
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0052712-98.2011.815.2002)
RELATOR :  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : Joalysson Carlos da Silva
DEFENSOR : Aécio Flávio Farias de Barros Filho
APELADO : Justiça Pública

PENAL.  Apelação criminal. Crime contra o patrimônio. Roubo 
em continuidade delitiva. Materialidade e autoria comprovadas. 
Condenação  inafastável.  Dosimetria.  Circunstâncias  judiciais. 
Expressões  genéricas  e  dados  integrantes  do  próprio  tipo 
penal.  Inidoneidade.  Pena  corporal.  Redução.  Apelação 
parcialmente provida. 

-  Expressões  genéricas  e  dados  integrantes  do  próprio  tipo  
penal não podem ser utilizados para exasperar a pena-base;

− Apelação parcialmente provida.

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, nos termos do voto do Relator e em 
desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.   

RELATÓRIO

Trata-se  de apelação criminal  interposta  por  Joalysson Carlos  da 
Silva com o escopo de reformar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara 
Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do delito descrito no art.  
157, §2°, II, do CP, a uma pena total de 09 (nove) anos e 04 meses de reclusão e 30 
(trinta)  dias-multa,  fixados à  base de 1/30 (um trigésimo)  do  valor  do  salário  mínimo 
vigente à época dos fatos.

Narra  a  exordial  acusatória  que no dia  28.01.2011,  por  volta  das 
17:00hs, nas proximidades do Cemitério Boa Sentença, os acusados se aproximaram de 
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Flávia Camila Souza Pereira e, simulando o uso de uma arma de fogo, subtraíram um 
celular Nókia. Após a ação, saíram em fuga numa motocicleta Honda CG preta, seguindo 
em direção à cidade de Bayeux.

Consecutivamente,  com  o  mesmo  modus  operandi,  os  acusados 
abordaram Andreina Rayana Varela de Souza, subtraindo também um aparelho celular 
Nokia e, já nas proximidades do Shopping Tambiá, subtraíram de Ângela Helena Alves um 
aparelho celular da marca Alcatel. 

Consta, ainda, que os acusados foram apreendidos numa blitz com 
os referidos aparelhos, havendo sido reconhecidos pelas vítimas (fs. 02/04).

Nas  razões  do  recurso,  argui,  preliminarmente,  cerceamento  do 
direito de defesa, em razão da deficiência das alegações apresentadas pela defensoria 
pública  às  f.  305  e  306,  ressaltando,  ainda,  que  elas  têm  por  fundamento  suposto 
arrependimento do Apelante, quando, em verdade, o réu, desde o início, nega a autoria  
delitiva.

Afirma a indispensabilidade da apresentação de novas alegações 
para se evitar supressão de instância, já que seriam alegadas várias teses jurídicas. 

No  mérito,  sustenta  não  existir  relação  de  causalidade,  pois  se 
limitou a dar carona ao correu, não havendo nos autos quaisquer indícios de prova da 
existência de ajustes de vontades, nem sequer para dar fuga; que a vítima Andreina não o 
reconheceu, tornando ainda mais frágil a prova dos autos.

Alega,  ainda,  que  a  denúncia  não  narrou  atos  que  justifiquem a 
incidência da majorante do concurso de pessoas, não sendo suficiente a tão só presença 
de 02 pessoas.

Aponta, por fim, a existência de erro na aplicação da pena-base; que 
as apontadas como negativas são nulas, seja por não se fundar em elementares do tipo 
ou carecerem de fundamentação concreta.

Pugna, ao fina, pelo provimento do apelo, para que seja absolvido 
ou retificada a pena (fs. 374/395).

Contrarrazões às f. 394/405.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso (fs. 408/412).

É o relatório.

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

O recurso deve ser parcialmente provido.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE
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Pretende,  o Apelante,  seja reconhecida a nulidade do processo a 
partir  das  alegações  finais,  inclusive,  por  considerar  que  a  sua  eventual  deficiência 
acarreta efetivo prejuízo à defesa, já que através delas poderiam ser alegadas várias 
teses jurídicas.

Não  obstante  a  importância  das  alegações  finais,  a  nulidade 
pretendida tem natureza relativa, o que demanda prova inconteste do prejuízo acarretado 
pela deficiência da peça, ou seja, a alegação de alguma nulidade ocorrida até a instrução, 
por exemplo.

Na  hipótese,  limitou-se  o  apelante  a  afirmar,  genericamente,  a 
necessidade de apresentar “diversas teses de Direito”, o que não atende a exigência e vai 
de encontro à súmula 523 do STF, segundo a qual, no processo penal, a falta de defesa 
constitui  nulidade  absoluta,  mas  a  sua  deficiência  só  o  anulará  se  houver  prova  de 
prejuízo para o réu.

