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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O 
PATRIMÔNIO.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO 
TENTADO.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA. 
INSATISFAÇÃO  DA  DEFESA.  ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS  COLIGIDOS.  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE  DELITIVAS.  EFETIVA 
COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA 
EM CONVERGÊNCIA COM OS DEPOIMENTOS 
DOS  POLICIAIS.  PROVA SÓLIDA E  VÁLIDA. 
ÉDITO  CONDENATÓRIO.  MANUTENÇÃO. 
PEDIDO  SUBSIDIÁRIO.  MENOR 
PARTICIPAÇÃO. ART.  29, §1º DO CP. CAUSA 
DE  DIMINUIÇÃO  DE  PENA.  INVIABILIDADE. 
EFETIVA  COAUTORIA.  PARTICIPAÇÃO 
AFASTADA.  REJEIÇÃO.  SUBSTITUIÇÃO  DA 
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR 
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 
COAUTORIA  EVIDENCIADA.  DOMÍNIO  DO 
FATO.  COACUSADOS  QUE  RESPONDEM 
PELAS  CONDUTAS  UNS  DOS  OUTROS. 
DELITO PERPETRADO COM GRAVE AMEAÇA. 
VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 44, INCISO I DO 
CP. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nos crimes  contra  o  patrimônio,  quase  sempre 
praticados  na  clandestinidade,  a  palavra do 
ofendido  –  se  segura  e  coesa  com  outros 
elementos  de  convicção,  sem  intenção  de 
incriminar  um  inocente  ou  ver  agravada  sua 
situação – tem relevante valor para comprovar a 
autoria e materialidade do delito.
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Sendo  coerentes  as  declarações  do  ofendido, 
atestando  a  efetiva  contribuição  do  denunciado 
na empreitada criminosa, a caracterizar coautoria, 
deve-se  prestigiar  a  condenação,  nos  mesmos 
moldes  em  que  imposta,  afastando  a  tese  da 
defesa de que houve mera participação. 

Nos  termos  do  art.  29,  §1º  do  CP,  a 
demonstração  de  coautoria,  e  não  de  mera 
participação, inviabiliza a incidência da causa de 
diminuição prevista no mencionado dispositivo.

Por expressa previsão do art. 44, inciso I do CP, 
não  poderá  ser  a  pena  privativa  de  liberdade 
substituída por restritiva de direito quando o delito 
imputado  ao  acusado  tiver  sido  cometido  com 
violência ou grave ameaça.

Ainda que acusado de prática de roubo não tenha 
utilizado arma de fogo para abordar a vítima, mas 
houver provas suficientes de coautoria e de que a 
grave ameaça foi empregada por codenunciado, 
impossível a substituição, por expressa vedação 
legal (art. 44, inciso I do CP).

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade,  em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação criminal (fls. 205) interposta por  Roberto 
Rivelino dos Santos Carvalho Filho contra sentença proferida pelo juízo de 

direito da 5ª Vara Criminal de João Pessoa (fls. 159/182) que o condenou à 

pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime 

inicial aberto, reconhecendo-o como incurso nas penas do art. 157, §2º, incisos 

I e II c/c art. 14, ambos do CP, posto que, no dia 08 de fevereiro de 2014, por 

volta das 18hs,  no bairro de Manaíra, na Av. João Maurício, em frente ao Hotel 
Desembargador João Benedito da Silva
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Hardman, mediante grave ameaça (através do uso de arma de fogo) e em 

concurso de pessoas (codenunciado Adriano Barros de Araújo), tentou assaltar 

Damião Numeriano de Sousa, somente não conseguindo porque a vítima, ao 

ser abordado, saiu correndo do local.

Nas  razões  recursais (fls.  206/216),  pugna  pela  absolvição, 

alegando a  ausência  de  provas a  respeito  da  autoria  delitiva,  posto  que o 

recorrente não teria concorrido para a infração penal.  De forma subsidiária, 

pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

sob a justificativa de que “não conjugou esforços para imputar grave ameaça 

ou violência”, ou, ainda, a redução da pena corpórea, tanto em razão da menor 

participação, quanto pelo reconhecimento, na sentença, da atenuante prevista 

no art. 65, inciso I do CP (agente menor de vinte e um anos à época do fato).

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 218/222), o Ministério Público 

rebate  as  assertivas  suscitadas  pela  defesa.  Argumenta  que,  diante  dos 

elementos  coligidos  nos  autos,  evidenciam-se  provas  da  autoria  e  da 

materialidade delitivas, suficientes para a manutenção do édito condenatório. 

Acrescenta que, de igual modo, não faz jus à substituição da pena privativa de 

liberdade, diante da grave ameaça com que perpetrado o delito de roubo, muito 

menos à diminuição da reprimenda final.

A Procuradoria de Justiça, ao lançar parecer (fls. 249/252), opina 

pelo desprovimento do recurso. Pontua, em síntese,  a existência de provas 

suficientes para a condenação, seja diante da prova testemunhal,  seja pela 

prisão em flagrante, ou, ainda, pela apreensão de arma de fogo. Ressalta, de 

igual modo, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, 

tendo em vista o delito ter sido praticado com violência e grave ameaça.

É o breve relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

Narra a inicial acusatória (fls. 02/04) que o recorrente,  Roberto 
Rivelino dos Santos Carvalho, em união de desígnios com Adriano Barros 
de Araújo, no dia 08 de fevereiro de 2014, por volta das 12h10min, abordaram 

a Shayene Morais Falcão na orla de Intermares, e, mediante grave ameaça 

(arma em punho), subtraíram a motocicleta da vítima. 

