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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS.  ARMA DE FOGO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  APELO.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  FIRME.  PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NEGATIVA
DE  AUTORIA  ISOLADA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA OBJURGADA.  PENA.  CAUSA DE
AUMENTO.  NÃO  FUNDAMENTAÇÃO.
EXASPERAÇÃO.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.
RECONHECIMENTO  DE  OFICIO.  APELO
DESPROVIDO.

Tratando-se  de  delito  praticado  na
clandestinidade,  como  o  roubo,  é  de  dar-se
especial  relevância  à  palavra  da  vítima,  como
elemento de prova,  desde que não destoem do
conjunto probatório e que não se encontrem, nos
autos,  indícios  ou  provas  de  que  ela  pretenda
incriminar pessoas inocentes.

Malgrado o reconhecimento do réu feito através
de  fotografia,  impossível  a  sua  absolvição,
quando  tal  meio  de  prova  se  coaduna  com  as
demais  provas,  não  deixando  dúvidas  sobre  a
ocorrência do delito de roubo e sua autoria.

O  aumento  levado  a  efeito  na  terceira  fase  de
aplicação  da  pena  no  crime  de  roubo
circunstanciado  exige  fundamentação  concreta,
não sendo suficiente  para  a  sua exasperação a
mera  indicação  do  número  de  majorantes
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incidentes.  Sumula  nº  443  do  STJ.  

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, PORÉM,

DE OFICIO, REDUZIR A PENA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal (fl.102) manejada, por Reinaldo

Almeida  de Souza face  a  sentença de fls.94/101,  proferida  pelo  Juízo de

Direito  da  3ª  Vara  Criminal  da  comarca  de  Campina  Grande,  que

condenou-o a uma pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 15(quinze)

dias de reclusão, em regime fechado,  além de  112 (cento e doze) dias-

multa pela prática do crime delineado no artigo 157, §2º, incisos I e II(duas

vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Em  suas  razões  recursais  (fls.103/105),  arguiu,  unicamente,  a

insuficiência probatória para a prolação de um decreto condenatório, devendo

ser ele absolvido. 

Contrarrazoando  (fls.117/120),  o  representante  do  Ministério

Público  a quo requereu a manutenção da sentença vergastada em todos os

seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls.124/126,

opinando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

O representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia (fls.  02/04)  em desfavor  de  Reinaldo Almeida de Souza,  dando

como incurso nas sanções penais do artigo 157, §2º, incisos I e II c/c o art.

70, ambos do Código Penal.

Consta ainda da exordial que no dia 07 de fevereiro de 2013, por

volta do meio-dia na Rua Maciel Pinheiro, centro, Campina Grande, o acusado

juntamente com uma terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça

exercida com emprego de arma, roubou uma arma de fogo, além de dinheiro e

documentos  diversos  do  Sr.  Marcus  Ossyvan  Lima  de  Almeida,  tendo  em

seguida, também roubado diversos relógios da loja Casa do Relojoeiro.

Dimana também da peça acusatória que a vítima, policial militar,

encontrava-se a paisana, em frente ao mencionado estabelecimento comercial,

provavelmente fazendo  'um bico', como segurança, quando foi surpreendido

pela ação do acusado, que chegou em uma motocicleta, acompanhado de um

comparsa  não  identificado  e  anunciou  um  assalto,  roubando  dinheiro,

documentos pessoais e uma pistola da vítima. Não satisfeito, o acusado e seu

comparsa adentraram na referida loja de onde roubaram dez relógios.

Por  fim,  diz  a  inicial  que  após  tais  roubos,  os  assaltantes  se

evadiram do local, tomando destino ignorado, impende registrar que ambos os

assaltos foram praticados pelo réu e seu comparsa e como uso de arma de

fogo, o que evidencia a periculosidade do acusado que, inclusive, já conta com

condenação criminal.

Processado,  regularmente,  o  feito,  veio  o  Juízo  primevo a

condenar o réu Reinaldo Almeida de Souza,– ora apelante - a uma pena de

10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15(quinze) dias de reclusão, em regime

fechado,  além  de  112  (cento  e  doze)  dias-multa pela  prática  do  crime

Desembargador João Benedito da Silva
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delineado no artigo 157, §2º, incisos I e II (duas vezes), c/c art. 70, ambos

do Código Penal.

Em sede recursal, o apelante arguiu insuficiência probatória para

a prolação do decreto condenatório, pugnando, por absolvição.

No entanto, sem razão.

