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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0005556-39.2012.815.0011)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Daniel Raiff Lima e Silva
DEFENSORA: Gizelda Gonzaga de Morais
APELADO: Justiça Pública

PENAL  e  PROCESSUAL  PENAL  –  Apelação  criminal.  Crime 
contra o patrimônio. Roubo. Condenação. Irresignação defensiva. 
Alegação  de  fragilidade  e  insuficiência  das  provas.  Não 
ocorrência.  Coerente  acervo  probatório.  Materialidade e  autoria 
comprovadas.  Palavra da vítima. Relevância.  Acerto do  decisum 
singular. Condenação mantida. Desprovimento do recurso.

− Havendo prova cabal  da materialidade e autoria do delito  
descrito na denúncia, consubstanciada por testemunhos colhidos  
sob o crivo do contraditório, resulta inviável a súplica absolutória.

− A  palavra  da  vítima  nos  crimes  contra  o  patrimônio,  
praticados  em  sua  maioria  sem  deixar  testemunhas  do  fato,  
assume grande importância quando firme e coerente, sobretudo  
quando em sintonia com as demais provas dos autos.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator e, em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Daniel Raiff Lima e 
Silva (f. 163) em face da sentença proferida pela juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca 
de Campina Grande, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º,  
incisos I, II e V do Código Penal1 (CP), fixando-lhe pena privativa de liberdade de 9 

1 CP - 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 
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(nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais sanção 
pecuniária  equivalente  a  30  (trinta)  dias-multa,  à  razão  de  1/30  (um trigésimo)  do 
salário mínimo vigente ao tempo do fato (fs.153/157).

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que  no dia 31 de 
outubro de 2011, por  volta  das 20h30min,  a vítima Adriana Miranda Moreira Cariry 
estava na casa de sua madrinha, Severina Rodrigues, à época com 93 (noventa e três) 
anos de idade e da neta desta, Jaqueline Galdino, quando, no momento da saída, 
foram abordadas por Daniel Raiff Lima e Silva, ora apelante, e Alex Ricardo da Rocha, 
que portavam pistolas e anunciaram o assalto.

Destaca  que  os  assaltantes  haviam  saído  de  um  carro 
estacionado na rua, enquanto outros dois indivíduos, não identificados, aguardavam 
dentro do automóvel tipo sedam de cor escura.

Enfatiza que os denunciados compeliram as vítimas a entrarem 
no carro de Adriana Miranda, uma caminhonete, cabine dupla, marca Toyota, modelo 
Hilux, cor prata, instante em que, passaram a exigir jóias, dinheiro, celulares e a chave 
do automóvel.

Afirma  que,  após  revistarem  as  bolsas  e  apropriarem-se  dos 
pertences das vítimas, os assaltantes assumiram a direção do veículo e passaram a 
circular  pelas  imediações,  sempre  ameaçando  as  vítimas,  liberando-as,  enfim,  na 
Avenida Manoel Tavares, próximo ao Restaurante Picanha 200.

Relata ao final, que Adriana Miranda reconheceu e identificou os 
acusados Daniel Raiff Lima e Silva e Alex Ricardo da Rocha através do banco de fotos 
de suspeitos, inserido nas fs. 08 e 22, do Inquérito Policial (fs. 02/04).

Em seu arrazoado a d. Defesa sustenta que o representante do 
Parquet  não  logrou  êxito  em comprovar  a  autoria  do  crime  delineado  na  peça  de 
ingresso.

Pugna  pela  absolvição por  alegada  insuficiência  probatória  (fs. 
170/173).

Contrarrazões  do  Ministério  Público,  pelo  não  provimento  do 
recurso, mantendo-se a sentença tal como proferida (fs. 184/186).

A Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 

resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
[…];
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
[…];
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. (Incluído pela Lei nº 9.426, 
de 1996)
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apelo defensivo (fs. 210/219).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Conheço do recurso de apelação, porquanto próprio, tempestivo e 
regularmente  processado,  estando  presentes,  assim,  os  pressupostos  para  sua 
admissão.

O presente apelo, como relatado, encerra a pretensão defensiva 
de reforma da sentença com o fim de se absolver o apelante, alegando para tanto que 
a prova trazida aos autos é frágil e por isso, não autoriza o édito condenatório.

Mas sem razão.