Consta, ainda, que, neste mesmo dia e empreendendo o mesmo 

modus operandi, por volta das 18hs, já na praia de Manaíra, nas imediações do 

Hotel  Hardman,  aproximaram-se  de  Damião  Numeriano  e  o  abordaram, 

somente não consumando o delito, por ter o ofendido corrido, ocasião em que 

efetuaram disparos de arma de fogo, sem que nenhum deles atingisse a vítima.

Concluída  a  instrução  criminal,  a  denúncia  foi  parcialmente 

acolhida, para reconhecer a prática apenas do segundo fato narrado (roubo 

tentado perpetrado contra  Damião Numeriano), absolvendo o recorrente, por 

conseguinte, da acusação de roubo praticado contra Shayene Morais Falcão.

Adriano Barros de Araújo não interpôs recurso (fls. 194).

Insatisfeito,  Roberto Rivelino dos Santos Carvalho  insurgiu-se 

contra a sentença proferida, questionando: (a) a condenação, sob a alegação 

de  que  não  havia  provas  suficientes  para  a  manutenção  do  édito,  (b) 

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de 

direitos e (c) reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, 

CP (menor participação).

Passa-se, pois, à análise da matéria arguida, merecendo destacar 

a necessidade de  inversão da apreciação dos pedidos formulados, tendo em 

vista  que  a  possibilidade,  ou  não,  de  incidência  de  determinada  causa  de 

Desembargador João Benedito da Silva
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diminuição  de  pena,  segundo  as  regras  do  ordenamento  jurídico,  precede 

eventual substituição da pena privativa de liberdade.

1. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA:

Ao pretender a reforma da sentença, o recorrente afirma que não 

teria  conhecimento  do  intuito  do  codenunciado,  mesmo  porque  teria  se 

encontrado, por acaso, com Adriano na orla de Manaíra. Registra, ainda, que 

as declarações da vítima demonstravam a ausência de qualquer conduta mais 

agressiva por parte do apelante.

Em seguida, destaca que deveria ser aplicado o princípio do  in 

dubio  pro  reo,  posto  que  a  vítima,  em audiência,  teria  externado  dúvida  a 

respeito da efetiva participação do recorrente, tendo em vista a cor da pele, 

mas podendo ratificar a estatura e o porte físico.

Pois  bem.  Em se  tratando  de  crime  de  roubo,  quando  muitas 

vezes é praticado na clandestinidade, a palavra da vítima (se segura e coesa 

com outros elementos de convencimento), sem intenção de incriminar inocente 

ou ver agravada a situação, é de fundamental importância para a elucidação do 

caso,  bem como  para  justificar  o  entendimento  firmado  na  sentença  a  ser 

proferida. 

Nesse sentido, expõe JULIO FABBRINI MIRABETE (In Código de 

Processo Penal Interpretado, 5ª Edição, Atlas, p. 280):

Todavia,  como  se  tem  assinalado  na  doutrina  e 
jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser 
decisivas quando se trata de delitos que se cometem 
às  ocultas,  (...).  São  também  sumamente  valiosas 
quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, 
em  que  o  único  interesse  do  lesado  é  apontar  os 
verdadeiros culpados. (...) 

Desembargador João Benedito da Silva
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Declaração  de  vítima  de  crimes  patrimoniais  - 
TACRSP: 'A palavra da vítima, em crime de natureza 
patrimonial,  avulta  em  importância,  máxime  quando 
em  tudo  ajustada  às  demais  evidências  dos  autos' 
(RJDTACRIM  25/319).  TACRSP:  'Se  a  palavra  da 
vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria 
do roubo, também deve ser acolhida a propósito das 
demais  circunstâncias  do  crime,  como  as 
qualificadoras,  quando  nada  nos  autos  exista  para 
demonstrar de forma contrária' (RJDTACRIM 25/288). 

No mesmo norte, é o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO. 
COMETIMENTO  DO  DELITO  NA 
CLANDESTINIDADE.  PALAVRA  DAS  VÍTIMAS. 
ESPECIAL  RELEVÂNCIA,  EM  TAIS  HIPÓTESES. 
PROVAS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE 
OBTIDAS  DA ANÁLISE  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE  NA 
PRESENTE  VIA  RECURSAL.  ÓBICE  DO 
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE 
APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO 
RECONHECIMENTO  DA  QUALIFICADORA. 
IRRELEVÂNCIA.  COMPROVAÇÃO  DO  EMPREGO 
DE  ARMA  POR  OUTROS  MEIOS.  SUFICIÊNCIA. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL 
IMPROVIDO.  1.  Conforme  a  jurisprudência  do 
Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas 
é  plenamente  admitida  para  embasar  o  decreto 
condenatório,  mormente  em  casos  nos  quais  a 
conduta delituosa é praticada na clandestinidade. 
2. O simples reexame de provas não é admitido em 
sede de recurso especial  (Súmula 7/STJ).  3.  Para a 
caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, 
inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e 
a realização de perícia em arma utilizada na prática do 
crime de roubo, se por outros meios de prova restar 
evidenciado  o  seu  emprego.  4.  Agravo  regimental 
improvido.  (STJ.  AgRg  no  AREsp  297.871/RN,  Rel. 
Ministro  CAMPOS  MARQUES  (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado 
em 18/04/2013,  DJe 24/04/2013) (SEM GRIFOS NO 
ORIGINAL)

No caso dos autos, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia (fl. 08), 

a vítima relatou o  modus operandi, além de destacar que os acusados, após 

Desembargador João Benedito da Silva
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efetuarem disparos de arma de fogo, empreenderam fuga. Acrescentou que os 

avistou na Av. Umbuzeiro, comunicando às autoridades policiais tal fato:

(…) no dia 08.02.2014, por volta das 18H, estava na 
avenida João Maurício, em Manaíra, precisamente em 
frente  ao  Hotel  Hardmsn,  com  a  motocicleta  de 
NPZ2682  estacionada;  Em  dado  momento,  dois 
indivíduos se aproximaram,  e um deles lhe  apontou 
um revólver, anunciando um assalto; Nesse momento, 
ficou  com muito  medo  e  saiu  correndo,  deixando  a 
motocicleta que estava na sua posse; Nesse instante, 
viu que um dos assaltantes atirou com um revólver em 
sua  direção;  Por  sorte,  a  bala  não  o  atingiu;  Em 
seguida,  viu  os  assaltantes  fugirem,  com  receio  de 
serem capturados, por causa do tiro que dispararam; 
Chamou  a  polícia  e  passou  para  os  policiais  as 
características  dos  assaltantes;  Acompanhou  os 
policiais  no  processo  de  captura  dos  assaltantes; 
Durante  esse  processo,  viu  os  dois  assaltantes  na 
Avenida  Umbuzeiro  e  comunicou  isso  aos  policiais; 
Diante  dessa  informação,  os  policiais  prenderam os 
dois  suspeitos;  os policiais  encontraram um revólver 
em  poder  de  um  deles;  os  suspeitos  disseram  se 
chamar  Roberto  Rivelino  dos  Santos  Carvalho  e 
Adriano  barros  de  Araújo;  reconheceu  essas  duas 
pessoas como sendo as mesmas que assaltaram; está 
feliz  por  estar  vivo,  pelo  de  a  bala  disparada  por 
Adriano  não  o  haver  atingido;  Adriano  foi  quem 
disparou a arma em sua direção, durante a tentativa 
de  assalto;  nenhum  de  seus  pertences  foi  roubado 
pelos referidos meliantes.

Ainda  na  esfera  policial,  os  policiais  militares  que efetuaram a 

prisão disseram que a vítima reconheceu os dois acusados (que haviam sido 

presos em flagrante) como sendo os responsáveis pela tentativa de roubo:

(…)  no  dia  08/02/2014,  por  volta  de  18h00,  foi 
acionado pelo Sr. Damião Numeriano de Souza, o qual 
lhe disse que dois indivíduos haviam tentado roubar a 
moto de placa NPZ 2682, que conduzia, no momento 
em  que  estava  estacionado  em  frente  ao  Hotel 
Hardmsn,  na  Av.  João  Maurício,  em  Manaíra,  João 
Pessoa, PB; Damião acrescentou que nessa tentativa 
de assalto,  um dos dois  meliantes atirou contra ele, 
mas  o  tiro,  por  sorte,  não  o  atingiu;  Damião  disse, 
também,  que  os  dois  assaltantes  não  conseguiram 
levar nada do que era seu; por meio do Sr. Damião, 

Desembargador João Benedito da Silva
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obteve as características dos assaltantes, e começou 
a  procurá-los,  com  a  ajuda  do  policial  Thomas 
Brayner;  nessa  procura,  o  Sr.  Damião  ajudou  o 
depoente e o seu colega a encontrar os assaltantes; 
na Av. Umbuzeiro, em Manaíra, o Sr.  Damião viu as 
duas pessoas que tentaram assaltá-lo e informou isso 
ao depoente e a seu colega policial;  ato contínuo,  o 
depoente deu voz de prisão aos dois indivíduos; que 
disseram  se  chamar  Roberto  Rivelino  dos  Santos 
Carvalho  e  Adriano  Barros  de  Araújo;  Damião 
reconheceu  plenamente  esses  dois  como  sendo  os 
mesmos que tentaram assaltá-lo; em poder de Adriano 
Barros de Araújo foi encontrado um revólver calibre .
38, com três munições e um cartucho deflagrado; (…) 
(César  Henrique  Pereira-  policial  militar  ouvido 
perante autoridade policial – fl. 06)

(…)  no  dia  08/02/2014,  por  volta  de  18h00,  foi 
acionado pelo Dr. Damião Numeriano de Souza, que 
lhe disse que dois indivíduos haviam tentado roubar a 
moto de placa NPZ 2682, que conduzia, no momento 
em que estava parado em frente ao Hotel Hardman, 
na Av. João Maurício, em Manaíra, João Pessoa, PB; 
Damião afirmou que,  nessa tentativa de assalto,  um 
dos dois meliantes atirou contra ele,  mas o tiro,  por 
sorte,  não o atingiu;  Damião disse,  também, que os 
dois assaltantes não conseguiram levar nada do que 
era  seu;  por  meio  do  Sr.  Damião,  obteve  as 
características dos assaltantes, e começou a procurá-
los, com a ajuda do policial C´pesar Henrique Pereira; 
desse  processo  de  captura,  o  Sr.  Damião  ajudou  o 
depoente e o seu colega a encontrar os assaltantes; 
na Av. Umbuzeiro, em Manaíra, o Sr.  Damião viu as 
duas pessoas que tentaram assaltá-lo e avisou isso ao 
depoente  e  a  seu  colega  policial;  de  imediato,  o 
depoente deu voz de prisão aos dois indivíduos; que 
disseram  se  chamar  Roberto  Rivelino  dos  Santos 
Carvalho  e  Adriano  Barros  de  Araújo;  Damião 
reconheceu  plenamente  esses  dois  como  sendo  os 
mesmos que tentaram assaltá-lo; em poder de Adriano 
Barros de Araújo foi encontrado um revólver calibre .
38, com três munições e um cartucho deflagrado; (…) 
(Thomas Brayner de Aquino- policial militar ouvido 
perante autoridade policial – fl. 07)

Os indiciados, Roberto Rivelino dos Santos Carvalho (fls. 11) e 

Adriano  Barros  de  Araújo (fl.  13),  quando  da  qualificação  perante  a 

autoridade policial, reservaram-se no direito de permanecer em silêncio.

