
1

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0000731-23.2010.815.0011 –  2ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE 01 : Joenildo da Silva Barbosa
ADVOGADO : Ramon Dantas Cavalcante
DEF. PÚBLICA : Kátia Lanusa de Sá Vieira
APELANTE 02 : Alisson Almeida da Silva
ADVOGADO : Francisco Pinto de Oliveira Neto
DEF. PÚBLICA : Kátia Lanusa de Sá Vieira
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  Roubo majorado pelo
concurso de agentes. Art. 157, § 2º, inciso II, do
Código Penal. Condenação. Irresignação defensiva.
Insuficiência probatória. Alegação inconsistente.
Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e
autoria consubstanciadas. Apelos desprovidos. 

—  Estando  devidamente  comprovada  a
materialidade  delitiva  do  crime  de  roubo
circunstanciado pelo concurso de pessoas, e sendo
o acervo probatório coligido aos autos bastante a
apontar os réus, ora apelantes, como coautores do
ilícito pelo qual restaram condenados, não há que
se  falar  em  ausência  de  provas  a  sustentar  a
condenação.

— Outrossim, conforme cediço, no Processo Penal
vige o princípio da persuasão racional ou livre
convencimento motivado, a permitir o juiz formar o
seu entendimento pelas provas constantes dos
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autos.

APELAÇÃO CRIMINAL.  Roubo majorado pelo
concurso de agentes. Art. 157, § 2º, inciso II, do
Código  Penal.  Solicitação  de  parecer  ministerial
neste  Segundo  Grau.  Reconhecimento  da
menoridade penal à época do crime, para um dos
réus.  Possibilidade.  Redução  da  pena.
Impossibilidade.  Súmula  231,  do  STJ.
Reconhecimento ex-officio.

— Em relação a pena, é viável o reconhecimento
da menoridade de Joenildo da Silva barbosa,  18
anos à época do crime, como forma de atenuá-la.
Contudo, tendo a pena-base para o delito pelo qual
o  réu  foi  condenado  sido  estipulada  no  mínimo
legal previsto no ordenamento penal vigente esta
não poderá ser reduzida, conforme entendimento
expresso na Súmula 231, do Superior Tribunal de
Justiça.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  CONHECER  E  NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS, e, DE OFÍCIO, RECONHECER A MENOR
IDADE PENAL DO RÉU JOENILDO DA SILVA BARBOSA, À ÉPOCA DO
CRIME,  ENTRETANTO,  SEM  ALTERAÇÕES  NA  PENA,  FRENTE  A
SÚMULA 231, DO STJ, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuidam-se de apelações criminais dos réus Alisson
Almeida da Silva e Joenildo da Silva Barbosa, respectivamente nas fls. 345
e 350, irresignados com a sentença, de fls. 327/337, que julgou
procedente em parte a denúncia, e os condenou como incursos nas
sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sendo Joenildo da
Silva Barbosa, numa pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, e Alisson Almeida da Silva, em uma reprimenda de 06 (seis)
anos de reclusão, a se cumprirem em regime inicial semiaberto.

Para ambos, também, 30 (trinta) dias-multa, no valor
de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo  vigente à época do crime.
Concedido para os réus o direito de apelarem em liberdade.
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Razões dos apelos dos réus, às fls. 431/434, foi
interposta em uma única peça, pela defensoria pública, em função da
desídia de seus advogados, na qual pugnam pela absolvição, com fulcro
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, vez que restam
ausentes provas suficientes para as condenações. A teor do que afirmam,
não há valia nos depoimentos colhidos dos milicianos que procederam as
prisões, muito menos da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público, nas fls. 437/439,
pugna pelo desprovimento dos recursos apelatórios.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, às
fls. 448/458, opinou pelo desprovimento dos apelos, e, de ofício, o
reconhecimento da atenuante da menoridade do réu Joenildo da Silva
Barbosa, embora não se possa atribuir seus efeitos práticos, em virtude
da Súmula 231, do STJ.

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço dos apelos, porquanto tempestivos, cabíveis e
adequados. Ausentes preliminares, passo ao exame do mérito, no qual,
em únicas razões recursais, aduzem a ausência de provas suficientes para
a condenação.

