeiro
Coutinho chegava em sua residência, juntamente com seu filho de dez anos
de  idade,  estacionou seu  veículo  em uma rua  paralela  a sua  casa,  e  ao
atravessá-la, foi abordada pelo acusado, que estava em uma bicicleta de
cor vermelha, que levantou parte da camisa, momento em que a vítima viu
o cabo de  um objeto que acreditou ser  um revólver.  Assim,  a ofendida
entregou seu aparelho celular,  marca SANSUMG WIN DUOS, cor preta,
com capa vermelha, ocasião em que o denunciado saiu correndo, tendo sido
perseguido, sem êxito, pelo filho da vítima.

Ato contínuo, a vítima foi até a UPS do Jardim Planalto, e noticiou o
assalto à Polícia Militar, passou as características físicas do denunciado,
pelo que saíram em diligências, cada um em seu carro, pelo bairro Jardim
Planalto e Novaes, a fim de encontrá-lo. Seguindo, após alguns minutos, a
vítima avisou ter visto o acusado em determinada rua, momento em que a
viatura n°.  5355 foi  ao local  e  o  prendeu,  tendo sido encontrado com o
mesmo  uma  faca  peixeira  de  aproximadamente  dez  polegadas,  conforme
Auto na fl. 08, porém o aparelho celular da vítima não foi localizado.

Ainda, os policiais militares entraram em contato via celular com a
companheira  do  acusado,  a  menor  de  idade  de  nome  Gabriele  da  Silva
Sales, _para levar a documentação dele ao local do fato, oportunidade em
esta compareceu ao lugar e naquele momento, os policiais militares viram o
aparelho celular com capa vermelha em sua bolsa, pelo que os milicianos
mandaram que a adolescente fosse a Central de Flagrante.

Pois  bem,  ao  comparecer  aquela  Central  de  Flagrante,  a  menor
Gabriele  deixou  sua  bolsa  aberta  enquanto  conversava  com  o  policial
militar  Weldson  de  Melo  Oliveira,  momento  em que  este  visualizou  um
aparelho celular com uma capa vermelha e ao questionar Gabriele acerca
do referido celular, a mesma disse pertencer a sua sogra, todavia, a vítima
reconheceu o aparelho celular como de sua propriedade e, no interior da
res furtiva continha dados pessoais de João Souza de Morais, companheiro
da ofendida.  Sendo assim,  foi  lavrado Auto  de  Entrega na  fl.  09. (…)  ”
(grifos nossos).

Nas razões recursais (fls. 103/110), a defesa alega que a prova
dos  autos  é  insuficiente  para  um  decreto  condenatório,  requerendo  a  reforma  da
sentença para decretar a absolvição do réu pelo princípio do in dubio pro reo. Em não



sendo esse o entendimento da Câmara Criminal, pugna pela  redução da reprimenda,
sob  a  alegação  de  excesso  na  pena-base,  e  pela alteração  do  regime  inicial  de
cumprimento da pena.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  representante  do  Ministério
Público em primeiro grau (fls. 113/117), pugnando pela manutenção do decisum.

Nesta instância, o insigne Procurador de Justiça Amadeus Lopes
Ferreira, em parecer de fls. 120/127, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO  (JUIZ  CONVOCADO  TÉRCIO  CHAVES  DE
MOURA)

Do pleito absolutório

Pretende  o  recorrente  a  sua  absolvição sob  o  argumento  de
insuficiência de provas a fundamentar um edito condenatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
apelo. Contudo, impossível a absolvição pretendida. Explico.

Como  bem  registrado  pelo  MM  Juiz  prolator  da  decisão
desafiada,  in  casu, a  autoria  do  crime  de  roubo  pode ser  comprovada  pela  prova
produzida  durante  a  instrução  do  processo,  merecendo  destaque  o  depoimento
prestado pela vítima e pelos policiais que foram testemunhas (fls. 02/04 e mídia de
fls. 43 e 53), além do reconhecimento do réu como sendo o autor do fato delituoso.

Igualmente,  a  materialidade  delitiva  foi  comprovada  pelos
autos de apreensão e apresentação (fls. 08) e de entrega (fls. 09/10).

Como bem pontuou o julgador  a quo,  a grave ameaça restou
efetivamente comprovada pelo depoimento da vítima, que afirmou expressamente
que houve o emprego de arma branca, no caso uma faca peixeira,  utilizada na
perpetração do delito, causando-lhe efetiva intimidação, portanto, mediante grave
ameaça à vítima, tendo esta categoricamente reconhecido o réu como sendo o autor
do roubo.