Desembargador João Benedito da Silva
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Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Thomas Brayner 
de Aquino  (fls.  113/113v)  novamente destacou ter  a  vítima reconhecido  os 

acusados, assim que presos em flagrante, mesmo porque foi o próprio ofendido 

quem os indicou, ao avistá-los, eis que teria saído em captura com os policiais:

(…)  que  estava  no  posto  policial  ao  lado  do  Mag 
Shopping,  quando  a  vítima  chegou  muito  nervoso, 
dizendo que dois elementos haviam tentado assaltar 
sua moto,  tendo efetuado disparo  de arma de fogo, 
momento  em que  a  vítima  correu;  que  em  seguida 
colocaram a vítima na viatura e foram no encalço dos 
elementos;  que  reconhece  os  acusados  aqui 
presentes como sendo os elementos presos pelo fato 
descrito na denúncia; que inicialmente visualizou um 
dos acusados,  apontado pela  vítima,  e em seguida, 
prendeu  o  outro;  que  o  primeiro  elemento  estava 
armado; que efetuou a prisão do primeiro elemento, o 
companheiro de farda do depoente visualizou o outro 
elemento, mais longe; que a vítima a reconheceu os 
dois  acusados,  apontando-os  para  os  policiais;  que 
apreenderam o revólver juntamente com uma munição 
deflagrada e acredita que três ou quatro intactas; que 
os acusados negaram o fato e ficaram calados, sendo 
que  o  que  estava  armado  sequer  justificou-se,  não 
tendo esboçado reação; que no momento da prisão os 
dois caminhavam sozinhos; que não sabe informar se 
no  mesmo  dia  os  acusados  participaram  de  outro 
assalto; que o depoente presenciou o reconhecimento 
dos acusados na delegacia e a vítima confirmou que 
era de fato, eles; (...)

Damião  Numeriano  de  Sousa  (fls.  114/114v)  ratificou  o 

depoimento prestado na Delegacia de Polícia. Acrescentou que os increpados 

encontravam-se a pé, e que teriam efetuado o disparo de arma de fogo, assim 

que a vítima tentou fugir do assalto. Narrou, também, que, ao perceberem que 

o ofendido não ficou ferido, empreenderam fuga.

Destacou que, apesar de não ter reconhecido Roberto Rivelino 

em juízo,  na Delegacia de Polícia tinha a certeza de que ele seria um dos 

agentes que contribuiu para a empreitada criminosa:

Desembargador João Benedito da Silva
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(…)  que  no  dia  do  fato  estava  com  a  sua  moto 
estacionada na praia de Manaíra; que estava sentado 
no  banco  da  calçadinha  com  a  moto  estacionada 
quando percebeu dois elementos dando a volta; que 
então vieram em cima; que os acusados estavam a 
pé;  que  um  deles  já  chegou  puxando  a  arma  e  o 
declarante pulou em direção a praia; que ouviu quando 
disseram:  “não  corre”;  que  escutou  o  estampido  do 
disparo;  que  sentiu  a  bala  passar  ao  seu  lado, 
alojando-se na areia da praia; que a bala alojou-se na 
areia no sentido em que o declarante estava correndo; 
que  mesmo  após  o  disparo,  os  elementos 
permaneceram na calçada olhando para o declarante; 
que quando já estava lá  embaixo quase na água,  o 
declarante se virou os elementos percebendo que o 
declarante não tinha se ferido, saíram do local; que por 
ter  visualizado os  elementos  antes  da  ação,  gravou 
bem a fisionomia deles; que o declarante voltou para a 
moto e foi ao Mag Shopping onde havia a viatura da 
policial;  que  então  saiu  com  os  policiais  para  fazer 
rondas;  que passando duas ou três ruas,  deram de 
cara  com  os  elementos;  que  esclarece  que 
inicialmente visualizou um dos elementos e após este 
ser detido, viu o outro mais adiante; que o acusado, na 
sala  de  reconhecimento,  reconheceu  o  acusado 
Adriano como sendo um dos assaltantes, sendo o que 
disparou  em  sua  direção;  que  inicialmente  foi 
abordado  por  Adriano;que  ao  ser  perguntado  onde 
estava o outro, apontou para Roberto Rivelino; que da 
abordagem,  reconheceu  os  dois  acusados, 
expressamente;  que  esclarece  que  na  sala  de 
reconhecimento,  ficou  em  dúvida  em  reconhecer  o 
acusado Roberto Rivelino, em razão da cor da pele, 
uma vez que no dia do fato o elemento estava com a 
pele mais escura e no dia de hoje, por achar que esta 
com  a  pele  mais  clara,  não  pode  confirmar  o 
reconhecimento; que mesmo não conseguindo realizar 
o  reconhecimento  judicial  expresso  do  Roberto 
Rivelino,  o  declarante  pode  afirmar  que  este  tem a 
mesma estatura e porte do elemento que estava com 
o acusado Adriano no dia dos fato; (…) que o acusado 
Roberto inicialmente se aproximou do declarante e em 
seguida  Adriano  sacou  a  arma  em  direção  a  sua 
pessoa, pedindo a chave da moto; que Roberto não 
ameaçou nem agrediu o declarante; que os acusados 
não  reagiram  a  prisão;  (…)  que  na  Delegacia, 
reconheceu  os  dois  na  delegacia,  bem  como  na 
abordagem (...)