DA MATERIALIADADE

A materialidade do crime é irretorquível, estando comprovada pelo 
Relatório de Ocorrência Policial nº 004878/11 (f. 05 – apenso), declarações prestadas 
pelas vítimas e prova oral coligida ao longo da instrução.

DA AUTORIA

A autoria, igualmente, mostra-se induvidosa.

É  cediço  que  o  artigo  8º,  item  2,  letra  “g”2,  da  Convenção 
Americana  de  Direitos  Humanos,  assegura  ao  apelante  o  privilégio  contra  a 
autoincriminação.

Ocorre que,  in casu, não obstante a negativa do sentenciado, a 
sua versão está totalmente isolada do restante do contexto probatório.

No curso da fase inquisitória,  vieram as declarações prestadas 
pela vítima Adriana Miranda Moreira Cariry (fs.  08/09),  bem como o depoimento da 
testemunha Clóvis de Oliveira Neto (fs. 10/11), de onde se extrai, indene de dúvidas, a 
efetiva participação do apelante no evento criminoso.

Confira-se o quanto dito, com destaque em negrito, na parte que 
importa:

Adriana Miranda Moreira Cariry (fs. 08/09):

[…] “QUE confirma o teor da Certidão de Ocorrência n° 004878/11; QUE 

2 Convenção Americana de Direitos Humanos - Artigo 8º - Garantias judiciais
[…].
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for  
legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, 
às seguintes garantias mínimas:
[…];
g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada;
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em 31/10/2011, por volta das 20:30h, estava em sua casa no bairro do 
Mirante, em companhia de sua madrinha (93 anos) Severina Rodrigues 
de  Oliveira  e  da  neta  desta,  Jaqueline  Galdino  (38  anos, 
aproximadamente); QUE ao saírem de sua casa em direção ao seu 
veículo, o qual estava estacionado na rua, momento em que foram 
abordadas  por  02  elementos  que  saíram  de  um  veículo,  tendo 
avistado que no veículo ainda ficaram outros 02 elementos; QUE 
os elementos anunciaram o assalto, estando ambos em poder de 
pistolas, os quais passaram a exigir jóias, dinheiro, celulares e a 
chave  do  veículo  da  declarante  (Hilux  de  cor  prata,  placas 
NQG6170/PB); QUE a madrinha da declarante e a neta desta foram 
colocadas no interior da Hilux, tendo os dois assaltantes também 
entrado  no carro;  QUE observou  que  o  outro  no  qual  estavam os 
elementos tratava-se de um carro com porta-malas do tipo sedam, e era 
de cor escura; QUE a declarante estava com a chave do veículo na 
mão,  momento  em  que  os  elementos  ordenaram  que  aquela 
também entrasse no carro;  QUE assim que entrou na Hillux,  os 
elementos  tomaram-lhe  a  sua  bolsa  e  passaram  a  vasculha-la, 
procurando por objetos de valor; QUE um dos elementos assumiu 
a  direção  do  veículo,  tendo  saído  do  local  com  as  vítimas  no 
interior  do  carro,  e  informaram  que  iriam  liberar  as  vítimas  na 
"ponte" e que não iriam fazer nenhum mal a elas; QUE no percurso, 
a  madrinha  da  declarante  passou  a  ficar  nervosa  e  falava  que 
jamais  havia  sido  assaltada,  momento  em  que  os  elementos 
ordenavam que a mesma se calasse, proferindo palavras de baixo 
calão  contra  a  mesma;  QUE  a  declarante  chegou  a  olhar  por 
algumas vezes para os assaltantes, tendo um deles dito "Não olhe 
para  mim  não,  senão  eu  atiro!";  QUE  quando  chegaram  nas 
proximidades do Restaurante Picanha 200, na Av. Manoel Tavares, 
os  assaltantes  ordenaram  que  as  vítimas  saíssem  do  veículo, 
tendo aqueles fugido com o carro pela Av. Manoel Tavares e mais à 
frente  dobraram  à  esquerda,  entrando  em  uma  rua  próxima  ao 
Restaurante Willy Haus; QUE os elementos roubaram ainda a bolsa 
da declarante, contendo vários pertences pessoais e documentos; 
QUE posteriormente a tal fato,  compareceu nesta Delegacia e pôde 
proceder  à  análise  do  banco  de  fotos  de  suspeitos,  tendo 
conseguido reconhecer a pessoa de Daniel Raiff Lima e Silva como 
sendo um dos assaltantes e que,  inclusive,  estava em poder de 
uma pistola; [...]; QUE entre os objetos roubados, havia um notebook 
da marca Acer, de cor azul marinho, 14 polegadas, o qual estava em 
uma bolsa de cor lilás, marca Kipling, inclusive no descrito computador 
estava todo o balanço patrimonial  da  declarante e  de sua família,  e 
ainda  dados  profissionais  do  Sistema Único  de  Saúde  -  SUS,  e  se 
recorda ainda que havia uma carta a qual tratava de assuntos familiares 
e patrimoniais;” [...] (sic).

