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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015212-15.2015.815.0011  –5ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE:  Kawesley de Brito Rodrigues
ADVOGADO:  Robson de Brito Rodrigues (OAB/PB 17.460 ) e Tássio Lívio Paz e
Albuquerque (OAB/PB 176.462) 
APELADA: Justiça Pública

DOS  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO  DE
PESSOAS.  CONDENAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO. ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
PROVAS.  RÉU QUE PERMANECE À DISTÂNCIA
DURANTE  A  PRÁTICA  DELITUOSA.
CONTRIBUIÇÃO  PARA  O  SUCESSO  DA
EMPREITADA  CRIMINOSA.  CONCURSO
FORMAL.  APLICAÇÃO  DA  CAUSA  DE
AUMENTO  SEM  JUSTIFICAR.
IMPOSSIBILIDADE.  REFORMA.  NÚMERO  DE
INFRAÇÕES  APLICADAS.  EXTENSÃO  AOS
OUTROS CORRÉUS. PREVISÃO NO ART. 580 DO
CPP. PROVIMENTO PARCIAL.

- Em tema de delito patrimonial, a palavra da vítima,
especialmente quando descreve com firmeza a cena
criminosa e identifica o agente com igual certeza,
representa valioso elemento de convicção quanto à
certeza da autoria da infração.

- Em que pese o apelante ter permanecido à distância,
observando  a  ação  delituosa  dos  outros  acusados,
ainda assim deve ser responsabilizado pelo delito de
roubo,   pois  deu suporte à ação,  na medida em que
vigiava  o  ambiente  para  alertar  acerca  de  qualquer
reação  por  parte  dos  ocupantes  do  ônibus,  além de
estar ali para intimidar as vítimas.

-  “Nos  termos  da  jurisprudência  deste  Superior
Tribunal  de  Justiça,  o   aumento  decorrente  do
concurso  formal  tem  como  parâmetro  o  número  de
delitos perpetrados, o que não restou observado pelas
instâncias  ordinárias.  Em  verdade,  o  acréscimo
correspondente  ao  número de  duas  infrações  é  a
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fração  de  1/6  (um  sexto).  Precedentes.”(  (HC
354.978/RN,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  02/06/2016,  DJe
13/06/2016) 

-  A  alteração  no  quantum  referente  à  aplicação
concurso  formal  não  enseja  uma  circunstância  de
caráter pessoal do réu, de modo que, nos termos do art.
580  do  CPP,  deve  ser  extensível  aos  corréus  não
apelantes.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso. 

RELATÓRIO

Perante a 5ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina  Grande,
Kawesley  de  Brito  Rodrigues,  Ailton  Araújo  Melo  e  Renan  dos  Santos  Barbosa,
devidamente qualificados, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §
2º, incisos I e II c/c art. 71, ambos do Código Penal. (fls. 2/4). 

Consta dos autos que, no dia 30 de setembro de 2015, por volta
das 19h45, os denunciados, com emprego de arma, subtraíram para si ou para outrem,
de forma continuada, coisa alheia móvel. 

Narra, ainda, a peça acusatória que os acusados “no Terminal de
Integração, adentraram no ônibus coletivo da linha 004 da empresa Transnacional, e, de
forma  continuada,  quando  o  veículo  trafegava  nas  proximidades  do  Açude  Velho,
abordaram as  vítimas  Renata  Éline  de  Brás  Fontes,  Layane  Bastos  Juvito  e  Adria
Tavares Leite Silva, ocasião em que, anunciaram o assalto, sendo que o acusado Ailton
ainda portava um punhal, e levaram os aparelhos celulares das vítimas.” (fl.03)

Extrai-se também que, no momento em que a polícia foi acionada,
os  assaltantes  fugiram  do  ônibus  e,  após  empreender  diligências,  os  milicianos
conseguiram localizá-los na posse dos produtos do crime e de um punhal, momento em
que receberam voz de prisão.

Por fim, a peça acusatória consignou que os denunciados foram
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reconhecidos  pelas vítimas,  as  quais  afirmaram que apenas Ailton Araújo Melo era
quem portava a arma, sendo que ele e Renan dos Santos Barbosa confessaram a prática
delituosa.

Denúncia recebida em 24 de novembro de 2015. (fl. 51)

Alegações  finais  apresentadas  pelo  Ministério  Público  às  fls.
113/118 e pela defesa às fls. 120/123, 124/127 e 128/130. 