Desembargador João Benedito da Silva
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Tito Moreira Reis (fls. 122/122v), policial militar, relatou como se 

deu a prisão dos acusados, momento em que confirmou o reconhecimento dos 

increpados  pela  vítima.  Afirmou,  inclusive,  que,  no  revólver  apreendido  em 

poder de Adriano, haviam munições intactas e deflagradas. Pontuou, por fim, 

reconhecer os acusados presentes ao ato processual como sendo os mesmos 

presos em flagrante:

(…)  que  a  arma  cujo  disparo  foi  efetuado,  foi 
encontrada  na  mão  de  Adriano;  que  Damião  pediu 
socorro  a  policial,  deixou  a  moto  e  foi  na  viatura, 
conduzida pelo depoente, ao encalço do acusado; que 
quando  os  acusados  foram  presos  em  flagrante,  a 
arma se encontrava com Adriano; que neste momento, 
fez a busca pessoal e encontrou a bifurcação na rua, 
mas deu para avistar os dois, momento em que, foram 
presos;  que  Damião  estava  dentro  da  viatura  e 
reconheceu  os  acusados  como  autores  do  crime, 
contra a pessoa mesmo; que apesar de ter encontrado 
a arma com Adriano, este negou que tivesse atirado, 
mas a arma se encontrava com cápsulas intactas e 
deflagradas, não sabendo precisar a quantidade; (…) 
que  sabe  informar  que  Damião  reconheceu  os 
acusados aqui presentes como os autores do delito; 
que não sabe informar se os acusados já praticaram 
outros crimes, pois os prendeu mediante a solicitação 
da  vítima  Damião;  que  não  sabe  informar  quantos 
disparos os acusados fizeram em direção a Damião; 
que no dia do fato a vítima Damião se encontrava em 
Manaíra; (…) que reconhece os acusados, presentes, 
como sendo os indivíduos reconhecidos por Damião, 
como os autores da tentativa de roubo; (…).

As testemunhas de defesa,  Michelle  Silvério  Vieira  (fls.  123), 

Maria José Costa do Nascimento  (fls. 124) e  Luciene de Souza  (fls. 125) 

nada esclareceram a respeito do fato delituoso, apenas ponderando a respeito 

da conduta social do acusado Adriano.

Já  Ioneide Gomes Cabral  (fls.  126)  e  Manoela  da Silva  (fls. 

127/127v), testemunhas arroladas pelas defesa de Roberto Rivelino, relataram 

tê-lo visto, por volta das 12hs, nas proximidades de sua residência:

Desembargador João Benedito da Silva
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(…) que conhece o acusado Roberto há 02 anos; que 
Roberto tem um bom relacionamento com a família; 
que  Roberto  sempre  foi  uma  pessoa  trabalhadora, 
chegou  a  ver  o  acusado,  no  dia  08/02/2014,  pelas 
12:00h, na residência do mesmo, com sua filha, não 
tendo  mais  ninguém  em  casa;  (Ioneide  Gomes 
Cabral - fls. 126)

(…) que conhece Roberto há 03 anos;  que Roberto 
tem um bom relacionamento com a família e amigos, 
sendo  um  bom  rapaz;  que  nunca  ouviu  falar  que 
Roberto tenha cometido crimes; que Roberto não se 
envolvia  em  confusão;  que  conhece  o  acusado 
Adriano,  de  vista;  que  não  ouviu  falar  se  Adriano 
praticou crimes;  que nunca  presenciou os  acusados 
andando  juntos;  que  viu,  no  dia  08/02/2014,  pelas 
12:30h,  viu  o  acusado  Roberto,  em  sua  residência, 
que fica  vizinho a  da depoente;  que Roberto,  neste 
dia, estava cuidando de sua filha enquanto a esposa 
chegava; (…) (Manoela da Silva - fls. 127/127v)

Em continuidade à oitiva das testemunhas de defesa,  Josinaldo 
Oliveira de Lima (fls. 128) consignou que, no dia do fato, o depoente estava 

na  praia,  em companhia  de  sua  esposa,  e  que  teria  presenciado  Roberto 

Rivelino,  por  volta  das  17:45hs.  Posteriormente,  precisou  ter  o  (Roberto 

Rivelino) encontrado na praia de Manaíra:

(…) que desconhece se o acusado Roberto envolveu 
em brigas de rua; que, no dia 08/02/2014, viu Roberto, 
pelas  17:30h  ou  17:45h,  sozinho;  que,  neste  dia,  o 
acusado  estava  normal;  que  Roberto  estava  de 
bermuda; que no dia 08/02/2014, estava na praia com 
a esposa, o depoente; que conhece Adriano de vista; 
que  desconhece  se  Adriano  cometeu  crimes;  que 
nunca ouviu boatos a respeito de Adriano; que nunca 
viu os acusados andarem juntos; (…) que no dia do 
fato  se  encontrou  com  Roberto,  em  Manaíra,  na 
companhia de sua esposa.

Artur Eduardo Souza (fls. 129) nada acrescentou. Apenas disse 

ter  se  encontrado  com  o  acusado  por  volta  das  14hs,  mas  que  ele  se 

encontrava sozinho:

(…)  que  no  dia  08/02/2014,  pelas  14:00h,  avistou 
Roberto,  sozinho,  tendo  este  conversado  com  o 
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depoente, por cerca de 20 minutos e foi embora; que 
Roberto  chegou  a  pé;  que  avistou  Roberto,  no  dia 
08/02/2014, entre 14:00s e 14:20h; que não se recorda 
que Roberto estava vestindo (...)