Eis a íntegra do Auto de Reconhecimento Fotográfico (f. 12):

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2011, nesta cidade de 
Campina  Grande,  e  na  Delegacia  de  Roubos  e  Furtos,  presente  a 
Autoridade  Policial,  Delegado  de  Polícia  Civil,  comigo  Escrivão  de 
Polícia de seu cargo ao final assinado e declarado, compareceu a Sra. 
ADRIANA MIRANDA MOREIRA CARIRY,  já  devidamente qualificada 
na Certidão de Ocorrência  004878/11,  a  quem a Autoridade Policial, 
após deferir  o compromisso legal,  lhe apresentou parte do banco de 
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imagens (fotos e filmagens) desta Delegacia Especializada, e solicitou 
que, se possível,  apontasse entre as imagens algum dos assaltantes 
que realizaram o roubo de seu veículo no dia 31/10/2011, momento em 
que a reconhecedora:

Depois  de  realizar  minucioso  exame  das  imagens,  apontou  com 
presteza, segurança, e sem titubear, a pessoa de DANIEL RAIFF LIMA 
E SILVA, informando tratar-se, sem dúvida alguma, da mesma pessoa 
que realizou o assalto contra a reconhecedora, roubando seu veículo, 
inclusive era o assaltante que se mostrava mais violento, dizendo a todo 
momento que iria atirar nas vítimas. (grifos originais).

No  mesmo  norte  e  em  compasso  retilíneo,  foi  o  depoimento 
prestado pela testemunha Clóvis de Oliveira Neto (fs. 10/11), vejamos:

[…] “ Que no dia do fato, 31/10/2011, por volta das 20:30hs, quando 
sua mãe saia de casa em direção ao seu veículo, estando a mesma 
em companhia da madrinha (93 anos de idade), e da neta desta, 
Jaqueline,  e  quando  se  aproximavam  do  veículo,  foram 
surpreendidas por assaltantes; QUE tem conhecimento que havia um 
outro veículo dando apoio à ação dos 02 criminosos, no qual estavam 
outros  dois  elementos;  QUE  sua mãe,  a  madrinha  e  a  neta  desta 
foram colocadas no interior do veículo (Toyota Hillux), tendo um 
dos assaltantes assumido a direção do mesmo; QUE sabe que  os 
elementos estavam em poder de armas de fogo, e exigiam dinheiro 
e  jóias;  QUE  os  assaltantes  conduziram  as  vítimas  no  veículo 
Hillux, e em alguns instantes proferiram palavras de baixo calão contra 
as vítimas,  inclusive ameaçando-as com as armas,  dizendo que não 
olhassem para eles; QUE  sua mãe e as outras duas vítimas foram 
deixadas nas proximidades do restaurante Willy Haus,  tendo os 
assaltantes  fugido  no  carro  de  sua  mãe; QUE  até  o  presente 
momento o veículo não foi recuperado; QUE sabe informar que sua 
mãe  reconheceu  um dos  assaltantes  como  sendo  a  pessoa  de 
Daniel Raiff Lima e Silva, após verificar o banco de imagens desta 
Delegacia; QUE sabe que o reconhecido era o que estava em poder 
de  uma  pistola;  QUE  além  do  veículo,  vários  objetos  foram 
roubados, como notebook e documentos pessoais; QUE sua mãe 
ficou  bastante  abalada  com  a  ação  criminosa  inclusive  pelo  modo 
violento e ameaçador utilizado pelos assaltantes; QUE a madrinha de 
sua mãe também ficou bastante abalada com o assalto, e após a ação 
voltou a morar no estado do Rio de Janeiro. Segue por todos assinado;” 
[...] (sic).

