
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0002586-08.2011.815.0171)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTES : Michel Luiz Tomaz dos Santos e

  Ronialdo Batista Barbosa
DEFENSOR : Anaiza dos Santos Silveira
APELADO : Ministério Público Estadual

PENAL. Apelação criminal. Crime contra o patrimônio. Roubo
duplamente circunstanciado (uso de arma de fogo e concurso
de  agentes).  Materialidade  e  autoria  delitivas.  Conjunto
probatório  robusto  e  coeso.  Reconhecimento  pessoal  dos
agentes.  Palavra  da  vítima.  Credibilidade.  Ratificação  por
outros testemunhos. Condenação mantida. Pedido alternativo.
Dosimetria.  Atenuante.  Menoridade  relativa.  Pena  reduzida.
Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir a pena de
Michel Luiz Tomaz dos Santos.

-  A  condenação  pelo  delito  de  roubo  duplamente
circunstanciado deve ser mantida diante da comprovação da
materialidade  e  autoria  delitivas,  calcada,  sobretudo,  no
reconhecimento  dos  apelantes,  por  uma  das  vítimas,  como
sendo coautores do delito;

-  Tratando-se  de  crime  contra  o  patrimônio,  cometido  às
escondidas, sem testemunhas oculares do fato, a palavra da
vítima assume especial relevo e deve ser admitida como prova
válida para manter a condenação impugnada;

-  A  hesitação  da  ofendida,  na  audiência  de  instrução,  em
reconhecer  os  sentenciados  não  invalida  a  sua  anterior
identificação pessoal, formalizada por auto de reconhecimento
lavrado no curso do inquérito,  sobretudo quando os policiais
que presenciaram o ato confirmam, em juízo, que as pessoas
ali presentes eram as mesmas que a vítima havia distinguido
como sendo os coautores do fato;

- A prova de que, ao tempo do ilícito, um dos apelantes era
menor de 21 (vinte e um) anos configura a atenuante do art.
65, I, do CP; 

- Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir a pena
de Michel Luiz Tomaz dos Santos.
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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 dar provimento parcial à apelação de Michel Luiz Tomaz dos Santos e
negar provimento ao apelo de Ronialdo Batista Barbosa, nos termos do voto do Relator e
em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta, em conjunto, por  Michel
Luiz Tomaz dos Santos e Ronialdo Batista Barbosa, que tem por escopo impugnar a
sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Esperança, que
os  condenou  pela  suposta  prática  do  delito  previsto  no  art.  157,  §2°,  I  e  II1,  do  CP,
cominando, para cada, uma pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser
inicialmente cumprida em regime fechado, mais 30 (trinta) dias-multa, fixados no valor
mínimo (fs. 98/102).

Narra a denúncia que, por volta das 21:00hrs. do dia 22/09/11, o Sr.
Josenildo Silva Pedro parou o seu carro defronte à casa da sua amiga, a Sra. Andressa
Lima de Araújo, que se encontrava na porta da residência, localizada na Rua Ascendino
Portela,  Município  de  Esperança,  quando  foram  abordados  pelos  recorrentes,  que
desceram  da  garupa  de  duas  motocicletas,  dirigidas  por  duas  outras  pessoas,  não
identificadas.

O segundo apelante (Ronialdo)  teria abordado a moça e, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu-lhe o aparelho celular
da marca Nokia. Enquanto isso, o primeiro recorrente (Michel) teria ido até o Sr. Josenildo
e ordenou que saísse do carro, chegando a agredi-lo com uma coronhada na cabeça.
Após subtrair-lhe o celular da marca Foston e um casaco, observou que a vítima trazia na
cintura uma pistola, marca Glock, calibre 380 (trezentos e oitenta), ocasião em que tomou
a arma e gritou: “você é policial seu porra, vou atirar na sua cara”.

Informa  que,  antes  de  empreenderem  fuga,  mesmo  diante  da
explicação  do  ofendido,  revelando  que  era  bombeiro,  o  segundo  apelante  (Ronialdo)
efetuou  um  disparo  com  a  arma  da  própria  vítima,  atingindo-a  de  raspão  no  braço
esquerdo. Em seguida, evadiram-se rumo a Massabiele. Após algumas diligências, a Sra.
Andressa os reconheceu como sendo os autores do delito (fs. 02/03). 

Em suas razões,  os  apelantes  alegam que o  conjunto  probatório
seria  insuficiente  para  manter  a  condenação.  Para  tanto,  sustentam  que  não  houve
testemunhas do fato, as vítimas não os identificou como sendo os responsáveis pelo fato
imputado na denúncia, bem como os objetos do ilícito não foram encontrados em seu
poder. Com base nisso, requerem a reforma da sentença para que sejam absolvidos da
condenação.  Alternativamente,  o  apelante  Michel  Luiz  Tomaz dos Santos  pugna pelo
reconhecimento, em seu benefício, da atenuante do art. 65, I2, do CP (fs. 103/109).