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados Kawesley de Brito Rodrigues,
Ailton Araújo Melo e Renan dos Santos Barbosa,  nas penas do art. 157, § 2º, incisos I
e II c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal (fls. 132/145):

a) Quanto ao acusado Kawesley de Brito Rodrigues:

a.1) Vítima Layane Bastos Juvito:

– Após  a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual foi diminuída em 6 (seis)
meses de reclusão em razão da menoridade, perfazendo um total de 4 (quatro) anos e 4
(quatro) meses de reclusão. Por força da aplicação da causa de aumento inserida no art.
157, § 2º, incisos I e II do CP, aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a
definitiva em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Em relação à pena de multa, fixou a pena pecuniária em 20 (vinte)
dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em
face  do  reconhecimento  da  menoridade,  diminuiu  a  pena  em 5  (cinco)  dias-multa,
totalizando 15 (quinze) dias-multa. Considerando a causa de aumento prevista no art.
157, § 2º, incisos I e II do CP, majorou em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 20
(vinte) dias-multa. 

a.2) Vítima Adria Tavares Leite:

– Após  a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual foi diminuída em 6 (seis)
meses de reclusão em razão da menoridade, perfazendo um total de 4 (quatro) anos e 4
(quatro) meses de reclusão. Por força da aplicação da causa de aumento inserida no art.
157, § 2º, incisos I e II do CP, aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a
definitiva em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

                                  Em relação à pena de multa, fixou a pena pecuniária em 20 (vinte)
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dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em
face  do  reconhecimento  da  menoridade,  diminuiu  a  pena  em 5  (cinco)  dias-multa,
totalizando 15 (quinze) dias-multa. Considerando a causa de aumento prevista no art.
157, § 2º, incisos I e II do CP, majorou em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 20
(vinte) dias-multa. 

Em razão do concurso formal de crimes, aumentou a maior pena
privativa de liberdade e a de multa em 1/5 (um quinto), perfazendo um total de 6 (seis)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa. Determinou ainda o seu
cumprimento em regime semiaberto.

b) Quanto ao acusado Ailton Araújo Melo:

b.1) Vítima Layane Bastos Juvito:

– Após  a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 5 (cinco) anos de reclusão, a qual foi diminuída em 6 (seis) meses de reclusão
em razão  da  menoridade  e  de  3  (três)  meses  de  reclusão  em virtude  da  confissão
espontânea.  Por força da aplicação da causa de aumento inserida no art.  157,  § 2º,
incisos I e II do CP, aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva
em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em relação à pena de multa, fixou a pena pecuniária em 23 (vinte
e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos. Em face do reconhecimento da menoridade, diminuiu a pena em 5 (cinco) dias-
multa e 3 (três) dias-multa, totalizando 15 (quinze) dias-multa. Considerando a causa de
aumento prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II do CP, majorou em 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva em 20 (vinte) dias-multa. 

b.2) Vítima Adria Tavares Leite:

– Após  a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 5 (cinco) anos de reclusão, a qual foi diminuída em 6 (seis) meses de reclusão
em razão  da  menoridade  e  de  3  (três)  meses  de  reclusão  em virtude  da  confissão
espontânea.  Por força da aplicação da causa de aumento inserida no art.  157,  § 2º,
incisos I e II do CP, aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva
em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

                                Em relação à pena de multa, fixou a pena pecuniária em 23 (vinte e
três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Em face do reconhecimento da menoridade, diminuiu a pena em 5 (cinco) dias-multa e
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3  (três)  dias-multa  por  força  da  confissão,  totalizando  15  (quinze)  dias-multa.
Considerando a causa de aumento prevista  no art.  157,  §  2º,  incisos  I  e  II  do CP,
majorou em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 20 (vinte) dias-multa. 

Em razão do concurso formal de crimes, aumentou a maior pena
privativa de liberdade e a de multa em 1/5 (um quinto), perfazendo um total de 6 (seis)
anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa. Determinou ainda
o seu cumprimento em regime semiaberto.

c) Quanto ao acusado Renan dos Santos Barbosa:

c.1) Vítima Layane Bastos Juvito:

                                 - Após a análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual foi diminuída em 6 (seis) meses de
reclusão  em  razão  da  menoridade  e  de  3  (três)  meses  de  reclusão  em  virtude  da
confissão espontânea. Por força da aplicação da causa de aumento inserida no art. 157,
§  2º,  incisos  I  e  II  do  CP,  aumentou a  reprimenda  em 1/3  (um terço),  tornando-a
definitiva em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

                                  Em relação à pena de multa, fixou a pena pecuniária em 20 (vinte)
dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em
face do reconhecimento da menoridade, diminuiu a pena em 5 (cinco) dias-multa e 3
(três) dias-multa por força da confissão, totalizando 12 (doze) dias-multa. Considerando
a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II do CP, majorou em 1/3 (um
terço), tornando-a definitiva em 19 (dezenove) dias-multa. 

c.2) Vítima Adria Tavares Leite:

                                  - Após a análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual foi diminuída em 6 (seis) meses de
reclusão  em  razão  da  menoridade  e  de  3  (três)  meses  de  reclusão  em  virtude  da
confissão espontânea. Por força da aplicação da causa de aumento inserida no art. 157,
§  2º,  incisos  I  e  II  do  CP,  aumentou a  reprimenda  em 1/3  (um terço),  tornando-a
definitiva em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

                               Em relação à pena de multa, fixou a pena pecuniária em 20 (vinte)
dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em
face do reconhecimento da menoridade, diminuiu a pena em 5 (cinco) dias-multa e 3
(três) dias-multa por força da confissão, totalizando 12 (doze) dias-multa. Considerando
a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II do CP, majorou em 1/3 (um
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terço), tornando-a definitiva em 19 (dezenove) dias-multa. 

Em razão do concurso formal de crimes, aumentou a maior pena
privativa de liberdade e a de multa em 1/5 (um quinto), perfazendo um total de 6 (seis)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 38 (trinta e oito) dias-multa. Determinou ainda o
seu cumprimento em regime semiaberto.

Irresignado  com  a  sentença,  o  acusado  Kawesley  de  Brito
Rodrigues recorreu, pugnando, em síntese, pela absolvição, ante a ausência de provas
convincentes para a condenação imposta ou ainda alternativamente, para  que  seja
imposta a pena mínima. (fls. 150/154)

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 198/201), seguiram os
autos, já nesta Instância, à Procuradoria Geral de Justiça, que, em parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 208/211).

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à sentença
condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando por sua reforma, no sentido
de absolver o apelante alegando insuficiência de provas, ou ainda alternativamente para
a reprimenda seja aplicada no mínimo legal.

 
O  recorrente  afirma,  em suas  alegações  recursais,  que  não  foi

apontado pelas vítimas como uma das pessoas que teria cometido o delito, além de
afirmar que os outros denunciados Ailton Araújo Melo e Renan dos Santos Barbosa
declararam que ele não teria participado do crime discutido nos autos.

A autoria e a materialidade restam, amplamente, comprovadas, de
modo a positivar a existência do delito de maneira cristalina, o que se depreende das
suficientes provas colhidas durante as fases inquisitorial  e  processual,  tais  como, o
Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/09), o Auto de Apreensão e Apresentação (fl.14),
o  Termo  de  Entrega  (fls.  15/17), reconhecimento  das  vítimas  e  depoimentos
testemunhais, todos acordes com o direcionamento tomado na condenação.

Nesse contexto, destaco  que, em juízo (CD-ROOM de fl. 102), as
testemunhas elencaram os três acusados como os envolvidos na ação delituosa. Nesse
direcionamento, colaciono os depoimentos prestados na delegacia, nos quais é possível
inferir que, enquanto um dos denunciados executava a ação delituosa, os outros dois,
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dentre eles o ora recorrente, davam suporte ao ato criminoso. Vejamos:
 

WILLAMY  RICARDO  DA  CONCEIÇÃO  COSTA,  Policial
Militar,  declarou  na  delegacia  o  seguinte:  Na  data  de  hoje,  o
depoente estava de serviço pela ciclo patrulha, quando por volta
das  19:45  horas,  o  motorista  de  um  veiculo  passou  pela
guarnição  informando  que  haviam  3  homens  assaltando  um
ônibus,  um  pouco  mais  embaixo  da  via,  na  mesma  RUA
VEREADOR  JOSÉ  TARGINO,  PRÓXIMO  AO  BOBS
LANCHONETE E A FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU,
CENTRO,  NESTA CIDADE,  Que,  a  guarnição  era  composta
pelo depoente,  o SD F.  SOUSA, o SD ELIAS e o CB IVAN;
Que, a guarnição efetuou diligências e conseguiu localizar os 3
indivíduos  caminhando,  os  quais  visualizaram  os  policiais  e
tentaram empreender fuga; Que, os indivíduos foram seguidos e
devidamente  abordados;  Que,  de  posse do indivíduo de nome
KAWESLEY DE BRITO RODRIGUES, foram encontrados dois
aparelhos celulares, sendo um de marca NOKIA, COR PRETA,
MODELO LUMIA 520 E OUTRO DA MARCA SAMSUNG,
MODELO  GTS530,  COR  BRANCA;  Que,  de  posse  do
indivíduo  de  nome  AILTON  ARAÚJO  MELO,  foram
encontrados  3  aparelhos  celulares,  sendo  um  da  marca
SAMSUNG, COR PRATA, MODELO GTC3222, OUTRO DA
MARCA SAMSUNG,  COR  PRETA,  MODELO  GTI9192,  E
OUTRO DA MARCA LG DUAL SIM, COR PRETA; Que,  o
indivíduo  de  nome  KAWESLEY  DE  BRITO  RODRIGUES
ainda tentou jogar os aparelhos dos quais estava de posse, porém,
tal fato foi visto pelos componentes da guarnição; Que, um dos
indivíduos ainda arremessou um punhal com cabo de madeira, o
qual  quebrou,  não  tendo  dado  tempo  de  ver  qual  dos  3
arremessou  o  objeto;  Que,  os  3  indivíduos  de  pronto
confessaram a prática do roubo no ônibus da empresa  da
linha 004, trans nacional; Que, Diante disso foi dada voz de
prisão; Que, mantiveram contato com o CIOP e informaram
sobre a situação dos indivíduos presos; Que,  as vítimas do
roubo foram localizadas e foram para a Central de Polícia
Civil;  Que,  as  vítimas  imediatamente  reconheceram  os  3
indivíduos autores do roubo, bem como reconheceram seus
pertences;  Que,  apenas  dois  dos  objetos  não  foram
reconhecidos  pelas  vítimas;  Que,  não  sabe  informar  se  os
indivíduos  já  foram presos  e  processados;  […]  (fls.  06/07)  –
Destaquei

ADRIANO  FERNANDES  DE  SOUSA,  Policial  Militar,
informou  o  seguinte:Na  data  de  hoje,  o  depoente  estava  de
serviço pela ciclo patrulha, quando por volta das 19:45 horas, o
motorista de um veiculo passou pela guarnição informando que
haviam 3 homens assaltando um ônibus, um pouco mais embaixo
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da  via,  na  mesma  RUA  VEREADOR  JOSÉ  TARGINO,
PRÓXIMO  AO  BOBS  LANCHONETE  E  A  FACULDADE
MAURÍCIO DE NASSAU, CENTRO, NESTA CIDADE, Que, a
guarnição era composta pelo depoente, o 2o. SGT. WILLAMY, o
SD ELIAS e o CB IVAN; Que, a guarnição efetuou diligências e
conseguiu  localizar  os  3  indivíduos  caminhando,  os  quais
visualizaram os policiais e tentaram empreender fuga; Que, os
indivíduos  foram seguidos  e  devidamente  abordados;  Que,  de
posse  do  indivíduo  de  nome  KAWESLEY  DE  BRITO
RODRIGUES,  foram  encontrados  dois  aparelhos  celulares,
sendo um de marca NOKIA, COR PRETA, MODELO LUMIA
520 E OUTRO DA MARCA SAMSUNG, MODELO GTS530,
COR BRANCA; Que, de posse do indivíduo de nome AILTON
ARAÚJO  MELO,  foram  encontrados  3  aparelhos  celulares,
sendo  um  da  marca  SAMSUNG,  COR  PRATA,  MODELO
GTC3222,  OUTRO DA MARCA SAMSUNG,  COR PRETA,
MODELO GTI9192, E OUTRO DA MARCA LG DUAL SIM,
COR  PRETA;  Que,  o  individuo  de  nome  KAWESLEY  DE
BRITO RODRIGUES ainda tentou jogar os aparelhos dos quais
estava de posse, porém, tal fato foi visto pelos componentes da
guarnição; Que, um dos indivíduos ainda arremessou um punhal
com cabo de madeira, o qual quebrou, não tendo dado tempo de
ver  qual  dos  3 arremessou o objeto;  Que,  os  3 indivíduos de
pronto confessaram a prática do roubo no ônibus da empresa da
linha  004,  transnacional;  Que,  Diante  disso  foi  dada  voz  de
prisão;  Que,  mantiveram contato  com o  CIOP  e  informaram
sobre a situação dos indivíduos presos; Que, as vítimas do roubo
foram localizadas e foram para a Central de Policia Civil; Que,
as vítimas imediatamente reconheceram os 3 indivíduos autores
do roubo, bem como reconheceram seus pertences; Que, apenas
dois dos objetos não foram reconhecidos pelas vítimas; Que, não
sabe informar se os indivíduos já foram presos e processados;
Que, esclarece que as vítimas disseram que os 3 autores do roubo
utilizaram o punhal durante a prática do delito. (fls. 07/08)

LAYANE BASTOS JUVITO, vítima, declarou o seguinte:QUE A
declarante  estava  na  condição  de  passageira  no  ônibus  da
empresa TRANS NACIONAL, LINHA 004, tendo adentrado no
referido  ônibus  no  terminal  de  Integração,  onde  estava
acompanhada  de  mais  3  amigas;  Que,  nas  proximidades  da
LANCHONETE  BOBS,  3  indivíduos  assaltaram  o  grupo  de
amigas; Que, apenas um dos indivíduos, o que estava vestindo a
camisa do campinense Clube, (AILTON ARAÚJO MELO) foi o
que anunciou o assalto, com o uso de um punhal; Que, o grupo já
ia descer do ônibus, ou seja, já estava para puxar a corda para dar
sinal de parada, quando foram contidas pelo assaltante; Que, o
indivíduo falou que não era para descer do ônibus, pois estavam
sendo assaltadas,  ordenando que passassem os celulares;  Que,
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Diante da ameaça sofrida, a declarante entregou o seu aparelho
LG COR PRETA,  DUAL SIM; Que,  o  mesmo indivíduo que
anunciou  o  assalto,  recolheu  os  objetos;  Que,  os  outros
indivíduos apenas ficavam acompanhando e dando cobertura na
pratica do assalto; Que, as vítimas ainda foram ameaçadas, visto
que, os assaltantes disseram para não chamarem a policia, pois
"o  negócio  poderia  ficar  feio  para  o  lado  de  vocês";  Que  as
vítimas  receberam  a  informação  de  que  os  indivíduos  foram
presos  e  então  vieram para  Central  de  Polícia,  após  o  que  a
Polícia Militar chegou com os assaltantes; Que, reconhece o seu
aparelho celular; Que, reconhece e não tem duvidas de que os 3
indivíduos presos, foram os autores do assalto sofrido na data de
hoje. (fls.09)

ADRIA TAVARES LEITE SILVA declarou o seguinte: Na data
de hoje a declarante estava na condição de passageira no ônibus
da empresa TRANS NACIONAL, LINHA 004, tendo adentrado
no  referido  ônibus  no  terminal  de  Integração,  Que,  estava
acompanhada  de  mais  3  amigas;  Que,  nas  proximidades  da
LANCHONETE  BOBS,  3  indivíduos  que  estavam no  ônibus
assaltaram  a  declarante  e  suas  amigas;  Que,  apenas  um  dos
indivíduos, o que estava trajando a camisa do campinense Clube,
(AILTON ARAÚJO MELO) foi o que anunciou o assalto, com
um punhal apontado para as vítimas; Que, o grupo de amigas já
ia  descer  do  ônibus,  quando foram contidas  pelos  assaltantes,
dizendo  que  não  descessem  do  ônibus,  pois  estavam  sendo
assaltadas, ordenando que passassem os celulares; Que, Diante
da  ameaça  sofrida,  a  declarante  entregou  o  seu  aparelho
SAMSUNG, COR PRATA, MODELO GTC3222; Que, o mesmo
indivíduo que anunciou o assalto, recolheu os objetos e os outros
indivíduos apenas ficavam acompanhando e dando cobertura na
pratica do assalto; Que, as vítimas ainda foram ameaçadas, pois,
os assaltantes disseram para que não chamassem a policia, pois
"o negócio poderia ficar feio para o lado delas"; Que as vítimas
receberam a informação de que  os  indivíduos foram presos  e
então vieram para Central de Polícia, após o que a Polícia Militar
chegou  com  os  assaltantes;  Que,  reconhece  o  seu  aparelho
celular; Que, reconhece e não tem duvidas de que os 3 indivíduos
presos,  foram os  autores  do  assalto  sofrido  na  data  de  hoje,
ocorrido no interior do ônibus; Que, uma amiga sua conseguiu
esconder  o  celular  e  não  entregou,  tendo  dito  que  não  tinha
celular, mesmo tendo o assaltante apontado o punhal para ela. (fl.
10)

Acrescento, ainda, que as vítimas reconheceram os acusados na
delegacia  e  ratificaram  que  foram  os  três  denunciados  estavam  envolvidos  na
empreitada criminosa. Além do mais, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima,
possui valor probante a ensejar decreto condenatório, especialmente quando inexiste
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qualquer motivo para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. 1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. O referido dispositivo contém meras
recomendações, sendo desnecessária a sua estrita observância. 2.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  Prova  segura  quanto  à
materialidade  e  a  participação  na  empreitada  criminosa,
demonstrada  pelo  conjunto  probatório.  3.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  A palavra  da  vítima  assume  especial  relevância  no
esclarecimento  da  autoria.  (...)” (TJRS  -  Apelação  Crime  Nº
70059849893 – Rel. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak – DJ:
26/06/2014) – grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO  MAJORADO
-SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA
- VALIDADE -  CONDENAÇÃO MANTIDA -  DECOTE DA
MAJORANTE  DO  CONCURSO  DE  PESSOAS  -
IMPOSSIBILIDADE  -  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
CORPORAL  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS  -  NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - REVISÃO
DA PENA - INVIABILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS. A
palavra da vítima nos crimes cometidos na clandestinidade, como
o roubo, em que, geralmente, inexistem testemunhas presenciais,
são  de  extrema  valia  para  o  conjunto  probatório  dos  autos.
Devidamente comprovada a prática delitiva, não há que se falar
em absolvição. Inviável o decote da majorante do concurso de
pessoas quando há a demonstração da convergência de vontades,
bem como a participação de mais agentes na prática do evento
delituoso.  Não  preenchidos  os  requisitos  legais,  inviável  a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.   (TJMG
- Apelação Criminal  1.0707.13.013373-9/001 -  Rel. Des. Sálvio
Chaves - DJ 10/06/2014)

Outrossim, apesar do apelante Kawesley de Brito Rodrigues e os
outros denunciados terem negado a participação do recorrente, há que se destacar que,
quando  foram  ouvidos  na  delegacia  confessaram  a  prática  criminosa  e  ainda  a
participação de Kawesley de Brito Rodrigues. Vejamos:

AILTON  ARAÚJO  MELO  declarou  na  delegacia  o  seguinte:
Reconhece como verdadeira a acusação sobre a prática de assalto
na data de hoje, ocorrido no interior de um ônibus coletivo da

 Apelação Criminal nº   0015212-15.2015.815.0011                            CMBF - Relator   10



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

empresa TRANS NACIONAL; Que,  informa que adentrou no
ônibus  no  terminal  de  Integração,  momento  em  que  estava
acompanhado de mais dois amigos de nome RENAN E OUTRO
CONHECIDO  POR  NEYMAR;  Que,  relata  que  era  o
interrogado  quem estava  de  posse  do  punhal  ora  apreendido,
utilizado na prática do assalto; Que, não abordou as vítimas com
uso  do  punhal;  Que,  não  tem  certeza,  porém,  acredita  que
RENAN também estava de posse de um punhal; Que, reconhece
que  ordenou que  as  vítimas  passassem o  celular,  assim como
também NEYMAR E RENAN; Que, foi o interrogado e RENAN
quem  pegou  os  objetos  das  vítimas;  Que,  não  falou  que  as
vítimas não ligassem para a policia;  Que, deixa claro que os 3
estavam juntos na prática do assalto dentro do ônibus; Que,
após o delito,  desceram do ônibus;  Que,  na  parada de ônibus
onde  desceram  não  assaltaram  ninguém;  Que,  quando  foi
abordado por PMS estavam de posse de dois aparelhos celulares
das vítimas; Que, o outro aparelho acredita que estava de posse
de RENAN; Que, Nunca foi  preso ou processado; Que, não é
usuário  de  drogas;  Que,  iria  vender  os  objetos  roubados  para
fazer uma cirurgia dentária. 

RENAN  DOS  SANTOS  BARBOSA declarou  na  delegacia  o
seguinte:Que  o interrogado informa que se encontrou com seus
amigos AILTON e "NEYMAR" no Terminal de Integração e lá
chegando combinaram de fazer um assalto dentro de um ônibus;
Que viram um grupo de meninas  no terminal  de  integração e
resolveram entrar no mesmo ônibus para assalta-las; Que quem
estava  com  um  punhal  era  AILTON;  Que  o  interrogado  não
estava  de  posse  de  punhal;  Que  foi  AILTON que  anunciou  o
assalto,  apontando  o  punhal  e  o  interrogado  anda  segurou  na
cintura, fazendo o "pantinho",  como se tivesse com algo;  Que
AILTON disse  para  passarem os celulares;  Que  o  interrogado
também  disse  "PASSA  O  CELULAR";  Que  as  meninas
entregaram os aparelhos celulares, assim como um rapaz; Que
depois do assalto desceram do ônibus; Que na parada de ônibus
não  assaltaram  ninguém  apenas  correram;  Que  viu  que  um
veículo  branco  os  seguiu;  Que  foram abordados  por  policiais
militares; Que o interrogado não estava de posse de nenhum dos
aparelhos celulares roubados e nem de posse de punhal; Que os
três praticaram o assalto em conjunto e decidiram fazer isto em
conjunto;  Que  está  arrependido;  Que  ia  vender  os  objetos
roubados  para  comprar  roupas;  Que  nunca  foi  preso  ou
processado.;

Não  há  que  se  desconsiderar  a  validade  dos  depoimentos  das
testemunhas  inquiridas,  já  que  não  há  registro  de  que  eles  tinham  motivos  para
incriminá-lo injustamente. 

 Apelação Criminal nº   0015212-15.2015.815.0011                            CMBF - Relator   11



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Destaca-se  portanto  que  a  acusação  provou  durante  toda  a
instrução que houve, sim, a prática do evento criminoso com atuação do apelante, até
porque  restou  provado  que  deu  cobertura  aos  outros  acusados  durante  a  prática
delituosa. 

Em que pese o apelante ter permanecido à distância, observando a
ação delituosa dos outros acusados, ainda assim deve ser responsabilizado pelo delito
de roubo,  pois deu suporte à ação, na medida em que vigiava o ambiente para alertar
acerca de qualquer reação por parte dos ocupantes do ônibus, além de estar ali para
intimidar  as  vítimas,  de  modo  a  ter  uma  contribuição  relevante  para  o  sucesso  do
evento delituoso.

A respeito, vejamos a jurisprudência:

49633378 -  APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 157,  §2º,  INCISO II,  CP.  (1)  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  O  DELITO  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO PATRIMÔNIO ALHEIO.
NÃO  ACOLHIMENTO.  ELEMENTARES  DO  DELITO  DE
ROUBO  IDENTIFICADAS  NO  PROCESSO.  2)  APLICAÇÃO
DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO
ACOLHIMENTO. MANIFESTA PERICULOSIDADE NO MEIO
SOCIAL.  3)  EXCLUSÃO  DA  CAUSA  DE  AUMENTO  DE
PENA,  PREVISTA  NO  ARTIGO  157,  §2º,  INCISO  II,  CP
(CONCURSO DE AGENTES). NÃO ACOLHIMENTO. RÉU E
TERCEIRO  INIMPUTÁVEL,  CONCORRERAM  PARA  A
SUBTRAÇÃO  PATRIMONIAL.  4)  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS  REQUISITOS  DO  ARTIGO  89  DA LEI  N.
9099/1995.  5)  REGIME  INICIAL  ABERTO.  NÃO
ACOLHIMENTO.  ARTIGO 33,  §2º,  B,  DO CP.  6)  RECURSO
CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  1.  [...]  3.  Impõe-se  o
reconhecimento  da  causa  de  aumento  de  pena  prevista  no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pois, muito embora
o menor púbere não tenha participado dos atos de execução,
permaneceu,  durante todo o iter criminis,  à  espreita,  dando
cobertura  ao  réu,  além  de  contribuir  para  fuga,  o  que
demonstra o ajuste de condutas, caracterizando o concurso de
pessoas. 4.[...] 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APL
0024572-72.2007.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.
Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 17/04/2013; DJES 25/04/2013)  -
Negritei

54093046  -  ROUBO.  APREENSÃO  DA RES  FURTIVA EM
PODER DOS ACUSADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
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DECLARAÇÕES  DA  VÍTIMA  RECONHECENDO  OS
AGENTES.  ADMISSIBILIDADE  COMO  PROVA  IDÔNEA.
AGENTE  QUE  PERMANECE  NAS  PROXIMIDADES,  À
ESPREITA ENQUANTO OS DEMAIS AGEM. EFETIVIDADE
PARA O  SUCESSO  DA EMPREITADA CRIMINOSA.  NÃO-
INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  ENQUANTO  VIGENTE  O
PRAZO PARA ENTREGA DA ARMA ÀS AUTORIDADES. [...]
O  fato  de  um  dos  agentes  ter  permanecido  à  distância,
observando  a  ação  dos  demais,  não  afasta  a  sua
responsabilidade pelo delito, nem se trata de participação de
menor  importância,  pois,  conforme  volumoso  entendimento
pretoriano,  tal  conduta,  vigiar as imediações para alertar os
comparsas  de  eventual  aproximação  de  alguém,  além  de
intimidar a vítima, visto que de nenhuma dificuldade para ela
perceber que, em caso de reação, os demais agentes poderiam
contar com o auxílio do terceiro, que permanecera à espreita, é
de  não-desprezível  relevo  para  o  sucesso  da  empreitada
criminosa.  Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo,
conforme é notório, o prazo para a regularização ou entrega das
armas às  autoridades  competentes  foi  sucessivas  vezes  dilatado,
restando, nesseinterregno de tempo, afastada a tipicidade do delito.
Apelação provida em parte. (TJMG; ACr 1.0352.05.021801-0/001;
Januária; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Delmival de Almeida
Campos; Julg. 16/08/2006; DJMG 05/09/2006) - Negritei

O juiz singular,  ao proferir  seu  decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no  art. 157, § 2º,  I e II,  do
Código Penal,  fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados aos
autos, mormente  quando  não  carreado  ao  álbum  processual  nenhum  elemento
convincente a expurgar a culpabilidade atribuída ao recorrente, o qual venha a justificar
a absolvição pretendida. 

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
decantada pelo recorrente, esmorece em face da materialidade e da autoria incontestes,
por serem esteadas em provas verossímeis e vigorosas. 

Por  fim,  o recorrente  pleiteia,  alternativamente,  pela  redução da
pena base para o mínimo legal. 

É escusado dizer que o juiz tem poder discricionário para fixar a
pena base dentro dos limites legais, desde que o faça fundamentadamente. É que, não
constituindo  direito  subjetivo  do  acusado  a  estipulação  dessa  pena  em  seu  grau
mínimo, pode o magistrado, considerando as diretrizes do art.  59 do Código Penal,
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majorá-la para alcançar os objetivos da sanção. E assim, portou-se, iniludivelmente, o
magistrado sentenciante, que se referiu, de forma explícita, aos motivos legais da sua
elevação. 

Com  efeito,  ao  exarar  a  sentença  ora  impugnada,  o  juiz
monocrático não se quedou silente quanto à análise das circunstâncias judiciais. Ao
revés,  sopesou  convenientemente  todas  as  moduladoras  do  art.  59  do  Estatuto
Repressivo, reconhecendo, a maioria delas, desfavoráveis ao recorrente, fixou a pena
base em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e diminuiu em 6 (seis) meses em
razão da menoridade do apelante. 

Em razão das causas especiais de aumento de pena, prevista no §
2°, I e II, do art. 157, do CP, majorou a reprimenda no percentual de 1/3 (um terço).
Nesse aspecto, há uma observação a ser feita: a reprimenda deveria ser de 5 (cinco)
anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e não 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses
de reclusão, como consignou o Magistrado. Contudo, ante a ausência de recurso do
Ministério Público, não é possível efetuar qualquer modificação para prejudicar o réu.