Cumpre registrar que a prova indiciária, como cediço, é relevante 
meio probatório quando da apreciação do seu conjunto e pode, inclusive,  servir  de 
base  à  condenação,  sempre  que  houver  indícios  múltiplos,  concatenados  e 
impregnados  de  elementos  positivos  de  credibilidade,  como  ocorreu  no  caso  em 
disceptação.

Demais disso, os testemunhos colhidos pela autoridade policial, 
como veremos adiante, com destaques em negrito, na parte de maior relevo, foram 
renovados em sede judicial, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, o que 
corrobora a licitude da prova produzida. Confira:
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Adriana Miranda Moreira Cariry (mídia digital / DVD – f. 67):

[…] “quando eu ia saindo tinha um carro, tava parado com quatro 
homens, aí eles vieram em minha direção e aí eu entrei no carro e 
minha madrinha entrou também aí eles entraram também, um atrás 
e  outro  na frente,  com revólver;  eu  soltei  a  chave  no chão  e  ele 
pegou; perguntaram se tinha GPS ou alguma coisa assim; perguntou 
se  tinha  cartão de  crédito,  se  tinha  jóia;  eu  pedi  para  deixar  minha 
madrinha que tinha 96 anos, eles disseram que iam deixar na ponte, 
mas eu não sei que ponte era essa; aí eles andaram um pouco com a 
gente  e  deixaram a  gente  lá  perto  da  picanha  200;  eles  levaram a 
caminhonete e dentro tinha o meu notebook e alguns pertences meus; 
[…];  não  conhecia  nenhum  dos  acusados;  na  delegacia  não  ouviu 
comentário sobre os antecedentes dos acusados; ele tava de boné e de 
capuz e o tempo todo ele tirava e botava e dizia não olha pra mim não; 
[…], que a caminhonete foi achada mas ainda hoje o notebook não foi 
encontrado; […]; que fez o reconhecimento do acusado por meio de 
fotos na delegacia; o que estava do meu lado era moreno dos olhos 
amendoados, a boca carnuda, moreno claro, forte, […]; o outro, o de 
traz, eu estava junto de Jaqueline e de minha madrinha, esse outro eu 
não consigo reconhecer, só escutava a voz dele; […]; Jaqueline é neta 
de minha madrinha, elas estavam passando um tempo lá em casa, elas 
moram no Rio de Janeiro; o que eu reconheci é Daniel Raiff; […]; foi 
sim a pessoa da fotografia de fs. 13, só que eles estava de boné;” 
[...] (sic).

Clóvis de Oliveira Neto (mídia digital / DVD – f. 67):

[…] “minha mãe foi saindo de sua residência e ela tinha o costume de 
deixar o carro do lado de fora e, nessa época, eu estava em meu avô 
em casa e ela estava com a madrinha dela e a sobrinha e nesse dia, se 
não me engano eles saíram para fazer compras e quando eu menos 
esperei,  o  porteiro liga  o interfone  e  fala  que alguns elementos 
abordaram todos eles e saíram juntamente como o carro e, diante 
disso, eu sai com o meu carro em disparada e tentei ligar para o celular 
dela e nada atender e nada de conseguir fazer contato, só que cerca de 
uns  vinte  ou  trinta  minutos  eu  recebi  uma  ligação  dela  dizendo  a 
localização  que  ela  estava  e  fui  diretamente  para  lá; quando  eu 
cheguei lá eles tinham soltado ela e partido de carro; foi esse em 
resumo o que aconteceu; […]; o  carro quando foi recuperado pelo 
que eu soube ele tinha sido batido; pelo que eu soube também, esse 
carro  tinha  sido  encomendado  por  outra  pessoa  a  esses 
elementos, e por estar batido a pessoa que encomendou não quis 
o carro;” [...] (sic).