Ao  ser  interrogado,  Roberto  Rivelino  dos  Santos  Carvalho 
Filho (fls. 130/131), em juízo, negou a prática delitiva. Relatou ter permanecido 

em sua residência, das 08hs às 14hs, para cuidar de sua filha, de 04 (quatro) 

meses.  Acrescentou  que,  no  dia  e  local  do  fato,  teria  se  encontrado  com 

Adriano, por acaso, posto estar na praia em busca de emprego. No entanto, 

não estaria em comunhão de desígnios com o codenunciado. Pontuou, ainda, 

que presenciou a abordagem, sem contribuir com qualquer conduta, mas que, 

em seguida, teria se retirado do local de forma tranquila:

(…) que no dia dos fatos, permaneceu em casa, das 
08:00h às 14:00h; que na data dos fatos, foi a praia de 
Manaíra,  procurar  um  trabalho,  sozinho;  que 
encontrou-se  com  Adriano,  depois,  na  praia;  que 
Adriano não informou haver ou não praticado os fatos; 
que não  tinha o  costume de sair  com Adriano;  que 
nunca ouviu falar se Adriano se envolveu em crimes; 
que nada mais tem a acrescentar em sua defesa; (…) 
que  encontrou-se  com  Adriano,  após  procurar  um 
trabalho;  que  neste  dia  não  esteve  na  praia  de 
Intermares; que ficou na praia procurando um trabalho; 
que  não  sabia  que  Adriano  estava  armado;  Que 
Adriano  praticou  o  assalto,  assim  que  se encontrou 
com o interrogado; que chegou a ver de longe Adriano 
praticar o assalto; que ouviu o disparo, não sabendo 
se  foi  Adriano  quem  efetuou;  que  viu  que  Adriano 
estava mais na frente e viu quando este sacou a arma; 
que o interrogado ficou olhando, sem ter o que fazer; 
que na hora o interrogado não correu, andando na orla 
da praia; que o assalto foi contra a vítima Damião; que 
depois  do  disparo,  Adriano  correu;  que  Adriano  foi 
preso primeiro e depois a viatura foi a sua procura com 
Adriano  dentro  e  quando  a  polícia  chegou  perto  do 
interrogado,  Adriano disse a polícia que o interrogado 
tinha praticado assalto junto a Adriano; que o acusado 
ia passando e a vítima, na viatura com Adriano, este 
apontaram o interrogado,  razão pela qual,  foi  preso; 
que  o  fato  ocorreu  no  fim  da  tarde,  não  sabendo 
informar a hora; 
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Por outro lado, Adriano Barros de Araújo (fls. 132/133) imputou 

a  iniciativa  do  delito  ao  anterior  acusado,  afirmando  ter  sido  convidado  a 

praticar  delito,  em  troca  de  dinheiro,  e  que  somente  aceitou  por  estar 

“necessitado”. Declinou que a arma seria de propriedade de Roberto, que a 

teria passado ao interrogado, para a abordagem da vítima. De forma divergente 

das demais informações colhidas, indicou que o fato teria ocorrido por volta das 

15 ou 16hs:

(…)  que é verdadeira, em partes, a acusação que lhe 
está sendo feita;  que estava na sua residência,  por 
volta das 13:00 para às 14:00, do dia dos fatos, como 
sendo dia 08/02/2014, oportunidade em que Roberto, 
primeiro  denunciado,  chegou  a  residência  do 
interrogado,  chamando-o  para  praticar  um roubo  de 
uma moto, tendo oferecido uma quantia em dinheiro 
ao  interrogado  que  aceitou  em  virtude  de  estar 
necessitando de dinheiro; que Roberto pagou um táxi 
para irem a praia; que quando estava passando pela 
calçadinha,  Roberto  avistou  Damião,  que  estava 
sentado na calçadinha e tinha do outro lado, uma moto 
vermelha;  que Roberto ofereceu uma quantia cujo o 
quanto seria acertado quando a parada desse certo; 
que Roberto estava, naquele momento, portando uma 
arma, passando-a para ele interrogado; que enquanto 
estavam caminhando pela calçadinha, Roberto, após 
entregar a arma para o interrogado, mandou que este 
assaltasse  um  indivíduo,  posteriormente  identificado 
por Damião; que o interrogado e Roberto abordaram 
Damião anunciando o assalto; que quando do assalto 
o interrogado estava com a arma na cintura, a mostra 
e  Roberto  segurou  no  braço  de  Damião,  porém 
Damião  conseguiu  soltar-se  e  correu  em  direção  a 
praia; que nesse momento, o interrogado efetuou um 
disparo para o alto; que após o disparo, o interrogado 
e  Roberto  correram  daquele  local;  que  foi  efetuado 
apenas  um  disparo;  que  não  permaneceu,  após  o 
disparo,  no  local  dos  fatos;  que  a  intenção  do 
interrogado e de Roberto, ao abordarem Damião era 
de  subtrair  a  moto  deste;  que  efetuou  o  disparo, 
considerando que estava nervoso e  sob pressão de 
Roberto; que Roberto correu na frente do interrogado 
de  fora  que  quando  da  abordagem,  o  interrogado 
estava de posse da arma; que no dia dos fatos, por 
volta das 12:30h, tinha acabado de chegar do trabalho; 
que a moto de Damião não foi subtraída, porque na 
hora em que este correu, levou a chave da moto; que 
afora o primeiro denunciado, não havia mais ninguém 
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na companhia do interrogado; que esse fato praticado 
contra  Damião ocorreu  por  volta  das  15:00h;  que  a 
prisão do acusado e de Roberto se deu às 16:00h; que 
o interrogado foi o primeiro a ser preso; que Roberto 
foi  achado  na  rua  por  trás  da  abordagem  do 
interrogado;  que  não  praticou  o  assalto  descrito  na 
denúncia, com relação a Shayene (...)

Ora, após a leitura das declarações prestadas pela vítima e pelas 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como pela defesa, além 

dos interrogatórios do acusados, não há dúvida de que o recorrente contribuiu 

para a prática da tentativa de assalto contra Damião. 