Ademais,  a  companheira  do  recorrente,  ao  se  dirigir  à
Delegacia após ser avisada do fato, foi surpreendida na posse do aparelho celular
da vítima, subtraída pelo apelante, razão porque resta sobejamente comprovada a
autoria e materialidade do delito narrado na peça inicial acusatória.

Conclui-se,  pois,  que,  diante  das  provas  produzidas  na
instrução do processo, a materialidade e a autoria do crime estão bem delineados nos
relatos  da  vítima  e  testemunhas,  que  são  claros,  coerentes  e  uníssonos,  além  de
calçados nos demais elementos constantes nos autos, não havendo dúvidas quanto à
conduta delitiva.



Logo,  a  prova  constante  dos  autos  é  harmônica  quanto  à
constatação  da  autoria  dos  fatos  narrados  na  denúncia,  enquanto  os  depoimentos
colhidos na esfera judicial, sob o crivo do contraditório, coadunam-se com os demais
elementos constantes dos fólios deste processo.

Destarte, impende consignar, ainda, que a palavra da vítima,
nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância, posto que, geralmente,
tais delitos são cometidos às ocultas, mormente quando tal versão, com o no caso
dos autos, tem respaldo no acervo probatório.

Nesse  sentido  colaciona-se  entendimento  pacificado  na
jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME CONTRA 0 PATRIMÔNIO.  ROUBO.
GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DO
PRINCIPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  DEPOIMENTOS  HARMÔNICOS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE INCONTESTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
-  Em tema de  delito  patrimonial,  a  palavra  da  vítima,  especialmente
quando descreve com firmeza a cena criminosa e identifica os agentes
com igual  certeza,  representa valioso elemento de convicção quanto à
certeza da autoria da infração. - O anúncio de assalto e a simulação do uso
de arma de fogo com os dedos sob a veste bastam para configurar a grave
ameaça descrita no tipo do artigo 157, caput, do CP, já que causam o temor à
vítima exigido pela elementar. - Não há falar-se na aplicação do princípio da
insignificância às hipóteses de roubo, ainda que pequeno o valor obtido com
a  subtração.  É  que  nesses  crimes,  deve  prevalecer  o  maior  desvalor  da
conduta sobre o eventual  menor ou nenhum desvalor  do resultado, face à
reprovabilidade  da  conduta  impregnada  de  violência  ou  grave  ameaça.
(GRIFEI).  (TJPB - Acórdão do processo nº 20020080026244001 - Órgão
(CÂMARA  CRIMINAL)  -  Relator  DES.  CARLOS  MARTINS
BELTRÃO FILHO - j. em 27/02/2013)

Portanto, em que pesem as alegações formuladas no presente
recurso,  a  autoria  e  a  materialidade  dos  delitos  de  roubo  circunstanciado  são
irrefutáveis,  de  modo  que  não  merecem  prosperar  as  alegações  inerentes  à
insuficiência de provas para fundamentar a condenação.

Do pleito de redução da pena

A defesa requereu, ainda,  a redução da pena-base, alegando a
existência  de  excesso,  sobretudo,  pelo  fato  do  recorrente  ser  primário  e  não  haver
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não justificaria a adoção da pena-base em
06 meses superior ao mínimo legal, pois esse acréscimo, além de injustificado, fere o
caráter humanitário da pena e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere a esta argumentação do apelante,  vê-se que,
igualmente,  não  deve  prosperar,  porquanto  o  magistrado  procedeu  ao  processo  de
individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais subjetivas e objetivas,
elencadas no art. 59 do Código Penal, e, de acordo com seu livre convencimento, fixou
a pena de forma suficiente e necessária para reprovação e prevenção do delito.

Da  leitura  da  sentença  (fls.  72/75),  constata-se  que  o



magistrado sentenciante, fixou a pena-base acima do mínimo legal (04 anos e 06
meses)  de  forma  fundamentada,  quando  ponderou  desfavoráveis  ao  réu  as
seguintes  circunstâncias  judicias:  culpabilidade,  personalidade,  conduta  social,
circunstâncias e consequências do crime, julgando favorável apenas o motivo, por
ser inerente ao tipo penal.

Como  bem  asseverou  o  representante  ministerial  nas
contrarrazões: “o juiz monocrático destacou a culpabilidade manifesta e reprovável, a
personalidade  censurável,  tendência  à  criminalidade,  conduta  social  totalmente
desajustada e as consequências de ordem psicológica para a vítima e seu filho”.