Segundo  arrazoado,  as  provas  não  teriam  a  valia
necessária para a sentença condenatória, já que provenientes apenas de
milicianos e da vítima.

Nesse  esteio,  vejamos,  primeiramente,  os  termos  da
denúncia (fls. 02/05):

“(...)
Consta  dos  autos  do  procedimento  inquisitório  que
JOENILDO DA  SILVA  BARBOSA  e  ALISSON ALMEIDA
SILVA,  de  forma  consciente  e  agindo  com  dolo,
subtrairam para  si  coisa  alheia  móvel  pertencente  à
pessoa de Amanda Nunes Militão, fato este praticado
mediante grave ameaça por simulação de uso de arma
de fogo.
Segundo relata  o  inquérito  policial,  o  fato  aconteceu
aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2009, por
volta da meia-noite e 15 minutos, nas proximidades do
supermercado ATACADÃO MAXXI, localizado no bairro
da Dinamérica, nesta Cidade.
Historiam as investigações que, no dia e hora acima
citados, a vítima retornava do parque do povo, tendo
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descido  do  transporte  coletivo  nas  proximidades  do
estabelecimento comercial supracitado.
Ao caminhas em direção à sua residência, a vítima foi
abordada pelos acusados, os quais estavam em uma
moto de cor preta.
Ato  contínuo,  gesticulando  como  se  estivessem
armados,  os  acusados  exigiram  que  a  vítima  lhes
entregasse a bolsa que portava e, após apoderarem do
bem, empreenderam fuga.
Todavia,  no  exato  momento  da  fuga  dos  acusados,
uma  viatura  da  polícia  militar  transitava  pelas
proximidades  e  seus  componentes  desconfiaram  da
atitude suspeitas daqueles, os quais trafegavam pela
contra-mão de direção e com farol da moto desligado,
tendo corrigido sua atitude, após avistarem os policiais.
Ao abordarem os acusados, os milicianos encontraram
em  poder  dos  mesmos  a  bolsa  da  vítima  e,  após
contato  telefônico  realizado  do  próprio  celular  da
vítima, esta reconheceu os acusados quando estes lhes
foram apresentados em sua residência.
Diante dos fatos, os acusados foram presos ainda em
estado  de  flagrância  e  conduzidos  até  a  central  de
polícia civil para as providências de estilo.
(...)”

Compulsando os autos, vejo que não assiste razão aos
apelantes,  vez  que  os  cadernos  processuais  se  mostram fecundos  em
provas da materialidade e autoria do crime perpetrado pelos réus. 

Como provas da materialidade, podemos mencionar o
termo de apreensão e apresentação, de fl. 15, no qual se apresentou uma
bolsa, de cor roxa, contendo celular, maquiagem e documentos da vítima
Amanda Nunes Militão, encontrados em poder dos réus, conforme termo
de entrega, de fl. 16.

Vale dizer, ademais, que na esfera policial, a vítima, ao
avistar seus algozes, ainda os reconheceu como agentes do delito contra
ela perpetrado, segundo suas declarações, na fl. 08.

Testemunhos  dos  fatos  denunciados,  foram  colhidos
perante a autoridade policial:

“Pelas 00:15 horas, aproximadamente, realizava ronda
pelo bairro Dinarnérica, nesta cidade, quando próximo
ao ATACADAO MAXXl, avistaram uma motocicleta cor
preta trafegando na contra-mão com o farol desligado;
Que, em seguida o piloto da motocicleta ao avistar a
viatura tratou de ir para a mão correta e ligou o farol,
momento que ele condutor desconfiou, se aproximou e
viu quando o homem que estava no carona jogou uma
bolsa  no  chão;  Que  fizeram  a  abordagem  aos
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conduzidos, em seguida encontraram a bolsa que um
deles  havia  jogado  no  chão,  sendo  os  objetos
pertencente a urra senhora AMANDA NUNES MILITAO;
Que,  alega  o  comunicante  que  conseguiram  usar  a
agenda do celular NOKIA NA COR PINK e contactar com
a  mesma;  Que,  a  referida  senhora  afirmou  que
realmente  dois  homens  que  estavam  em  uma
motocicleta haviam lhe assaltado; Que, em seguida ele
condutor se dirigiu até a casa da vítima na rua JOSÉ
ARAÚJO BARBOSA, 37, DINAMÉRICA, NESTA CIDADE,
a convidou para fazer o reconhecimento doa meliantes;
Que, a vítima reconheceu os conduzidos como sendo os
mesmos  que  praticaram assalto  a  sua  pessoa;  Que,
diante  das  circunstâncias  todos  os  envolvidos  foram
apresentados  a  esta  central  de  policia  para  serem
tomadas  as  medidas  legais.” (Policial  Militar
Luciano Barbosa Gomes, à fl. 07)