Assim, há que ser rejeitada a preliminar.

II - DO MÉRITO

II. 1Materialidade e autoria delitiva

Verifica-se da sentença recorrida que o Apelante foi condenado pela 
prática de três crimes de roubo, em sua forma continuada, sendo-lhe aplicada a majorante 
decorrente do concurso de agentes.

A materialidade e a autoria delitiva despontam evidentes do inquérito 
policial de fs. 06/40, onde constam o auto de prisão em flagrante (fs. 07/16) e o auto de  
apreensão e apresentação (f.  17),  havendo sido todos os depoimentos e declarações 
ratificadas em juízo.

Por  oportuno,  merece  registro  o  depoimento  do  condutor  Pedro 
Paulo da Silva, à f. 07.

(...)  por  volta  das  18h30min  do  dia  28.11.2011,  estava  de 
serviço na cidade de Bayeux-PB, realizando uma “Blitz policial”, 
sob o  comando do 1º  Tenente  da PM Leão,  na  av Emº de 
Carvalho, centro de Bayeux-PB, quando fizeram a abordagem 
de uma dupla de motoqueiros que usavam a motocicleta da 
marca Honda CG 125 FAN KS, cor preta, placa OEZ-4618/PB, 
sendo  o  condutor  da  referida  moto  sendo  identificado  por 
Joállyson Carlos da Silva, sendo feito uma busca pessoal e foi 
encontrado no bolso da sua bermuda 01 (um) celular da marca 
Alcatel de linha nº 87044824 e o carona foi identificado como 
Thiago Humberto Ferreira, onde também foi  feita uma busca 
pessoal  e  foi  encontrado  em  seu  poder  02  (dois)  telefones 
celulares  da  marca  Nokia  ;  que  o  tenente  da  PM  Leão, 
verificando as agendas dos citados celulares fez ligações e foi 
descoberto que todos os celulares eram produtos de roubos e 
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as vítimas foram orientadas a procurar a Delegacia de Bayeux-
PB;  que  as  vítimas  foram  posteriormente  identificadas  por 
Andreina  Rayana  Varela  de  Souza,  Ângela  Helena  Alves 
Martins e Flávia Camila de Sousa Pereira:

Ressalte-se,  ainda,  que  ao  contrário  do  que  diz  o  Apelante  nas 
razões do recurso, todas as vítimas reconheceram ambos os acusados, não havendo 
margem para dúvidas, senão vejamos:

Flávia Camila de Sousa Pereira:
(...) que reconheceu Joalysson pela roupa que ele usava; que 
reconheceu os dois na delegacia (...) (fs. 178 e 179)

Ângela Helena Alves Martins:

(...) que reconheceu os denunciados pela fisionomia deles (...) 
(fs. 189/190)  

Andreina Rayana Varela de Souza:

(...) que na época dos fatos reconheceu os dois acusados na 
delegacia  (...)  que  na  época  do  reconhecimento,  não  teve 
dúvida (...) (fs. 251)

Portanto, resta devidamente provada a materialidade e autoria dos 
crimes em análise, não necessitando de retificação a sentença neste ponto.

II. 2 Redimensionamento da pena

Ao  analisar  as  circunstâncias  judiciais,  o  Exmo.  Magistrado 
considerou como desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 
social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, fixando 
a pena-base em 04 anos e 06 meses, ou seja, apenas 06 meses acima do mínimo legal 
(f. 308).

Analisando as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do 
CP, entre as quais a sua culpabilidade, demonstrando com a 
ação criminosa, a intensidade de seu dolo, revelando ausência 
de  consciência  e  agindo  de  forma  reprovável.  Seus 
antecedentes, que depõem em seu desfavor, uma vez que já 
responde a outros processos por crimes diversos, tais como: 
porte  de  arma  na  1ª  vara  da  Comarca  de  Bayeux  e  na  3ª 
Regional  de Mangabeira;  roubo qualificado em trâmite na 7ª 
Vara Criminal da Capital, e mais dois feitos em que se apuram 
homicídios na 1º Vara da Comarca de Santa Rita, como se vê 
na folha de antecedentes de fls. 308/310. Do mesmo modo, a 
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sua  conduta  social,  em face  das  ações  cometidas,  denota 
desajuste e desvio na condição de sociabilidade, carecendo de 
reprimenda penal, objetivando segrega-lo desse convívio, por 
imperiosa  necessidade  e  segurança  de  seus  membros.  Sua 
personalidade revela  incipiente  inclinação  para  a  ação 
criminosa,  destituindo  de  auto-análise  ou  avaliação 
consequencial;  Os  motivos do  crime  ,  absolutamente 
injustificáveis e isentos de avaliação por parte  do increpado, 
despidos de motivação para tal  desiderato revelando apenas 
cupidez  e  insensibilidade,  haja  vista,  afrontar  contra  o 
patrimônio de quem, honestamente o erigiu. As circunstâncias 
do  crime  que  se  revestiram  de  oportunismo  fato  que  as 
divorciavam de quaisquer comprometimentos emocionais,  eis 
que  agiu  deliberadamente  na  certeza  de  inexistência  de 
reprimenda à sua execução. Finalmente, as consequências do 
crime,  que  além  de  causarem  danos  materiais  à  vítima, 
impuseram o temor natural pela prática da ação criminosa com 
o emprego da violência e da ameaça.     

Ocorre que,  quanto à culpabilidade, à personalidade e a conduta 
social,  limitou-se,  o  magistrado,  a  consignar  expressões  genéricas,  desprovidas  de 
concretude. A fundamentação nestes moldes invalida o juízo de desvalor, não se podendo 
inferir, por consequência, justificativa para a fixação da pena-base além do mínimo.

Este é o entendimento do STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO 
PENAL.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  PENA-BASE. 
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. 
AÇÕES  PENAIS  EM  ANDAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE. 
DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.  FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA.
I -  A pena deve ser fixada com fundamentação  concreta e 
vinculada,  tal  como  exige  o  próprio  princípio  do  livre 
convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP 
c/c  o  art.  93,  inciso  IX,  segunda  parte  da  Lex  Maxima). 
Considerações genéricas, abstrações ou dados integrantes 
da  própria  conduta  tipificada  não  podem  supedanear  a 
elevação da reprimenda (Precedentes do STF e STJ).
III - [...]
IV  -  Há  fundamentação  concreta,  entretanto,  para  elevar  a 
pena-base  acima  do  mínimo  legal  no  que  tange  as  demais 
circunstâncias do art.
59, do Código Penal, no caso, consequências do crime.
Ordem parcialmente concedida.
(HC  161.678/RO,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA 
TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010)

No que pertine aos antecedentes e a conduta social, o magistrado 
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faz  menção  a  processos  em curso,  o  que  há  muito  não  se  admite,  por  violação  ao 
princípio da presunção da inocência. 

(...)1.  A existência  de  processos anteriores,  sem trânsito  em 
julgado,  não  legitima  o  aumento  da  pena-base  pelos 
antecedentes.  Aplicação  da  Súmula  n.º  444  deste  Superior 
Tribunal de Justiça.
2.  Inquéritos  e  processos  em  curso  não  podem  ser 
considerados para se firmar um juízo negativo  sobre as 
circunstâncias da personalidade e da conduta social, pois 
se  não  o  são  para  a  circunstância  que  lhes  é  própria, 
antecedentes,  ainda  com  mais  razão  não  poderiam  ser 
para as que não são pertinentes ao exame de dada matéria, 
sob pena de violação ao princípio constitucional da não-
culpabilidade.
(...)  (...)  (HC 123.636/DF, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 
31/08/2011)

Em relação aos motivos, às consequências, a cupidez e a violência 
ou grave ameaça, respectivamente, são elementares do crime de roubo e, da mesma 
forma, não constituem fundamentação idônea para a elevação da pena-base, sob pena 
de flagrante bis in idem. 

Por fim, também no que se refere às consequências, o dano material 
e o temor a ação criminosa fazem parte da natureza do crime de roubo, sendo, portanto,  
previsível ao tipo, não justificando, por conseguinte, a elevação da pena para além do 
mínimo. 

Assim, não persistindo quaisquer circunstâncias negativas, a pena-
base deve ser reduzida para o mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 
dias-multa.

Considerando-se que o apelante é reincidente, conforme se verifica 
dos antecedentes criminais (fs. 308/310), justificada a elevação da pena-base em 1/3, o  
que resulta, em segunda fase, uma pena de 05 anos e 04 meses, e 13 dias-multa.

Em terceira fase, a causa de aumento pelo concurso de pessoas 
eleva a pena em 1/3, resultando uma pena total de 07 anos, 01 mês e 10 dias, e 17 dias-
multa.   

Verificando tratar-se de crimes praticados em continuidade delitiva, o 
Magistrado,  com  acerto,  considerou  somente  uma  das  penas,  elevando-a  em  1/6,  
resultando uma pena total e definitiva de 08 anos, 03 meses e 16 dias, e 19 dias-multa.

III - Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento parcial  a apelação para reduzir a 
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pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 30 dias-multa para 08 anos, 03 meses e 16 
dias, e 19 dias-multa.

Mantenho os demais termos do édito condenatório. 

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho 
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente à sessão  o Excelentíssimo Senhor Doutor José Roseno 
Neto, 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, 09 de  
junho de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator   
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