A própria vítima afirmou que Roberto esteve presente no local, 

apesar de ter sido abordado por Adriano, já com arma em punho. Destacou 

que,  inclusive,  ambos teriam permanecido observando a vítima dirigir-se ao 

mar,  a  fim de constatar  se  haviam conseguido  acertar  o  tiro,  desferido  em 

direção ao ofendido.

Depois,  não  há  dúvidas  de  que  ambos  os  denunciados  foram 

reconhecidos pelo ofendido na fase inquisitorial, o que foi corroborado pelos 

policiais que efetuaram a prisão em flagrante, mesmo porque a vítima saiu no 

encalço dos acusados, dentro da viatura da polícia, indicando quem seriam , ao 

avistá-los nas proximidades do local.

Contudo,  ainda  que  Damião  tenha  ficado  em  dúvida  ato  de 

reconhecimento  judicial  de  Roberto  Rivelino,  os  policiais,  em  juízo,  foram 

precisos em apontá-lo como sendo um dos presos em flagrante que, naquela 

mesma ocasião, foi identificado pela vítima.

Lado outro, irrelevante a versão trazida pelo apelante, ao afirmar 

que não teria  participado da empreitada criminosa,  porque teria  encontrado 

Adriano ao acaso. Isso porque, também segundo o depoimento da vítima, após 

o disparo de arma de fogo, permaneceu no local observando se o ofendido 
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havia sido atingido, além de que, posteriormente, foi encontrado em companhia 

de Adriano. Se não tivesse qualquer participação, como afirma, sequer teriam 

empreendido fugas juntos,  muito  menos permanecido um na companhia do 

outro.

De igual modo, o fato de haver divergência de informações quanto 

ao  horário  em  que  praticado  o  delito,  segundo  a  versão  apresentada  por 

Adriano  e  sustentada  pela  defesa  de  Roberto,  em  nada  possibilita  o 

afastamento da autoria delitiva. 

As demais provas colacionadas aos autos, sejam as declarações 

da vítima, ou sejam os depoimentos dos policiais, são harmônicos entre si e 

autorizam o  decreto  condenatório,  nos  moldes em que  proferido  pelo  juízo 

singular, inclusive no tocante às causas de aumento.

Por estas razões, mantenho a sentença condenatória.

2. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA:

Em seguida, também não há como acolher o pleito formulado pelo 

recorrente, ao buscar o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 

29, §1º do CP (menor participação na empreitada criminosa):

Art.  29 -  Quem, de qualquer modo, concorre para o 
crime incide nas penas a este cominadas, na medida 
de sua culpabilidade. 

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a 
pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. 

Na verdade,  não  se  pode  afirmar  que  o  acusado  tinha  menor 

participação na empreitada criminosa. Por expressa previsão legal, dita causa 

de diminuição somente poderá ser reconhecida quando demonstrada efetiva 
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participação. Por exclusão, a comprovação de autoria delitiva exclui qualquer 

possibilidade de minoração da reprimenda.

Segundo  as  afirmações  colhidas  (e  já  declinadas),  apesar  de 

Roberto  não  se  encontrar  em  posse  de  arma  de  fogo,  não  houve  uma 

participação, mas uma efetiva coautoria, posto ter, inclusive, abordado a vítima. 

O simples fato de ter se encaminhado em direção ao ofendido, retrata a efetiva 

contribuição na prática, posto que imprime um maior temor, a caracterizar a 

grave ameaça necessária ao delito de roubo.

A respeito do tema, desautorizando o reconhecimento da causa 

de  diminuição,  nos  autos  de  autoria  delitiva  e  não  participação,  pode  ser 

colacionado o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  ROUBO  MAJORADO.  ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR 
IMPORTÂNCIA.  RECONHECIMENTO. 
INVIABILIDADE.  REVERSÃO  DO  JULGADO. 
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.  As  delações  de  corréus,  produzidas  na  fase 
inquisitorial  e  em  juízo,  em  consonância  com  as 
demais  provas  produzidas  na  fase  judicial  da 
persecução  penal,  são  elementos  idôneos  para 
subsidiarem a condenação do agente.
2.  Não  incide  a  minorante  do  art.  29,  §  1º,  do 
Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas 
entre  os  agentes  envolvidos  na  prática  delitiva, 
pois,  cada  qual  possui  o  domínio  do  fato  a  ele 
atribuído,  mostrando-se cada conduta necessária 
para  a  consumação  do  crime,  situação 
caracterizadora de coautoria e não de participação 
de somenos importância.
3.  Tendo  as  instâncias  ordinárias  reconhecido  a 
participação  do  agravante  na  empreitada  criminosa, 
bem como sua imprescindibilidade para a consumação 
do  crime  de  roubo,  inviável  conclusão  em  sentido 
contrário,  pois,  para  tanto,  seria  necessário  o 
revolvimento  das  provas  dos  autos.  Incidência  da 
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. 
AgRg no  AREsp 163.794/MS,  Rel.  Ministro  MARCO 
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AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA TURMA,  julgado  em 
24/09/2013, DJe 02/10/2013)

Rejeito,  pois,  o  pedido  de  redução  de  pena,  pela  causa  de 

diminuição prevista no art. 29, §1º do CP.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DE PENA:

Resta, por fim, a análise do pedido formulado pelo recorrente, no 

sentido de que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos. 

Para amparar a pretensão, aduz que, segundo as declarações da 

vítima,  em  nenhum  momento,  teria  sido  o  responsável  por  ameaça  ou 

agressão. Além disso, consigna terem sido os atos executórios praticados pelo 

codenunciado:

Acontece,  nobres  Desembargadores,  conforme  já 
mencionado  anteriormente,  consta  nos  autos  o 
depoimento da vítima de fls. 112 e de igual modo na 
fundamentação da sentença de fls. 165, declara que 
no  momento  da  ocorrência  do  fato  criminoso  o 
Apelante, ROBERTO RIVELINO, “não ameaçou nem 
agrediu o declarante.”