Inquirida, via Carta precatória, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal – 
Regional  de Santa Cruz,  da Comarca do Rio de Janeiro/RJ,  Jaqueline Rodrigues 
Galdino da Silva (f. 99), acrescentou:

[…] “que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia; que no dia 
e hora dos fatos a declarante juntamente com sua avó, Severina, e 
Adriana estavam saindo da casa desta quando foram abordados 
por  dois  homens  os  quais  portavam  arma  de  fogo;  que  pôde 
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perceber que tais homens saíram de um veículo, salvo engano, um Gol 
branco, que estava estacionado do outro lado da rua e que tinha em seu 
interior  outros  dois  elementos;  que  tais  indivíduos  abordaram  a 
declarante,  sua  avó  e  Adriana  e  pediram  para  que  as  mesma 
entrassem no veículo desta última, uma caminhonete Hilux prata, 
anunciando o assalto; que um dos indivíduos assumiu a direção do 
veiculo  citado,  tendo  ficado  Adriana  no  banco  do  carona  e  a 
declarante e sua avó junto com o segundo roubador no banco de 
trás;  que os roubadores mantiveram a depoente,  sua avó e Adriana 
dentro  do  veiculo  por  aproximadamente  20  minutos;  que  a  todo 
momento os elementos as ameaçavam de morte e exigiam jóias e 
dinheiro;  que em  um dado momento os roubadores mandaram a 
declarante e as outras duas descerem do veiculo, tendo aqueles 
ficado  com  a  bolsa  de  Adriana;  que  foram  liberadas  pelos 
criminosos nas proximidades do restaurante Picanha 200,  tendo 
aqueles seguido reto na condução da caminhonete;  que um dos 
roubadores,  o  que  sentou  ao  lado  da  depoente,  usava  casaco  com 
capuz e boné e o outro, o que assumiu a direção do veículo, não 
usava  nada  para  encobrir  a  cabeça  ou  rosto; que  ambos  os 
roubadores eram morenos escuros, mas não negros; que o motorista 
tinha  estatura  mediana  enquanto  aquele  que  sentou  ao  lado  da 
declarante era mais alto; que ambos os roubadores eram magros; que 
o motorista tinha cabelos castanhos cacheados; que não sabe se 
foram recuperados os bens subtraídos;” [...] (sic).

Lado  outro,  as  testemunhas  Carlos  Antônio  da  Silva  (mídia 
digital / DVD – f. 124) e  Luís Carlos do Nascimento  (mídia digital / DVD – f. 124), 
arroladas pela defesa, limitaram-se em enaltecer as condições pessoais do apelante.

Como se vê, a condenação não é lastreada em conjecturas, como 
afirma a combativa Defesa, mas em consistente comprovação da prática delituosa, cuja 
negativa de autoria não se revela verossímil.

De mais a mais, a palavra da vítima assume especial relevância 
nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às ocultas, mormente quando 
ela, sem dúvida, como no caso dos autos, reconhece o autor do crime e tal versão tem 
respaldo no acervo probatório.

Nesse  sentido  colaciona-se  entendimento  pacificado  na 
jurisprudência.

Sobre o tema, assim se posiciona o Supremo Tribunal Federal3: 

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA QUE 
NEGOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS 
CORPUS. PREVISÃO DO ART. 192 DO RISTF. ROUBO MAJORADO 
PELO  EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO.  PERÍCIA  PARA  A 
COMPROVAÇÃO  DE  SEU  POTENCIAL  OFENSIVO. 
DESNECESSIDADE.  CIRCUNSTÂNCIA  QUE  PODE  SER 
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 
AGRAVO DESPROVIDO.

3 (RHC  104583  AgR,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,  julgado  em 
26/10/2010, DJe-222 DIVULG 18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-02 PP-00214). 
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[…].
IV -  A majorante do art.  157,  § 2º,  I,  do Código Penal,  pode ser 
evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra 
da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - 
ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V – Agravo regimental desprovido. (grifamos).

Sem destoar, eis o STJ4: 

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO.  CONDENAÇÃO.  PROVAS  COLHIDAS 
UNICAMENTE  NA  FASE  INQUISITORIAL.  RECONHECIMENTO 
PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA 
VÍTIMA.  RELEVÂNCIA.  CONTATO  DIRETO  COM  O  AGENTE 
CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO 
DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA.
1. […].
3.  A palavra da vítima,  nos crimes às ocultas,  em especial,  tem 
relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o 
contato direto que trava com o agente criminoso.
[…].
Ordem denegada. (grifamos).

A despeito  do valor  probatório  das declarações da vítima,  vale 
mencionar  ainda  jurisprudência  do  Tribunal  Paraibano5,  que  segue  nos  seguintes 
termos:

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. 
(grifamos).

Outra6:

4 (HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, 
DJe 02/08/2010).

5 TJPB - Acórdão do processo nº 20020080026244001 - Órgão (CÂMARA CRIMINAL) - Relator DES. 
CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO - j. em 27/02/2013 

6 TJPB - Acórdão do processo nº 20020120757980002 - Órgão (CÂMARA CRIMINAL) - Relator DES. 
JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO - j. em 05/03/2013 
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CRIME CONTRA 0 PATRIMÔNIO - Furto qualificado - Rompimento de 
obstáculo  -  Concurso  de  agentes  -  Materialidade  certa  -  Autoria 
induvidosa - Condenação - Decisão incensurável – Manutenção.
- Nos  delitos  contra  o  patrimônio,  a  palavra  da  vítima, 
traduzindo, inquestionavelmente, a verdade dos fatos, constitui-se 
no  próprio  alicerce  da  acusação,  mormente  quando  em nada  é 
desconstituída por contraprova idônea.
- Apelo não provido. (grifamos).

Assim,  seguramente  demonstrados  a  existência,  a  autoria  e  o 
elemento subjetivo do tipo penal sub judice, não se acolhe a tese absolutória fundada 
nas alegações de falta de provas.

DA DOSIMETRIA

Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena-base restou aplicada 
um pouco acima do mínimo legal, entretanto, de maneira fundamentada, de acordo 
com os elementos de prova contidos nos autos e em estrita  e  fiel  observância do 
critério trifásico, na forma dos arts. 597 e 688 do Código Penal.

Assim é que prevalece a jurisprudência no STJ9:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO. 
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  FIXAÇÃO  ACIMA DO  MÍNIMO  LEGAL. 
DESFAVORABILIDADE  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS. 
ELEVAÇÃO  MOTIVADA.  QUALIFICADORAS.  UTILIZAÇÃO  DE  UMA 
PARA  QUALIFICAR  O  DELITO  E  DAS  OUTRAS  COMO 
CIRCUNSTÂNCIAS  LEGAIS  (AGRAVANTES).  POSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP E 5º, XLVI, E 93, 
XI, DA CF/88. COAÇÃO ILEGAL NÃO PATENTEADA.
− À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como 
dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não há o que se falar em nulidade 
da  sentença  ou  do  acórdão  quando  foram  apontados,  clara  e 
precisamente,  os  motivos  pelos  quais  considerou-se  desfavoráveis  a 
maioria das circunstâncias judiciais, justificando a fixação da pena-base 
em patamar superior ao mínimo legal.
Diante  das  particularidades  do  caso  concreto  e  da  motivação 
apresentada  pelo  Tribunal  apontado  como  coator,  não  se  pode 
concluir como manifestamente ilegal ou mesmo desproporcional o 
aumento  procedido  na  primeira  fase  da  dosimetria,  ante  a 
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois revela-se 
justo e  atende aos fins a  que  se propõe a  aplicação da pena - 
necessidade de reprovação da conduta incriminada na forma como 
cometida, sem perder de vista as características pessoais daqueles 
a quem a sanção se destina.

7 CP - 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:

8 CP -  Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida 
serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e 
de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

9 (HC  139.577/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA TURMA,  julgado  em  21/06/2012,  DJe 
01/08/2012)
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[…].
3. Ordem denegada. (grifamos).

DO REGIME

O  regime  inicial  fechado  foi  bem  fixado,  revelando-se, 
efetivamente, o mais adequado para o vertente caso. É disposição expressa do art. 33, 
§ 2º, “a”10 do Código Penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não preenchidos os requisitos dos artigos 44, inciso I11, do Código 
Penal, não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Os  pressupostos  do  ar  7712,  do  Código  Penal,  também  não 
restaram satisfeitos. Não há pois se falar em suspensão condicional da pena.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  relator, 
Carlos Martins Beltrão Filho, revisor e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Amadeus 

10 Art.  33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de 
detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
§ 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: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

11 CP - Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 
quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
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;

12 CP - Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser 
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I  -  o  condenado  não  seja  reincidente  em  crime  doloso;  (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de 
11.7.1984)
II  -  a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social  e personalidade do agente,  bem como os  
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João 
Pessoa, 03 de fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator 
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