1Art. 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:
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;
2Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Contrarrazões às fs. 111/115.

A Procuradoria-Geral  de Justiça opina  pelo  provimento parcial  do
recurso, exclusivamente para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa (fs.
119/122). 

É o relatório.

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

A apelação deve ser parcialmente provida, apenas para fazer incidir
a atenuante do art. 65, I, do CP, reduzindo a pena do primeiro recorrente, Michel Luiz
Tomaz dos Santos.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

Em que pesem os argumentos dos apelantes, o conjunto da prova
demonstra, a mais não poder, a materialidade e autoria delitivas.

Neste  sentido,  tem-se  os  autos  do  inquérito  de  fs.  04/52,  donde
constam  as  declarações  das  vítimas  (fs.  06,  17/18  e  30/31),  bem  como  o  auto  de
reconhecimento pessoal feito por um dos ofendidos, a Sra. Andressa Lima de Araújo, no
qual, dentre as pessoas que lhe foram apresentadas, identificou os dois apelantes como
sendo os coautores do roubo,  “ratificando que MICHEL é o indivíduo que não [na] ação
criminosa rendeu a vítima JOSENILDO, enquanto RONIALDO é o indivíduo que rendeu a
reconhecedora, tomou a arma de fogo da vítima JOSENILDO e efetuou contra esta um
disparo (f. 40).

Em juízo, o Sr. Josenildo Silva Pedro confirmou os fatos imputados
na denúncia, tendo assegurado que foi abordado por quatro indivíduos, que estavam em
duas motos. Informa que dois deles desceram das motocicletas e praticaram o roubo,
levando o seu celular. Destaca que um deles, quando já estava indo embora, retornou
para  subtrair  o  seu  casaco,  tendo  notado  a  arma  que  trazia  em sua  cintura.  Neste
momento,  após  responder  que  não  era  policial,  mas  bombeiro,  foi  alvejado  com um
disparo efetuado com a sua própria pistola, que havia sido tomada por um dos meliantes.

No  curso  da  audiência  de  instrução,  os  sentenciados  foram
apresentados à vítima, que não os reconheceu, atribuindo o lapso de memória ao fato de
ter sido agredido com uma coronhada, conforme registro constante da mídia de f. 80.

Por  sua  vez,  a  outra  vítima,  a  Sra.  Andressa  Lima  de  Araújo
confirmou  os  fatos  reportados  da  denúncia,  bem como  o  relato  fornecido  pelo  outro
ofendido. Indaga se reconheceria os dois sentenciados, que estavam do lado de fora da
sala  de  audiências,  como  sendo  coautores  do  delito,  a  declarante  não  demonstrou
segurança,  tendo dito  que já  fazia  algum tempo desde a data  do fato  (22/09/11)  até
aquele ato processual (28/11/12) (f. 80). 

Em juízo, o policial  civil  Jepson Alex Rocha Gomes da Silva, que
participou das investigações, assegurou (f. 80):

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da
sentença; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Pelas  investigações  que  a  gente  teve,  suspeitava-se  de  Jassiel,
Ronialdo e Michel. Agora, a única testemunha que reconheceu foi
Andressa,  que  reconheceu  Ronialdo  e  Michel,  no  termo  de
reconhecimento, na delegacia. […] Jassiel foi assassinado. […] Teve
algumas  diligências  e  esse  pessoal  chegou  na  delegacia  com  a
polícia,  com  a  PM,  outra  ocorrência  que  teve.  Eles  já  eram
conhecidos  por  aqui.  Mas  a  Andressa...  Na  hora  mesmo  ela
reconheceu os dois meninos, dos três que tinha, ela reconheceu
os dois. (sic.) (grifo nosso)

 
O outro policial civil, Joberty Lima Silva, que também participou das

investigações, confirmou o testemunho acima, tendo ratificado, com bastante segurança,
que os dois apelantes, colocados em sua frente, foram as mesmas pessoas que a vítima,
a  Sra.  Andressa  Lima  de  Araújo,  havia  reconhecido,  na  delegacia,  como  sendo  os
coautores do fato delitivo, in verbis (f. 80):

Posteriormente,  a  vítima,  a  Sra.  Andressa,  disse  que  poderia
reconhecer os acusados. A gente chamou, então, essas pessoas
para  a  delegacia,  fez  um  auto  de  reconhecimento  e  ela
reconheceu dois deles, o Jaciel, Ronialdo e o Michel. 
[…]
Foram eles que foram para a delegacia?
- Foi... junto com o Jaciel, só que o Jaciel ela não reconheceu
como participante do delito.
- O Sr. estava lembrado que ela reconheceu?
Estava sim.  Foram esses dois aqui. Ela reconheceu esses dois
como quem roubou a pistola do bombeiro. (sic.) (grifo nosso)

 
À vista dos relatos acima, observa-se que não procede o argumento

de negativa de autoria, calcado na alegação de que as vítimas não teriam reconhecido os
sentenciados como sendo coautores do delito.