 A materialidade  dos  roubos  perpetrados  restou  demonstrada

pelos  depoimentos  testemunhais,  pelos  documentos  acostados  aos

autos(fl.07),  pela  gravação  realizada  pelo  sistema  de  segurança  e  pelo

depoimento da vítima.

Com  relação  a  autoria  restou  demonstrada  pelos  termos  de

reconhecimento do réu por fotografia (fls. 10/11 e 13), bem como pelas provas

testemunhais constantes nos autos. Vejamos:

O apelante  em seu interrogatório em Juízo (fl. 80- midia) nega a

prática delitiva, alegando que no dia do fato estava em Recife, no entanto a

palavra  da  vítima,  corroborada  com  as  demais  provas  dos  autos  são

contundentes em apontar o ora apelante como  autor do fato delituoso.

A  vítima  Marcos  Ossyvan  Lima  de  Almeida,  em  suas

declarações na esfera policial, asseverou, que:

no dia 07 de fevereiro de 2013, por volta das 13:00
horas, na Rua Maciel Pinheiro, Centro, nesta Cidade,
foi  abordado  por  dois  indivíduos,  com  capacete  na
mão e chave de uma moto no pescoço; QUE os dois
homens anunciaram o assalto, roubando  o seguinte;
CÉDULA  DE  IDENTIDADE,  CARTEIRA  NACIONAL
DE  HABILITAÇÃO,  REGISTRO  DE  SUA  ARMA,
IDENTIDADE MILITAR DA PM/PB, CARTÃO VISA DO
BANCO  DO  BRASIL,  CARTÃO  SANTANDER  DA
CONTA  CORRENTE,  CARTÃO  UNIMED,  A
IMPORTÃNCIA DE R4 200,00 EM ESPÉCIE, E UMA

Desembargador João Benedito da Silva
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PISTOLA MARCA TAURUS- CALIBRE 380 – Nº DE
SÉRIE  KDT93311  E  MUNIÇÕES;  QUE  conseguiu
identificar os autores do roubo, através das imagens
do circuito interno da LOJA CASA DO RELOJOEIRO,
CHEGANDO  AO  NOME  DE  UM  DOS  ACUSADOS
Reinaldo Almeida de Souza - Depoimento  na polícia,
fl. 08).

Em sede judicial( fl.80-midia), a vítima narrou todo o fato delituoso

praticado pelo acusado Reinaldo Almeida de Souza, inclusive, reconhecendo

pelas fotografias as fls.  23/24, como a pessoa que o abordou, e praticou o

assalto.

A testemunha  Alane  Guedes  Pereira,  na  esfera  policial(fl.09)

disse:

QUE,  trabalha  na  Loja  Casa  dos  Relojoeiros,
localizada na Rua Maciel Pinheiro, 80, Bairro Centro,
Campina Grande-PB; QUE no dia 07 de fevereiro de
2013,  por volta  das12:30 horas,  a declarante estava
trabalhando,  quando  observou  que  vinha  dois
indivíduos  anunciando  o  assalto,  armados;  QUE  os
indivíduos  haviam  rendido  um  policial  militar;  que
estava no lado de fora da loja e a paisana, adentrado
na loja e anunciado o assalto; QUE os criminosos não
chegaram a ver   a  declarante,  pois  esta  estava em
local  isolado,  mas  deu  pra  observar  toda  a  ação
criminosa;  QUE  os  indivíduos  mandaram  o  outro
funcionário retirasse algumas mercadorias da vitrine,
tendo  sido  subtraídos  10(dez)  relógios  da  marca
MONDAINE;  (...)  QUE  a  ação  delituosa  foi  toda
registrada pelas câmaras de segurança da empresa e
nesta  delegacia  lhe  foi  apresentada  a  fotografia  de
REINALDO ALMEIDA DE SOUZA, tendo o declarante
reconhecido sem nenhuma dúvida como sendo a de
um dos indivíduos que praticou o assalto a loja Casa
dos Relojoeiros, no dia 07 e fevereiro de 2013.

Por sua vez, a testemunha  Alana Guedes Pereira, quando em

juízo  (fl.80  –  mídia),  falou:  que  estava  atendendo  dois  clientes  mostrando

relógios, porém, não viu nenhuma ação lá fora, pois estava tudo calmo, de

repente, chegou um rapaz entrou com o policial na frente e quando chegou

quase na entrada da loja, foi que percebeu que era um assalto, ocasião em que

os dois clientes que estava atendendo correram com medo e ela depoente se

retraiu  para  um  canto  da  loja  com  os  relógios,  também,  com  medo;  que

Desembargador João Benedito da Silva
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reconhece o acusado como o que entrou na loja para assaltar, que confirma o

reconhecimento feito na esfera policial á fl. 14,  e mostrando as fotos às fls.