Desde  o  início  da  tramitação  processual,  a  defesa 
alegou que os atos executórios da tentativa do crime 
do roubo foi cometido pelo segundo denunciado razão 
que o Apelante não o ameaçou e nem o agrediu que 
são elementos fundamentais para configurar o crime 
de roubo.

Em  função  desta  omissão  o  Apelante  ficou 
impossibilitado de obter o benefício da substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direito, fato 
este  que  contribuiu  para  a  manutenção  da  prisão 
preventiva.

(…)

Então  é  perfeitamente  concebível  o  direito  da 
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 
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restritiva de direito, pois a conduta do apelante deve 
ser analisada de forma isolada em relação ao segundo 
condenado,  ADRIANO DE BARROS, pois  a conduta 
do Apelante é considerada atípica o que não obsta tal 
benefício.  Como  já  mencionamos,  a  vítima  em  seu 
depoimento declarou que o Apelante não o ameaçou 
nem o agrediu.

Pois  bem.  Em  que  pesem  os  argumentos  delineados,  melhor 

sorte não há ao apelante. Por expressa previsão do art. 44, inciso I do CP, não 

poderá ser a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito 

quando o delito  imputado ao acusado tiver  sido cometido com violência  ou 

grave ameaça:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas 
e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 
quatro anos e o crime não for cometido com violência 
ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a 
pena aplicada, se o crime for culposo; 

Neste  contexto,  o  preceito  primário  do  crime  de  roubo  possui, 

como elementar, a existência de grave ameaça ou violência, o que subsiste 

ainda que o delito tenha sido perpetrado em sua modalidade tentada:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 
outrem,  mediante  grave  ameaça  ou  violência  a 
pessoa,  ou  depois  de  havê-la,  por  qualquer  meio, 
reduzido à impossibilidade de resistência:

Neste norte:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO 
TENTADO.  CÁRCERE  PRIVADO.  PRELIMINAR. 
NULIDADE  DO  RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA. 
AFASTADA.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE. 
PALAVRAS  DA  VÍTIMA.  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE  COMPROVADAS. 
RECONHECIMENTO  DE  PARTICIPAÇÃO  DE 
MENOR  IMPORTÂNCIA.  NÃO  CABIMENTO. 
REGIME  INICIAL  ABERTO.  INAPLICABILIDADE. 
PENA  SUPERIOR  A  QUATRO  ANOS. 
SUBSTITUIÇÃO  POR  PENA  RESTRITIVA  DE 
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DIREITOS.  NÃO  CABIMENTO.  CRIME  COMETIDO 
COM  GRAVE  AMEAÇA.  ISENÇÃO  DAS  CUSTAS. 
RÉU  NÃO  COMPROVOU  A  ALEGADA 
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSOS NÃO 
PROVIDOS.  1.  Não  tendo  o  réu  alegado  suposta 
nulidade  na  decisão  que  recebeu  a  denúncia  na 
defesa preliminar, verifica-se a preclusão consumativa. 
2. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas do 
crime de roubo majorado tentado, não há que se falar 
em  absolvição,  pois  as  palavras  da  vítima  e  os 
depoimentos das testemunhas autorizam o julgador a 
proferir sentença condenatória em desfavor dos réus. 
3.  Não há falar-se em mera participação, mas sim, 
em  coautoria,  quando  todos  tinham  domínio  do 
fato criminoso. 4. Nos termos do art. 33, §2º, alínea 
"b" do Código Penal, cabível o regime semiaberto para 
os condenados a penas fixadas entre 04 a 08 anos de 
prisão. 5.  A violência ou grave ameaça são ínsitas 
ao crime de roubo, razão pela qual resta afastada a 
possibilidade de substituição da pena por restritiva 
de  direitos,  nos  termos  do  art.  44,  I  do  Código 
Penal. 6. Tendo um dos apelantes sido assistido por 
defensor constituído e, ainda, não tendo colacionado 
aos  autos  declaração  de  hipossuficiência  financeira, 
deve  ser  mantida  sua  condenação  nas  custas 
processuais.  7.  Preliminar  rejeitada.  Recursos  não 
providos. (TJMG; APCR 1.0702.13.025597-0/001; Rel. 
Des.  Marcilio  Eustaquio  Santos;  Julg.  21/08/2014; 
DJEMG 29/08/2014) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

No  caso  dos  autos,  como  já  pontuado  anteriormente,  está 

comprovada  a  coautoria  delitiva  e  não  uma  mera  participação,  como 

sustentado  no  recurso.  Sendo  assim,  todos  os  envolvidos,  ainda  que  não 

tenham praticado o núcleo do tipo, mas contribuído de alguma outra forma (na 

questão, ao causar um maior medo à vítima), está demonstrado o domínio do 

fato. Por conseguinte, deverá responder como se tivesse sido o próprio agente 

do crime de roubo.

Por este mesmo motivo (estar sob o domínio do fato), responde 

pela causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I do CP (uso de arma 

de fogo), ainda que não estivesse na respectiva posse, quando da abordagem 

da vítima.
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Em síntese, ainda que acusado de prática de roubo não tenha 

utilizado arma de fogo para abordar a vítima, mas houver provas suficientes de 

coautoria e de que a grave ameaça foi empregada por codenunciado, não há 

de se falar em incidência do que preceituado no art. 44, inciso I do CP para 

nenhum dos increpados. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da 

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator. 

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o 

Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. 

Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 05 (cinco ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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