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DE  REPRIMENDA  QUE  ATENDE  AOS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE.  FRAÇÃO
DE AUMENTO DECORRENTE DA MAJORANTE
PREVISTA NO INICSO I  DO §2º  DO ART.  157
DO CP. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
ACUSADO  QUE  FAZ  USO  OSTENSIVO  DE
ARMA  DE  FOGO,  IMPONDO-A  SOBRE  A
CABEÇA DE  UMA DAS  VÍTIMAS  E,  DEPOIS,
DISPARANDO  CONTRA O  POLICIAL  QUE  O
PERSEGUIA.  ACENTUADA PERICULOSIDADE
SOCIAL  DO  RÉU.  QUANTUM DE  AUMENTO
JUSTIFICADO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

A palavra das vítimas em juízo, aliada à confissão
do  réu,  constituem  elementos  suficientes  para
uma condenação.

Justifica-se a fixação acima do mínimo legal  da
fração  de  aumento  decorrente  do  emprego  de
arma quando o acusado utiliza ostensivamente o
artefato bélico, impondo-o sobre a cabeça de uma
das vítimas e, depois, efetuando disparos contra o
policial que o perseguia após a prática delitiva.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO AO  APELO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta, à fl. 152, por  Ubirajara

Pereira da Silva contra a sentença de fls. 144/150, que o considerou incurso

nas sanções do art. 157, §2º, I, c/c art. 329, ambos do CP, condenando-o a 7

(sete) anos de reclusão e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, além

do pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

 

Segundo a denúncia, no dia 17/07/2014, por volta das 21h, nas

proximidades da garagem da Transnacional, na cidade de Campina Grande-

PB, o ora recorrente, teria subtraído, mediante grave ameaça de uso de arma

de fogo, bens móveis pertencentes a Joab Barbosa Ribeiro e Luana Ferreira

Pedrosa, além de ter ofendido a integridade física ter desobedecido ordem do

policial Antônio Carlos Marcos de Melo.

Ainda  nos  termos  da  inicial  acusatória,  no  dia  e  local  acima

referidos, as vítimas se encontravam em uma lanchonete quando o denunciado

adentrou no estabelecimento  e  anunciou  o  assalto,  pondo a  arma de  fogo

sobre  a  cabeça  de  Luana,  ameaçando-a  de  morte  caso  não  entregasse  o

aparelho celular. Além disso, o acusado compeliu Joab a também entregar a

chave de seu automóvel, no intento de evitar uma perseguição. 

Por  fim,  após  ser  perseguido  pelas  vítimas  no  veículo  de  um

Policial Federal que se encontrava no local, o réu não atendeu ao comando

para que soltasse a arma de fogo e ainda desferiu 3 (três) disparos na direção
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do agente público.

Apesar dos disparos feitos pela polícia, o acusado conseguiu fugir

do  local,  vindo  a  ser  preso  em  flagrante  no  hospital,  ocasião  em  que  se

apresentou  como  sendo  o  menor  Janderson  da  Silva  Miguel.  Depois  de

algumas diligências, percebeu-se que referido nome pertencia, na verdade, a

um primo  do  acusado,  e  que  este  era  de  maior  (24  anos  de  idade)  e  se

chamava Ubirajara Perreira da Silva.

Nas  razões  do  apelo  (fls.  170/174),  o  apelante  requer  a  sua

absolvição,  por  insuficiência  de  provas  acerca  da  autoria  delitiva,  pedindo,

assim a aplicação do princípio do in dubio pro reu. Subsidiariamente, pleiteia a

diminuição da fração de aumento decorrente do emprego de arma.

Em  contrarrazões  de  fls.  176/181,  suplica  o  parquet pela

manutenção da sentença em todos os seus termos.

Manifestando-se  a  Procuradoria  de  Justiça,  opinou  pelo

desprovimento do apelo (fls. 183/187).

É o relatório.

VOTO

 

Segundo a denúncia, no dia 17/07/2014, por volta das 21h, nas

proximidades da garagem da Transnacional, na cidade de Campina Grande-

PB, o ora recorrente, teria subtraído, mediante grave ameaça de uso de arma

de fogo, bens móveis pertencentes a Joab Barbosa Ribeiro e Luana Ferreira

Pedrosa, além de ter ofendido a integridade física ter desobedecido ordem do

policial Antônio Carlos Marcos de Melo.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ainda  nos  termos  da  inicial  acusatória,  no  dia  e  local  acima

referidos, as vítimas se encontravam em uma lanchonete quando o denunciado

adentrou no estabelecimento  e  anunciou  o  assalto,  pondo a  arma de  fogo

sobre  a  cabeça  de  Luana,  ameaçando-a  de  morte  caso  não  entregasse  o

aparelho celular. Além disso, o acusado compeliu Joab a também entregar a

chave de seu automóvel, no intento de evitar uma perseguição. 

Por  fim,  após  ser  perseguido  pelas  vítimas  no  veículo  de  um

Policial Federal que se encontrava no local, o réu não atendeu ao comando

para que soltasse a arma de fogo e ainda desferiu 3 (três) disparos na direção

do agente público.

Apesar dos disparos feitos pela polícia, o acusado conseguiu fugir

do  local,  vindo  a  ser  preso  em  flagrante  no  hospital,  ocasião  em  que  se

apresentou  como  sendo  o  menor  Janderson  da  Silva  Miguel.  Depois  de

algumas diligências, percebeu-se que referido nome pertencia, na verdade, a

um primo  do  acusado,  e  que  este  era  de  maior  (24  anos  de  idade)  e  se

chamava Ubirajara Perreira da Silva.

Delineados  esses  fatos  na  denúncia,  entendeu  o  juiz

sentenciante,  após  regular  instrução  criminal,  estarem  comprovadas  a

materialidade  e  a  autoria  do  ora  apelante  no  crime  de  roubo  majorado  e

resistência, a justificar a sua condenação pela prática do delito previsto no art.

157, §2º, I, c/c art. 329, ambos do CP. A pena total aplicada foi de 7 (sete) anos

de  reclusão  e  1  (um)  ano  e  8  (oito)  meses  de  detenção,  além  do

pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

 

Nesta sede recursal, pretende o apelante sua absolvição por falta
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de provas quanto a autoria delitiva ou, subsidiariamente, a diminuição da fração

de aumento decorrente do emprego de arma.

Não  há,  todavia,  como  se  acolher  a  tese  da  absolvição  por

insuficiência probatória.

Ao serem ouvidos perante a autoridade judicial,  tanto o policial

federal,  atingido pelos disparos, quanto a vítima do crime patrimonial  foram

enfáticos em apontar para o acusado como autor dos delitos. Vejamos o teor

de suas declarações:

Que se encontrava na lanchonete quando avistou um
casal  desesperado  informando  que  teria  sido
assaltado; Que, como policial, chamou as vítimas para
procurar o acusado dentro do seu veículo; Que na Rua
Campos Sales avistou o acusado, ainda no porte de
arma  de  fogo;  Que  mandou  que  as  vítimas  não
saíssem do carro; Que o declarante desceu do veículo
e se dirigiu ao acusado, ordenando que ele laragasse
a arma; Que, se repente, o acusado sacou da arma de
fogo, correndo para o meio da pista; Que mandou o
acusado largar a arma por três vezes; Que o acusado
se virou contra a sua pessoa, e, a uma distância de
3m ou 4m, apontou a arma para a sua cabeça; Que o
depoente  pensou  que  o  acusado  iria  atirar  naquele
momento, e foi exatamente o que aconteceu; Que o
disparo  pegou  de  raspão  na  altura  do  pescoço  do
declarante; Que o declarante sentiu uma bola de fogo
queimando  em  seu  pescoço;  Que  depois  o  médico
disse que, se o disparo tivesse penetrado mais 2cm
para dentro, teria atingido fatalmente o depoente; Que
o  acusado  ignorou  a  voz  de  prisão  dada  pelo
declarante; Que, depois de ser atingido, o declarante
efetuou 2 (dois) disparos contra o acusado; Que um
dos  disparos  atingiu  o  tórax  do  acusado;  Que  o
acusado correu; Que o declarante ligou para a Polícia
Militar e para a Polícia Federal; Que, das diligências
da polícia nada resutlou, porém, chegou a notícia de
que o SAMU havia sido acionado para atender uma
ocorrência, onde informava da existência de uma briga
familiar, mas que, na verdade, o atendimento era para
uma pessoa atingida por um disparo de arma de fogo
na altura do tórax; Que o SAMU acionou a polícia, que
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chegou  logo  no  local  e  verificou  que  se  tratava  do
acusado,  que  teria  praticado  o  assalto  e  ferido  o
declarante;  Que  o  acusado  foi,  então,  preso  em
flagrante delito; Que o acusado inicialmente se passou
por menor de idade, pois usava uma identidade falsa;
Que foi procedida uma busca e apreensão na casa do
acusado,  quando  foi  encontrada  a  arma  do  crime,
além de apetrechos de drogas; Que o declarante, em
um primiero momento, ficou receoso de atirar contra o
acusado, temendo tirar-lhe a vida, mas o acusado não
pensou  2  vezes  e  disparou  contra  o  declarante.  -
vítima  Antônio  Carlos  Marcos  de  Melo (arquivos
“00.00.52.612000.wmv”, constante na mídia de fl. 123)

Que estava com a mãe de seu filho no Restaurante
Brasília;  Que,  quando  saía  do  restaurante  e  se
preparava  para  ligar  o  acarro,  acusado  surgiu  na
janela do banco do passageiro e apontou uma arma
de fogo para mãe do filho do declarante; Que ela havia
comprado o aparelho celular há poucos dias, por isso
não queria entregá-lo ao acusado; Que o declarante
disse que ela entregasse, caso contrário o acusado iria
atirar;  Que  o  acusado  pegou  o  celular  e  pediu  ao
declarante as chaves do carro; Que o acusado, então,
fugiu, e levou consigo o aparelho celular e as chaves
do carro; Que o declarante adentrou no restaurante e
pediu ajuda; Que havia um policial federal no local e
ele seguiu com as vítimas à procura do acusado; Que
em  um  determinado  momento,  todos  avistaram  o
acusado e o declarante disse que fora aquela pessoa
o  autor  do  assalto;  Que  na  Central  de  Polícia  o
declarante recebeu as chaves de seu veículo, mas o
aparelho celular não foi recuperado; Que o declarante
ficou  com trauma e  evita  sair  à  noite;  […].  -  vítima
Joab  Barbosa  Ribeiro,  arquivo
“00.11.45.964000.wmv”, constante na mídia de fl. 123.

Também  as  testemunhas  confirmaram  a  versão  apresentada

pelos ofendidos:

Que estava de serviço quando ouviu pelo rádio que
um Policial Federal havia sido atingido por um disparo
de arma de fogo;  Que deslocou uma viatura para o
local;  Que,  logo  em  seguida,  o  CIPO  acionou  a
guarnição para um apoio ao SAMU, tendo em vista
que havia uma pessoa atingida por disparo de arma de
fogo, em um terreno baldio; Que a vítima do disparo foi

Desembargador João Benedito da Silva
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levada  para  o  Hospital;  Que,  logo  em  seguida,  o
Policial  Federal  chegou  no  local  e  reconheceu  o
acusado como sendo o mesmo que disparou contra a
sua  pessoa;  Que  o  policial  teria  sido  atingido  no
pescoço;  Que  também  compareceu  um  parente  do
acusado  com um documento  de uma outra  pessoa,
dizendo  que  era  do  acusado;  Que constatou  que  o
documento  não  era  do  acusado,  mas  sim,  de  uma
outra pessoa; […]. - Augusto Aguiar Lacerda, arquivo
“00.07.05.127000.wmv”, constante na mídia de fl. 123.

Que estava de serviço quando recebeu uma chamada
pelo  CIOP  da  ocorrência  de  um  assalto;  Que
empreendeu  diligências,  mas  nada  encontrou;  Que,
logo em seguida, o CIOP passou a informação de que
uma pessoa estaria  sendo atendida pelo  SAMU em
um terreno baldio em decorrência de um disparo de
arma de fogo; Que foram até o local e encontraram o
acusado  já  sendo  atendido  pelo  SAMU;  Que  o
acusado foi  levado para o  hospital;  Que a  arma do
crime  não  foi  encontrada  no  local;  Que,  quando  a
testemunha  avistou  o  policial  federal,  ele  já  se
encontrava com um curativo no pescoço.  -  Pablícia
Fernanda  Sousa  Pires,  arquivo
“00.09.36.621000.wmv”, constante na mídia de fl. 123.

Ademais,  não  se  pode  olvidar  que  o  acusado  foi  preso  em

flagrante ainda na posse das chaves do veículo de uma das vítimas (fls. 19) e

que  a  arma  do  crime  foi  encontrada  na  casa  do  réu,  conforme  auto  de

apresentação e apreensão (fls. 30/31).

Até mesmo o acusado, em ambas as oportunidades em que foi

ouvido, reconheceu a prática do roubo e da resistência à ordem do policial,

aduzindo, apenas, que o disparo de arma de fogo por ele feito contra o agente

público se deu após este ter disparado a sua arma contra si. 

Eis o teor dos interrogatórios:

Que confessa as imputações que lhe foram atribuídas;
Que encontrava-se de posse de uma pistola 380 de
sua propriedade quando decidiu por volta das 21h do
dia 16/07/2014, realizar um assalto a um restaurante,

Desembargador João Benedito da Silva
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situado  defronte  a  garagem  da  empresa
Transnacional, no bairro do José Pinheiro; Que estava
sozinho  quando  adentrou  no  local  anunciando  o
assalto,  subtraindo  carteiras,  a  chave  de  um
automóvel, além de um aparelho celular de populares
que  ali  se  encontravam;  Que  deixou  o  local
caminhando em direção a sua residência, quando foi
abordado por um policial a paisana, nas imediações da
Rua  Campos  Sales;  Que  o  policial  ordenou  que  o
interrogado parasse, momento em que não obedeceu
a ordem correndo; Que neste momento o policial atirou
em sua direção, oportunidade em que revidou com 03
tiros;  Que  apenas  tomou  conhecimento  no  Hospital
que o policial havia sido atingido, entretanto não sabe
informar  em  que  local;  Que  foi  atingido  no  peito  e
mesmo  assim  correu  escondendo-se  num  terreno
baldio  próximo  ao  Campo  dos  Santos,  por  trás  da
Gran Moto, no bairro do José Pinheiro; Que de onde
estava  telefonou  para  sua  prima  Taíse,  dizendo  a
mesma que havia sido atingido e que ela pegasse um
documento  do  primo  Jardeson  que  é  adolescente,
para lhe entregar; Que pediu a Taíse que levasse sua
pistola entretanto a mesma se negou em escondê-la já
que tinha bastante policiais  na área;  Que logo após
chegou um senhor,  cujo nome não sabe informar,  e
escondeu sua pistola num balde; Que logo após Taíse,
vendo que o interrogado sangrava bastante, acionou o
SAMU;  Que  viu  quando  o  SAMU  chegou  ao  local,
juntamente  com  uma  guarnição  da  polícia  militar,  e
logo em seguida ficou desacordado; […]; Que no dia
seguinte  policiais  lhe  visitaram  no  Hospital  de
Traumas, aonde informou aos mesmos que seu nome
era  Ubirajara  e  que  era  maior  de  idade;  Que  os
policiais ainda lhe indagaram pela arma, momento em
que  informou  que  não  sabia  aonde  a  mesma
encontrava-se;  […];  Que  também  reconhece  como
sua  uma  pistola  .380  prateada,  a  qual  adquiriu  na
Feira de Oitizeiro na cidade de João Pessoa, a cerca
de  02  meses,  a  um  indivíduo  cujo  nome não  sabe
informar,  pela  quantia  de  R$  1.500,00  (mil  e
quinhentos  reais);  [...].  -  réu  Ubirajara  Pereira  da
Silva, em sede policial, fl. 60/61.

Que  são  verdadeiras  as  acusações;  Que  o
interrogando  realmente  praticou  o  assalto;  Que  não
estava encapuzado ou de capacete; Que o roubo se
deu  próximo  à  Av.  Brasília;  Que,  quando  fugiu,  um
policial  federal  o  abordou,  atirando,  atingindo  seu
tórax; Que o policial atirou primeiro; Que revidou com

Desembargador João Benedito da Silva
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apenas  1  (um)  disparo;  Que  não  levou  nada  das
vítimas; Que apenas levou as chaves do veículo; Que
não  pegou  o  celular  da  vítima;  Que  os  objetos
apreendidos  em  sua  residência,  inclusive  a  pistola,
não são seus; Que esta arma foi apresentada somente
10 (dez) dias depois, na delegacia; Que não sabe se
houve  uma  busca  na  sua  residência;  Que  não
reconhece os objetos apreendidos como sendo seus. -
réu  Ubirajara  Pereira  da  Silva,  em  juízo,  arquivo
“00.16.47.432000.wmv”, constante na mídia de fl. 123.

Por  outro  lado,  a  única  testemunha  trazida  pela  defesa  nada

soube dizer sobre os fatos, limitando-se a atestar o bom comportamento do

acusado:

Que conhece o acusado há cerca de 10 (dez) anos;
Que é vizinha do acusado; Que a testemunha nunca
viu  nem  ouviu  nada  contra  ao  acusado;  Que  o
acusado trabalhava em uma oficina de moto e, depois,
com estofados. - Andréia Cristina do Amaral Araújo,
arquivo “00.15.17.576000.wmv”, constante na mídia de
fl. 123.

Diante  disso,  entendo  por  suficientemente  comprovadas  a

materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e resistência, motivo

pelo qual a sentença deve ser mantida.

No mais,  observa-se que a fixação da pena-base,  que não foi

objeto de impugnação específica no recurso,  foi  realizada em conformidade

com as regras pertinentes e observados os padrões da razoabilidade. Por isso,

não há qualquer inadequação que mereça ser sanada nesta sede recursal, até

porque dosada a reprimenda apenas um pouco acima do mínimo legal, o que

se  justifica  pelas  circunstâncias  judicias  avaliadas  pelo  magistrado

sentenciante.

O apelante insurge-se, tão somente, quanto à fração de aumento

da majorante prevista no inciso I do §2º do art. 157 do CP. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Não há, porém, o que se reformar. Da leitura da sentença vê-se

que o magistrado justificou a dosagem do  quantum de aumento em face da

periculosidade social e gravidade concreta da conduta praticada pelo réu

Com efeito, não se pode negar a reprovabilidade exacerbada do

comportamento  do  acusado,  que  utilizou  ostensivamente  o  artefato  bélico,

impondo-o  sobre  a  cabeça  de  uma  das  vítimas  (Luana)  e,  ainda,  efetuou

disparos contra o policial que o perseguia, logo após a prática delitiva.

Inexiste,  assim,  qualquer  ilegalidade  na  dosimetria  da  pena

realizada pelo magistrado a quo.

Ademais, a jurisprudência, certamente em consideração à maior

proximidade do juiz de origem com os fatos, têm prestigiado a avaliação das

circunstâncias judiciais realizada na sentença, somente intervindo em caso de

flagrante  ilegalidade,  ou  seja,  quando  a  decisão  fugir  aos  padrões  da

razoabilidade, o que, como vimos, não é o caso dos autos.

Nesse  sentido,  vale  conhecer  os  termos  de  interessante

precedente emanado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES CONTRA O
SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL:  EVASÃO  DE
DIVISAS  E  GESTÃO  FRAUDULENTA.  FALSIDADE
IDEOLÓGICA E  QUADRILHA.  FIXAÇÃO  DA PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE,
CONDUTA  SOCIAL,  PERSONALIDADE,  MOTIVOS,
CIRCUNSTÂNCIAS  E  CONSEQUÊNCIAS  DOS
CRIMES DESFAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE
DO  QUANTUM  DE  AUMENTO.  RECURSO
DESPROVIDO.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA  SUPERVENIENTE.  HABEAS  CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A primariedade e os bons
antecedentes  não  são  suficientes  para  que  a  pena-
base seja cominada no patamar mínimo, se presentes
outras  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  que

Desembargador João Benedito da Silva
10



Apelação Criminal nº 0013941-05.2014.815.0011

justifiquem  a  majoração  da  pena.  2.  No  caso,  o
acórdão  recorrido  avaliou  negativamente  as
circunstâncias  judiciais  referentes  à  culpabilidade,  à
conduta  social,  à  personalidade,  aos  motivos,  às
circunstâncias e às consequências dos crimes. 3. No
exame da culpabilidade,  as circunstâncias  concretas
foram  detidamente  analisadas  pelo  Tribunal  a  quo,
para  demonstrar  porque  as  condutas  dos  Réus  se
revestem  de  especial  reprovabilidade.  O  acórdão
recorrido enfatizou a criação de entidade filantrópica e
sem fins  lucrativos,  que  deveria  ter  como escopo  o
desenvolvimento  de  projetos  ecológicos  visando  ao
bem comum,  para  o  cometimento  de crimes.  4.  Os
motivos  e  as  circunstâncias  do  crime  também  têm
fundamentação apta para majorar a pena-base, tendo
em vista que o Tribunal a quo explicitou as nefastas
implicações  sociais  das  condutas  dos  Réus,  bem
como  o  complexo  esquema  engendrado  para
implementar os crimes durante longo lapso temporal e
para  se  manter  impunes.  5.  As  consequências  dos
crimes  também  se  revelam  desfavoráveis,  uma  vez
que  restaram  comprovados  os  milionários  prejuízos
econômicos. 6. A despeito de algumas impropriedades
quanto  à  fixação  da  pena-base,  verifica-se  que,
considerando  a  pena  mínima  e  a  máxima
abstratamente  cominada  a  cada  um  dos  crimes,  o
aumento  implementado  releva-se  proporcional  e
razoável,  pois  o  Tribunal  a  quo  considerou,
concretamente,  os  elementos  acidentais  que
extrapolam consideravelmente os tipos penais básicos
imputados  aos  Recorrentes.  7.  Recurso  especial
desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para
declarar  a  extinção da punibilidade estatal  quanto  a
alguns  crimes,  nos  termos  do  voto,  em  face  da
ocorrência superveniente da prescrição da pretensão
punitiva.  (STJ  –  REsp  1102183/RJ,  Rel.  Ministra
LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
04/02/2010, DJe 01/03/2010.) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, entendo que a dosimetria da pena

não merece qualquer intervenção nesta instância.

Forte nessas razões,  NEGO PROVIMENTO ao presente recurso

de apelação criminal, mantendo a sentença em todos os seus termos. Oficie-

se.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

                  Presidiu a sessão  o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha

Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do

relator,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos

Martins Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro

Serrano, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 09 (nove) dias do mês de junho do

ano de 2016.

José Guedes Cavalcanti Neto
RELATOR – Juiz Convocado
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