23/24, reconheceu o acusado como sendo a  pessoa que fez o assalto.

De fato,  a prova fundamental  para amparar a condenação é o

reconhecimento  do  acusado  pela  vítima,  ocorrido  em  juízo,  em  estrita

obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Atente-se,  desde  já,  ser  uníssono  na  jurisprudência  pátria  o

entendimento de que a palavra da vítima, especialmente em se tratando de

crimes praticados na clandestinidade, a despeito de não ser meio de prova

absoluto, é apta a alicerçar o decreto condenatório quando se mostra firme e

coerente com os demais elementos de prova coligidos.

Nesse sentido, expõe JULIO FABBRINI MIRABETE: 

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. (...) 
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). (In Código
de Processo Penal Interpretado, 5ª Edição, Atlas,
p. 280.)

Desembargador João Benedito da Silva
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No mesmo norte, é os seguintes julgados:

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)

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  (HC  143.681/SP,  Rel.  Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).
Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp
482.281/BA,  Rel.  Ministra  MARILZA  MAYNARD
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/SE),
SEXTA  TURMA,  julgado  em  06/05/2014,  DJe
16/05/2014) - grifei

Desembargador João Benedito da Silva
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Em  outras  palavras:  restando  as  declarações  da  vítima

corroboradas com outras provas constantes no caderno processual, dar-se-á

especial valor a elas.

Soma-se  ao  exposto  que  embora  o  acusado  tenha  negado  a

acusação  a  ele  imposta,  suas  assertivas  apresentaram-se  totalmente

dissociadas do conjunto de provas amealhado.

Nessa  esteia,  se  do  conjunto  probatório  emergem  incontestes

quer quanto à materialidade, quer quanto à autoria delitiva, revela-se correta a

decisão condenatória e inaplicável o invocado princípio do  in dubio pro reo,

porquanto nos crimes contra o patrimônio o agente opera na clandestinidade,

alicerçando-se  a  condenação  em  indícios  que,  examinados  em  conjunto,

fornecem elementos de persuasão a não justificar o decreto absolutório por

insuficiência probatória.

Sendo assim, o conjunto probatório, ao contrário do alegado nas

razões defensivas,  é  seguro e demonstra que o increpado,  realmente,  agiu

conforme descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação.

E, nestes moldes, a vergastada sentença desmerece as críticas

imputadas, devendo ser mantidas conforme lançada pelo magistrado primevo.

PENA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Com relação a reprimenda aplicada, mesmo não tendo sido objeto

de recurso, entendo  que há um pequeno ajuste a ser realizado na  fração da

causa de aumento de pena aplicada pelo Julgador, que passo a analisar de

ofício.

Verifica-se que o magistrado para ambos os crimes praticados ,

Desembargador João Benedito da Silva
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tanto  na  primeira  fase,  quanto  na  segunda,  procedeu  de  forma  correta.

Vejamos:

Quanto  ao  roubo  praticado  contra  a  vítima  Marcus  Ossyvan

Lima de Almeida.

Na 1ª fase,  sopesou as circunstâncias judiciais (CP, art.  59),  e

sendo estas na maioria desfavoráveis, aplicou a pena-base acima do mínimo

legal, ou seja, 05(cinco) anos e 07(sete) meses de reclusão.

Na 2ª fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61,

I), aumentando a pena em 08(oito) meses.

Entretanto. quando na  3ª fase, reconheceu as majorantes do uso

de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, I e II), as quais, no

seu entendimento,  demonstram a acentuada periculosidade do réu, agravando

bastante a sua conduta, dai porque aplicou a causa de aumento em 2/5. 

Como visto, constata-se que o Julgador  a quo na terceira fase,

aplicou a causa de aumento de pena em 2/5,  na hipótese,  a  gravidade da

conduta inerente  ao  próprio  tipo  e  a  periculosidade já  foi  considerada  nas

circunstâncias  judiciais  (culpabilidade),  conforme  sentença.  Por  isso  a

majoração  como  procedida,  resta  carente  de  fundamentação,   não  se

admiindo, por afrontar ao estabelecido na Súmula 443 do Superior Tribunal de

Justiça, cujo teor é o seguinte: 

O aumento na terceira fase de aplicação da pena
no  crime  de  roubo  circunstanciado  exige
fundamentação  concreta,  não  sendo  suficiente
para  a  sua  exasperação  a  mera  indicação  do
número de majorantes".  motivo pelo qual  motivo
pelo qual a exasperação da reprimenda deve ser
reduzida para 1/3.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse sentido:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
PRÓPRIO.  IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.  NÃO
CONHECIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM
CONTINUIDADE  DELITIVA.  DOSIMETRIA.
TERCEIRA  FASE.  AUMENTO  DA  PENA  EM  3/8.
NÚMERO  DE  QUALIFICADORAS.
FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA.  SÚMULA  443/STJ.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  CONFIGURADO.
ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO.  FRAÇÃO  DE
AUMENTO  REDUZIDA  PARA  O  MÍNIMO  LEGAL.
REGIME  PRISIONAL  INICIALMENTE  FECHADO.
EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO.  MAIOR
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.  I  -  V  -  A
aplicação da fração de 3/8 (três oitavos) apenas com
base  na  quantidade  de  majorantes  contraria  o
entendimento desta Corte consolidado em sua Súmula
443.  VI  -  Fração  de  aumento  reduzida  ao  patamar
legal  mínimo  de  1/3  (um terço),  restando  a  sanção
definitiva fixada em 7 (sete) anos,  1 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. VII
- Deve ser mantido o regime de cumprimento da pena
fixado  pelas  instâncias  ordinárias,  em  razão  da
gravidade concreta do fato delituoso,  levando-se em
consideração, principalmente, o emprego de arma de
fogo,  circunstância  que  evidencia  a  maior
periculosidade  social  do  agente,  justificando  a
resposta estatal mais severa. O indivíduo que pratica o
crime  de  roubo  valendo-se  de  arma  branca  ou
imprópria expõe o patrimônio e a incolumidade física
da vítima a determinado risco, decorrente do nível de
intimidação e possibilidade de resistência. Diversa é a
situação na qual o delito em tela é cometido com o
emprego  de  arma  de  fogo,  pois  dotada  de  maior
potencial ofensivo, não só em relação à vítima, mas
também em face de terceiros. Em tais casos, mesmo
que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal,
não haverá contrariedade à Súmula 440 desta Corte,
por força da gravidade concreta do delito, decorrente
da utilização  de instrumento  dotado de maior  poder
letal. Precedentes VI -Habeas corpus não conhecido.
Ordem  concedida,  de  ofício,  para  redimensionar  a
pena,  nos  termos  da  fundamentação.  (STJ  -  HC:
292606 SP 2014/0085340-5, Relator: Ministra REGINA
HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/08/2014, T5
-  QUINTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
29/08/2014).

A presença de mais de uma majorante no crime de

Desembargador João Benedito da Silva
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roubo  não  é  causa  obrigatória  de  aumento  da
reprimenda em percentual acima do mínimo previsto, a
menos  que  o  magistrado,  considerando  as
peculiaridades do caso concreto, constate a existência
de  circunstâncias  que  indiquem  a  necessidade  da
exasperação,  o  que  não  ocorreu  na  espécie.
Incidência da Súmula n.º 443 deste Tribunal.” (STJ, 5ª
Turma, HC 192497/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, v.u., j.
19.02.2013; pub. Dje de 28.02.2013)

“

Sendo assim, restando demonstrada a exasperação na terceira

fase da dosimetria, sem qualquer fundamentação,  impõe-se que seja reduzida

para a fração mínima de 1⁄3.

Desse modo, reestruturando a sanção imposta para  ambos os

delitos, já que foram dosadas de igual forma, considerando, a pena fixada na

2ª fase, ou seja,  06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, faço incidir o

aumento de 1/3 (um terço), totalizando em 08(oito) anos e 04(quatro) meses

de reclusão.

Com  relação  ao  concurso  formal  de  crimes  (CP,  art.  70),

mantenho o percentual  de 1/6 (um sexto),  já  utilizado na sentença,  ficando

estabelecida uma pena definitiva de 09(nove) anos, 08(oito) meses e 20 dias

de reclusão.

Nos  demais,  mantenho  a  sentença  atacada  como  lançada

originariamente..

Forte  em  tais  razões,  nego  provimento ao  apelo,  porém  de

ofício, reduzo a fração da causa de aumento em, 1⁄3, tornando-a defintitiva  em

09(nove) anos, 08(oito) meses e 20(vinte) dias de reclusão.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0012422-29.2013.815.0011

   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 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