“Por  voita  das  00:15  horas,  aproximadamente,
realizavam  rondas  pelo  bairro  Dinarnérica,  nesta
cidade, na viatura de prefixo 1070 PM, quando próximo
ao ATACADAO MAXXl, avistaram uma motocicleta cor
preta trafegando na contra-mão; Que,  em seguida o
piloto da motocicleta ao avistai- a viatura tratou de ir
para a mão correta  e  ligou o farol,  momento que o
SARGENTO  LUCIANO  desconfiou  se  aproximou  e  viu
quando  o  homem que  estava  no  carona  jogou  uma
bolsa  no  chão;  Que,  fizeram  a  abordagem  aos
conduzidos, em seguida encontraram a bolsa que um
deles  havia  jogado  no  chão,  sendo  os  objetos  de
propriedade  da  senhora  AMANDA  NUNES  MILITÃO;
Que,  alega  o  comunicante  que  conseguiram  usar  a
agenda de celular NOKIA NA COR PINK e contactar com
a  mesma;  Que,  a  referida  senhora  afirmou  que
realmente  dois  homens  que  estavam  em  uma
motocicleta  haviam  lhe  assaltado  momentos  antes;
Que em seguida a guarnição se dirigiu até a casa da
vítima  na  rua  JOSÉ  ARAÚJO  BARBOSA,  37,
DINAMÉRICA, NESTA CIDADE, e a convidou para fazer
o  reconhecimento  dos  meliantes;  Que,  a  vítima
reconheceu os' conduzidos como sendo os mesmos que
praticaram  assalto  a  sua  pessoa;  Que,  diante  das
circunstâncias todos os envolvidos foram apresentados
a  esta  central  de  polícia  para  serem  tomadas  as
medidas legais.” (Policial Militar Francis Santos
da Silva, nas fls. 07/08)

Bem  como  declarações  da  vítima,  Amanda  Nunes
Militão, à fl. 08:

“  Na presença de seu irmão ANDRÉ NUNES MILITÃO
disse que hoje, pelas 00:15 horas, estava no parque do
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povo, centro, nesta cidade, se dirigiu até uma parada
de coletivo e seguiu para sua casa; Que, desceu nas
proximidades  do  ATACADÃO  MAXXI,  DINAMÉRICA,
NESTA  CIDADE,  momento  que  caminhava  a  pé,  se
aproximaram  os  conduzidos  que  estavam  em  urna
motocicleta de cor preta, fez gesto de sacar uma arma
colocando a  mão na cintura,  anunciaram assalto  em
seguida roubaram dela declarante, UMA BOLSA DE COR
ROXA, CONTENDO UM APARELHO CELULAR DA MARCA
NOKIA  NA  COR  PINK  MODELO  2760,  CARTEIRA  DE
IDENTIDADE CIVIL, MAQUIAGEM, ETC; Que, assustada
foi para sua casa; Que, quinze minutos após o episódio
policiais  militares  estiveram  em  sua  casa  lhe
convidaram a fazer  reconhecimento em dois  homens
que eles haviam detidos cem uma bolsa na cor roxa;
Que,  ela  declarante  ao  avistar  os  conduzidos
reconheceu  como  sendo  os  mesmos  que  praticaram
assalto a sua pessoa.”

Da judiciosa instrução:

“(...) Que confirma na íntegra o depoimento prestado
na esfera policial às fls. , lido em audiência; que no dia
dos fatos se encontrava de serviço realizando rondas
no  bairro  Dinamérica,  quando  próximo  ao  Atacadão
Maxxi avistou uma motocicleta de cor preta trafegando
na contra-mão com o farol desligado; que a motocicleta
ao avistar a viatura, tratou de ir para a mão correta e
ligou o farol; que o depoente afirma que a guarnição
desconfiou  da  atitude  suspeita  das  pessoas  que
estavam na motocicleta; que ao se aproximar o homem
que estava na carona jogou uma bolsa no chão; que
afirma ter feito abordagem e conseguiram encontrar a
bolsa  jogada  ao  chão;  que  dentre  os  objetos,
conseguiram identificar  os  pertences  como  sendo  de
uma  senhora  de  nome  Amanda  Nunes  Militão;  que
conseguiram contatar com a senhora Amanda através
do celular nokia de cor pink, que se encontrava dentro
da bolsa com os demais objetos; que conseguiu com a
senhora Amanda e a mesma informou que havia sido
assaltada por dois homens que estavam em uma moto;
que em seguida conseguiu se dirigir até a residência da
vítima juntamente com os detidos e sabe informar que
a vítima reconheceu os detidos como sendo as mesmas
pessoas que haviam praticado o assalto a sua pessoa;
que confirma que a vítima não teve a menor dúvida
quanto a autoria do assalto, ao se deparar com os dois
acusados;  que  não  conhecia  os  acusados
anteriormente; que a vítima recuperou o produto do
roubo  na  Central  de  Polícia.”  (Policial  Militar
Luciano Barbosa Gomes, à fl. 182)

“Que   confirma o seu depoimento prestado na esfera
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policial constante às fIs. 07/08, lido em audiência; que
se  encontrava  de  serviço  no  dia  dos  fatos,  quando
próximo ao atacadão Maxxi, no bairro da Dimérica, a
viatura  em  que  se  encontrava  fazendo  rondas
desconfiou da atitude suspeita de  uma  motocicleta
que  vinha  na  contramão  com  o  farol desligado ;
que  sabe  informar  que  a  motocicleta  ao  avistar  a
viatura fez a manobra para o sentido correto e ligou o
farol;  que  tal  fato  chamou  a  atenção  do  sargento
Luciano ; que sabe dizer que um das pessoa que se
encontrava na moro jogou uma bolsa no chão; que a
policia  ao  fazer  a  bordagem,  encontrou  dentre  os
objetos existentes na bolsa um  celular Nokia de cor
pink;  que um dos policias da guarnição,  conseguindo
usar a agenda do celular contactou com a Sra. Amanda
de Nunes Militão e ela confirmou realmente que havia
sido assaltada há pouco tempo por dois homens que
estavam numa motocicleta; que a guarnição se dirigiu
até  a  residência  da  Sra.  Amanda  no  bairro  da
Dinamércia  e  ao  apresentar  os  dois  suspeitos,  ora
acusados sabe informar que a Sra. Amanda reconheceu
os  mesmos  como  sendo  os  autores  do  assaltado
praticado  contra  sua  pessoa;  que  sabe  dizer  que  a
vitima recuperou todos os objetos oriundos do roubo;
que sabe informar que não foi  apreendida nenhuma
arma no poder dos acusados; que não se recorda da
cor da motocicleta; que sabe informar  que a vitima
falou que foi abordada pelos acusados, mas não sabe
informar se os mesmos simularam estar armados; que
sabe informar que os acusados exigiram da vitima a
entrega de sua bolsa; que  do local ande os acusados
foram presos até a residência da vitima , o trajeto dura
em  cerca  de  05(cinco)  minutos.”  (Policial  Militar
Francis Santos da Silva, na fl. 195)

Por  sua  vez  as  declarações  da  vítima,  colhidas  na
instrução criminal, e contidas no DVD à fl. 284, dão conta de que no dia
do  crime,  ela  retornava  do  Parque  do  Povo  com  uma  amiga,  e  ao
descerem do ônibus  se despediram,  momento  em que Amanda Nunes
Militão se dirigiu para sua casa, em direção oposta à da residência da
amiga. Nesse ínterim, ela foi abordada por dois elementos, numa moto,
um com capacete preto e outro de capacete cinza, os quais lhe exigiram a
bolsa  e  a  levaram  com  os  objetos  que  lá  se  encontrava.  Presos  em
flagrante, Joenildo da Silva Barbosa e Alisson Almeida da Silva lhes foram
apresentados.  Passado o tempo do assalto,  em 21/12/2009 e data da
audiência, no dia 02/05/2012, na audiência a vítima não mais lembrava
das feições de ambos os então acusados, aqui apelantes. 

Todavia,  destacou  que  a  bolsa  recuperada  pelos
policiais estavam com dois homens presos pelos policiais, segundo dito
por  estes,  os  quais  estavam na  mesma  moto  dos  meliantes  que  lhe
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assaltaram, posto que reconheceu imediatamente a moto em que Joenildo
da Silva Barbosa e Alisson Almeida da Silva estavam como sendo a dos
homens que a roubaram. Portanto, gerando uma correlação útil  para o
reconhecimento dos agentes do crime.

Interrogados,  Joenildo  da  Silva  Barbosa  e  Alisson
Almeida  da  Silva  negaram  todos  os  fatos  a  eles  atribuídos,  tanto  na
Delegacia como em Juízo, disseram, contudo, que foram abordados pelos
policiais sem nada e depois a lançaram sobre eles o fato de que a bolsa da
vítima foi encontrada.

Pois bem. Não vejo razão aos argumentos dos réus.

Com efeito, conclui-se da prova oral que as negativas
de autorias sustentadas pelos réus/apelantes perdem relevância, visto que
se contrastam completamente com a realidade dos fatos. 

Ademais, diante de tantas e fartas circunstâncias a
demonstrar que os increpados agiram em coautoria na prática do delito
patrimonial comento, o pleito absolutório é de todo descabido.

Ponto outro, não se pode olvidar que não basta, por si
só, a defesa alegar que não há provas ou que estas são frágeis, é
necessário que comprove tal argumento, não sendo suficiente para afastar
as responsabilidades dos acusados a simples argumentação de tal
ocorrência.

Outrossim, conforme cediço, o Juiz é livre na
apreciação da prova, julgando conforme seu entendimento, sem,
entretanto, afastar-se do conjunto probatório colhido para os autos. Esse
é o entendimento superior. Vejamos:

“No Processo Penal, vige o princípio da persuasão
racional ou livre convencimento motivado, a permitir o
juiz formar o seu convencimento pelas provas
constantes dos autos.”  (STJ- RESP 613919/RS, 6ª
Turma – DJ 01.08.2005 p. 586).

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria do
crime de roubo circunstanciado  pelo  concurso  de agentes,  impõe-se a
manutenção da condenação dos apelantes nos exatos termos da sentença
recorrida, isto é, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do CP. 

Por sua vez, não vejo razão para duvidar das palavras
dos  policiais  envolvidos  nas  prisões,  pois  nenhum interesse  teriam em
deturpar  a  verdade  apontando  situação  inexistente  e  incriminando
inocente.

Além do que, não há como duvidar da credibilidade de
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seus depoimentos, sem fundamentos concretos, ou seja, sem elementos
evidenciadores de que tinham algum tipo de querela pessoal com os réus
a denotar que queriam prejudicá-los, prova que incumbia exclusivamente
às defesas, que, todavia, não a apresentou.

Ademais,  os  Tribunais  têm  deixado  assente  a
improcedência  de  quaisquer  preconceitos  em relação  aos  depoimentos
policiais,  não  devendo  ser  desprezados  frente  a  quaisquer  outros
constantes nos autos. Vejamos:

"É  inaceitável  a  preconceituosa  alegação  de  que  o
depoimento de policial deve ser sempre recebido com
reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado
não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de
um exame global do quadro probatório" (TACrim SP,
RT 530/372, Jesus, Damásio E. de. Código de
Processo Penal  Anotado.  10.  ed.  São Paulo:
Saraiva, p. 153)

E mais:

"TÓXICOS  -  TRAFICO  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  DEPOIMENTOS  DE  POLICIAIS
-ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - PRIMARIEDADE
-BONS  ANTECEDENTES -  PEQUENA QUANTIDADE  DE
DROGA  -  REDUÇÃO  DA  PENA  -  POSSIBILIDADE.  1.
Restando  comprovadas  a  materialidade  e  autoria,
mostra-se  descabida  a  pretensão  absolutória.  2.  O
depoimento dos policiais  que efetuaram a prisão  em
flagrante, em harmonia com os demais elementos da
prova,  tem  a  mesma  credibilidade  de  outros
testemunhos e, para destituir o seu valor probante, é
necessário  demonstrar  que  o  mesmo  tem  algum
interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto
que o torne suspeito. 3. Sendo o agente primário e de
bons antecedentes, sem provas de que se dedique à
atividade criminosa ou integre organização criminosa,
tendo a pena sido fixada no mínimo legal, levando em
conta a pequena quantidade de droga apreendida 7,lg
(sete  gramas  e  um  decigramas)  de  ""crack"",  tudo
indica tratar-se de um ""traficante principiante"", que
incorreu no narcotráfico como um ato isolado em sua
vida  pregressa,  faz  jus  á  redução  máxima  de  dois
terços  da  pena.  4.  Recurso  parcialmente  provido".
(TJMG - Apelação Criminal 1.0105.07.238791-
0/001. Relator(a): Des. Antônio Armando dos
Anjos. Data de Julgamento: 04/11/2008).

"APELAÇÃO.  TRAFICO DE  DROGAS.  INVESTIGAÇÕES.
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DEPOIMENTO POLICIAIS. PROVA DA MATERIALIDADE E
AUTORIA.  MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.
Comprovadas as  denúncias anônimas e investigações
apontando o réu como traficante, presa a esposa na
casa  de  ambos,  apreendidas  mais  de  cento  e  dez
gramas  de  maconha,  imperativa  a  manutenção  da
condenação por incurso nas sanções do artigo 12, da
Lei 6.368/76, atual artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
NEGADO PROVIMENTO". (TJRS - Apelação Crime
N°  70023083017,  Relator:  Elba  Aparecida
Nicolli Bastos, Julgado em 10/04/2008)

O Supremo não diverge:

"A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida  ou  suspeita" (STF,  RT  68/64  e
168/199).

"VALIDADE  DO  DEPOIMENTO  TESTEMUNHAL  DE
AGENTES  POLICIAIS.  O  valor  do  depoimento
testemunhai  de  servidores  policiais  -  especialmente
quando  prestado  em  juízo,  sob  a  garantia  do
contraditório  -  reveste-se  de  inquestionável  eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de  ofício,  da  repressão  penal.  O  depoimento
testemunhai do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente  ou  quando  se  demonstrar  -  tal  como
ocorre  com  as  demais  testemunhas  -  que  as  suas
declarações  não  encontram  suporte  e  nem  se
harmonizam  com  outros  elementos  probatórios
idôneos." (STF,  l.a  Turma,  HC n.°  73.518/SP,
Rei. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in
DJU 18.10.96).

Sem  mais,  nas  hipóteses  examinadas,  todos  os
elementos compõem o sistema das provas e valem por sua idoneidade e
poder  de  convencimento  (CPP,  art.  239),  levando  à  certeza  da
manutenção da condenação imposta.

Portanto, irreparável a condenação.

Quanto  a  pena, é  viável  o reconhecimento da
menoridade de Joenildo da Silva barbosa, 18 anos à época do crime, como
forma de atenuá-la. Contudo, tendo a pena-base para o delito pelo qual o
réu  foi condenado sido  estipulada no mínimo legal previsto no
ordenamento penal vigente esta não poderá ser reduzida.

Tal redução é impossível, por força da Súmula. 231 do
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STJ:

“Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.”

De fato, ocorreu, e a reconheço, de ofício, como solicita
a Procuradoria de Justiça, porquanto não restou expresso na sentença,
entretanto, sem alterações na pena.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS APELATÓRIOS, e,
DE  OFÍCIO,  RECONHEÇO  A  MENOR  IDADE  PENAL  DO  RÉU
JOENILDO DA SILVA BARBOSA, À ÉPOCA DO CRIME, ENTRETANTO,
SEM ALTERAÇÕES NA PENA, FRENTE A SÚMULA 231, DO STJ,  em
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  em
exercício,  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio (com jurisdição limitada), Relator, João Batista Barbosa
(Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  João
Benedito da Silva), Revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o representante do Ministério
Público,  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,  Procurador  de
Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 24 de
março de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