No tocante ao concurso formal, o Juiz a quo majorou a pena em 1/5
(um quinto), não tendo justificado a razão de sua aplicação. Nesse compasso, há que se
considerar que o Magistrado, apesar da denúncia ter narrado que foram três vítimas,
fez a dosimetria da reprimenda apenas para duas delas. 

Assim sendo,  considerando o número de infrações cometidas em
concurso formal que foram consideradas na sentença,  deve aumentada  de 1/6 (um
sexto), o que perfaz uma pena definitiva de  6 (seis) anos,  8 (oito) meses e 15
(quinze) dias de reclusão. 

Nesse contexto, há que se observar que, em se tratando de concurso
formal de crimes, não é cabível a soma da pena de multa aplicada para cada uma das
vítimas, como procedeu o Magistrado sentenciante. Dessa forma, observando o mesmo
percentual concernente à reprimenda corporal, elevo a maior pena de multa aplicada,
que foi de 20 (vinte) dias-multa, e faço incidir a fração de 1/6 (um sexto), totalizando
ao final 23 (vinte e três) dias-multa.

Nesse direcionamento, colaciono precedente do Superior Tribunal
de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HC. ROUBO DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.  PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO
LEGAL.  CARÊNCIA  DE  FUNDAMENTO  IDÔNEO.
CONFISSÃO   ESPONTÂNEA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
IMPOSIÇÃO  DE  PENA  INFERIOR  AO  PISO
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ESTABELECIDO EM LEI.  SÚMULA/STJ  231.  CONCURSO
FORMAL.AUMENTO   DE  1/6  PELA  PRÁTICA  DE  DOIS
CRIMES.   REGIME   FECHADO  DESMOTIVADO.
SÚMULA/STJ  440.  WRIT  NÃO  CONHECIDO E HABEAS
CORPUS CONCEDIDO,  DE OFÍCIO.1.[...]  7.  Nos  termos  da
jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o   aumento
decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de
delitos perpetrados, o que não restou observado pelas instâncias
ordinárias.  Em  verdade,  o  acréscimo  correspondente  ao
número  de  duas  infrações  é  a  fração  de  1/6  (um  sexto).
Precedentes. 8.  De  acordo  com  a Súmula 440/STJ, "fixada a
pena-base  no  mínimo  legal,   é   vedado  o  estabelecimento  de
regime prisional mais gravoso do  que  o  cabível  em  razão da
sanção  imposta,  com  base  apenas  na  gravidade   abstrata  do
delito";  e  com a Súmula 719/STF,  "a imposição do regime de
cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige
motivação  idônea".  9.  Writ  não  conhecido  e  habeas  corpus
concedido, de ofício, a fim de fixar  a  pena em 6 (seis) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias, e ao  pagamento  de  15  (quinze)
dias-multa,  estabelecendo o regime prisional semiaberto para o
desconto  da  sanção  corporal.  (HC  354.978/RN,  Rel.  Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016,
DJe 13/06/2016) - Destaquei

A alteração no quantum referente à aplicação concurso formal não
enseja uma circunstância de caráter pessoal do réu, de modo que, nos termos do art. 580
do CPP, deve ser extensível aos corréus não apelantes. Vejamos:

Art.  580  -  No  caso  de  concurso  de  agentes  (Código  Penal,
art.     25),  a  decisão  do  recurso  interposto  por  um dos  réus,  se
fundado em motivos que não sejam de caráter  exclusivamente
pessoal, aproveitará aos outros. 

Logo, redimensionando, de ofício, a pena dos réus Ailton Araújo
Melo e Renan dos Santos Barbosa, por considerar que foram cometidas duas infrações
em concurso formal, o aumento deve ser de 1/6 (um sexto), o que perfaz uma pena
definitiva, respectivamente, de 6 (seis) anos,  7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
e 23 (vinte e três) dias-multa, e 6 (seis) anos,  3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão, e  18 (dezoito) dias-multa.

Ante o exposto,  dou provimento parcial  ao recurso apelatório,
para, em relação ao concurso formal, aumentar o percentual para 1/6 (um sexto), o que
perfaz  uma pena definitiva de 6 (seis)  anos,   8 (oito)  meses e  15 (quinze) dias de
reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-
multa.
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E,  de ofício,  por  força da aplicação do art.  580 do Código de
Processo Penal, redimensiono o percentual de aumento, aplicado por força do concurso
formal, para 1/6 (um sexto), o que perfaz uma pena definitiva de  6 (seis) anos,  7 (sete)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa para Ailton Araújo
Melo e de 6 (seis) anos,  3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 18
(dezoito) dias-multa para Renan dos Santos Barbosa, a serem cumpridas em regime
inicial semiaberto.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador Joás de Brito
Pereira  Filho,  decano  no  exercício  da  Presidência,  dele  participando,  além de  mim,
Relator,  Carlos  Antônio  Sarmento,  Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy de  Queiroz  Melo  Filho”  da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 13
(treze) dias do mês de dezembro do ano de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
       Relator
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