A  insegurança  de  Andressa  Lima  de  Araújo  na  audiência  de
instrução e julgamento, demonstrando uma certa hesitação em identificar os apelantes,
não desacredita, em absoluto, o reconhecimento pessoal que a própria fez, ainda no calor
dos acontecimentos, quando foram apresentados diante dela.

A distinção que fizera é ratificada, com firmeza, pelo testemunho do
policial civil Jepson Alex Rocha Gomes da Silva, acima reproduzido, o qual afirmou que a
vítima  os  identificou  “na  hora  mesmo”,  utilizando-se  desta  expressão  coloquial  para
confirmar que o reconhecimento se deu de forma imediata, revelando a certeza de seu
ato.

No mesmo sentido foi o depoimento do outro policial civil,  Joberty
Lima Silva, que também estava presente no momento da identificação. Em seu relato,
acima reproduzido, assegura que os recorrentes, que estavam sentados diante dele na
sala de audiências, eram exatamente as mesas pessoas apontadas pela ofendida, no
auto de reconhecimento de f. 40, como sendo os coautores do ilícito.

De outro  lado,  em nada abona a  versão  da  negativa  de  autoria,
inconciliável com a prova dos autos, fundada no argumento de que os objetos subtraídos
não foram encontrados em poder dos sentenciados.

Ora, a recuperação da res furtiva, quando já provada a materialidade
e autoria delitivas, é circunstância que em nada influencia no juízo condenatório, sendo,
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portanto, despicienda para a elucidação dos fatos.

Passando adiante, cumpre destacar que, embora não tenha havido
testemunha ocular do fato, como apontado pelos apelantes, a palavra da vítima, a Sra.
Andressa Lima de Araújo, em delitos tais, geralmente cometidos de forma clandestina,
como foi  o  caso  dos  autos,  assume destacado  relevo  como elemento  de  convicção,
sobretudo  quando  o  reconhecimento  pessoal,  formalizado  no  curso  do  inquérito,  é
reiterado pelo testemunho dos policiais que estiveram presentes ao referido ato e que
reconheceram os apelantes, presentes na sala de audiências, como sendo as mesmas
pessoas identificadas pela ofendida na esfera policial.

Quanto à causa especial de aumento pelo uso de arma, conforme
entendimento jurisprudencial pacífico, dispensa-se a sua apreensão e perícia, bastando o
relato testemunhal ou a palavra segura do ofendido para que se tenha a prova de sua
utilização na empreitada criminosa.

Por  oportuno,  colaciona-se  julgado  do  STJ  que  bem sintetiza  os
pontos abordados:

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 improvido3. (grifo nosso)

Portanto, demonstrada a materialidade e autoria delitivas, impõe-se
a manutenção do édito condenatório.

II – DO PEDIDO ALTERNATIVO: DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65,
I, DO CP

Folheando os autos, constata-se que o apelante Michel Luiz Tomaz
dos Santos, nascido em 15/07/92 (f. 10), era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos
fatos (f. 22/09/11) (f. 02), estando configurada a atenuante do art. 65, I, do CP. 

3(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)
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Diante disso, a pena-base, inicialmente fixada em 06 (seis) anos e
03 (três) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa (f. 101), deve ser atenuada em 06
(seis) meses e 10 (dez) dias-multa, ficando reduzida para 05 (cinco) anos e 09 (nove)
meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

Inexistem outras circunstâncias legais.

Tal qual feito na sentença, incidem as causas especiais de aumento
previstas no art. 157, §2°, I e II, do CP, na fração de 2/5 (dois quintos), tendo em vista a
utilização de arma de fogo (arma própria), de acentuado potencial lesivo, bem como o
concurso ter se dado com um maior número de agentes, no total de quatro, o que justifica
a exasperação da pena em patamar superior a 1/3 (um terço). 

Assim, aumento a pena para 08 (oito) anos e 18 (dezoito) dias de
reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência
de outras causas de diminuição ou de aumento.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,  dou parcial provimento  à apelação, apenas para
reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP, exclusivamente em favor do apelante Michel
Luiz Tomaz dos Santos, a fim de reduzir a sua pena, inicialmente fixada em 08 (oito) anos
e 09 (nove meses), mais 30 (trinta) dias-multa, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos e
18 (dezoito) dias de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Ficam mantidos os demais termos do édito condenatório.

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 Sílvio Ramalho Júnior, relator, José
Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição  limitada,  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho), revisor, e Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir  o Exmo. Sr.  Des.  Márcio Murilo da
Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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, 14 de
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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