Portanto,  na  hipótese  em  comento, mostra-se  cabível  a
exasperação da pena, tendo em vista a presença de circunstâncias desfavoráveis ao
réu, e com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo
em vista que, apesar das várias circunstâncias valoradas negativamente, a pena-base foi
aplicada apenas em 06 (seis) meses acima da pena mínima em abstrato,  já que o
intervalo da pena para o crime de roubo gravita entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos.

Por  fim,  à  míngua  de  atenuantes  ou  agravantes,  a  pena  foi
aumentada justificadamente na fração mínima de 1/3 por força do emprego da arma
(faca peixeira), resultando em 06 (seis) anos de reclusão.

Do pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena

Por  fim,  aduziu,  em  suas  razões  do  apelo,  que  o  Juiz
sentenciante aplicou como regime inicial de cumprimento da pena o fechado, mesmo
não se tratando de crime hediondo, nem sendo a pena definitiva superior a 08 (oito)
anos de reclusão, pelo que requereu a alteração do regime inicial de cumprimento da
pena para o semiaberto. De igual modo, essa tese da defesa deve ser rechaçada.

No que toca à  fixação do regime inicial de cumprimento de
pena, estabelece o Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-
aberto ou aberto.  A de detenção,  em regime semi-aberto,  ou aberto,  salvo
necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
§ 2º  -  As penas privativas  de liberdade deverão ser  executadas em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-
la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos
e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro)
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á
com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Art.  59  -  O  juiz,  atendendo  à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à  conduta
social,  à  personalidade  do  agente,  aos  motivos,  às  circunstâncias  e
conseqüências  do  crime,  bem  como  ao  comportamento  da  vítima,



estabelecerá,  conforme  seja  necessário  e  suficiente  para  reprovação  e
prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie
de pena, se cabível. (grifos meus).

Na hipótese, entendo que é o caso de manter a sentença tal como
foi lançada.

É que, embora se afigure como mais gravoso do que o regime
recomendado pela lei, as circunstâncias do caso concreto justificam a manutenção
do regime fechado ao apelante. 

Ora, constata-se que, na sentença recorrida (fls. 72 a 75), o
Juiz  a  quo destacou  que  a  maioria  das  circunstâncias  são  desfavoráveis  ao
apelante, notadamente a culpabilidade, os antecedentes, personalidade e conduta
social, pelo que estabeleceu o regime fechado.

Sobre o estabelecimento de regime fechado na pena privativa de
liberdade inferior a 08 (oito) anos, assentam diversos precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, do qual destacamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.  EXASPERAÇÃO  CONCRETAMENTE  FUNDAMENTADA.
PREMEDITAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (3,970 kg
DE COCAÍNA). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA
LEI  N.  11.343/06.  AGENTE  QUE  INTEGRA  ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.  IMPOSSIBILIDADE.  CONCLUSÃO  EM  SENTIDO
CONTRÁRIO. SÚMULA 7/STJ. PENA ABAIXO DE 8 (OITO) ANOS DE
RECLUSÃO.  REGIME  INICIAL  FECHADO.  POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  SUBSTITUIÇÃO
DA  SANÇÃO  RECLUSIVA  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. (...)
6.  A  existência  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  autoriza  a
fixação  do  regime  inicial  fechado,  ainda  que  tenha  sido  a  pena  do
agravante fixada abaixo de 8 (oito) anos de reclusão - 6 (seis) anos e 10
(dez) dias.
7. A imposição de pena superior a 4 (quatro) anos inviabiliza a substituição da
sanção reclusiva por restritivas de direitos, pela ausência do requisito objetivo
previsto no art. 44, I, do Código Penal.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  235.526/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013).

Ademais, a lei  não  impõe  a  fixação  do  regime semiaberto
quando a pena for superior a quatro anos e inferior a oito anos, apenas prevê que o
condenado  poderá  cumprir  a  pena  nesse  regime,  cabendo  ao  Juiz  analisar,
paralelamente, as circunstâncias do art. 59 do CP, para fixar o regime conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Nessa esteira, o
regime fechado foi fixado dentro dos padrões legais, razão porque não há como
aplicar o regime inicial semiaberto.

Portanto, tenho que improcedem as irresignações recursais.



Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO AO APELO, mantendo incólume a sentença a quo por seus próprios
fundamentos.

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura (Juiz
convocado  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos),  relator, Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor, e
Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador).

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, 03 de maio de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator


