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ROUBO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA
DEFESA.  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA.  IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PENA
BASE.  REDUÇÃO  PARA  O  MÍNIMO  LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  POSITIVAS.
PROVIMENTO PARCIAL.

Todo  o  conjunto  probatório  converge  para
demonstrar  cristalinamente  que  o  acusado
praticou  o  delito  de  roubo,  não  autorizando  de
forma  alguma  a  sua  absolvição,  como  quer  a
defesa.

Uma vez que são favoráveis, em sua totalidade,
as circunstâncias judiciais em favor do Apelante,
não  há  como  afastar  a  pena  base  do  mínimo
legal.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA  REDUZIR  A  PENA  PARA  06  (SEIS)  ANOS  DE  RECLUSÃO  E
MANTIDO  O  REGIME  SEMIABERTO,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATOR.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se  de  Recurso  Apelatório  interposto  por  João Anderson

Soares da Silva (fls. 215) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara da Comarca de Bayeux (sentença de fls.  195/204), que o condenou

por infração ao art. 157, § 2º, II, c/c o art. 61, II, h, ambos do Código Penal, a

uma pena total de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime

inicial semiaberto, e também a 110 (cento e dez) dias multa.

O réu,  em suas razões recursais de fls. 222/226, nega a autoria,

pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Afirma que a condenação é

impertinente,  pois  a  culpabilidade  do  apelante  não  restou  caracterizada,

estando fundada apenas em declarações vagas. Invoca o brocardo  in dubio

pro reu em seu favor e aduz que não sabia que seu carona, Naianderson, iria

praticar um assalto. Alega ainda que a vítima não o reconheceu.

Persegue também o afastamento da qualificadora do uso da arma

de fogo e, alternativamente, a redução da pena base para o mínimo legal.

Em  contrarrazões  apresentadas  às  fls.  228/231,  o  Ministério

Público pediu o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio

de Parecer de fls. 237/246, opinou pelo provimento parcial do apelo, para que a

pena  base  seja  reduzida  para  o  mínimo  legal,  já  que  o  juiz  não  apontou

nenhuma circunstância negativa em desfavor do réu.

É o relatório.

V O T O

Como visto, trata-se de Recurso Apelatório interposto por  João

Anderson Soares da Silva (fls. 215) contra sentença proferida pelo Juízo de

Desembargador João Benedito da Silva
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Direito da 1ª Vara da Comarca de Bayeux (sentença de fls. 195/204), que o

condenou por infração ao art. 157, § 2º, II, c/c o art. 61, II, h, ambos do Código

Penal,  a uma pena total de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no

regime inicial semiaberto, e também a 110 (cento e dez) dias multa.

Consta na exordial acusatória de fls. 02/06, que, “[...] no dia 13 de

maio de 2016, por volta das 15h00min, os denunciados assaltaram Alessandra

da Silva Guedes, de apenas 10 (dez) anos de idade, de quem tomaram um

celular  “Sansung”  utilizando-se de uma arma de fogo, fato este ocorrido em

frente a residência da vítima, […] ”.

Consta ainda da denúncia que:

Com  efeito,  os  denunciados  encontravam-se
transitando  numa  motoneta  Shineray  que  era
conduzida  por  João  Anderson  e,  ao  passar  pelo
endereço acima, visualizaram a vítima em frente a sua
casa com o celular na mão.

Desta  maneira,  Naianderson  desceu  da  garupa  e
puxando  um  revólver  da  cintura,  apontou  para  a
cabeça  da  criança  exigiu  que  ela  lhe  entregasse  o
aparelho celular, o que foi prontamente feito. Ou seja,
a dupla agiu em conjunto, fugindo em seguida.

Entretanto, vizinhos da vítima que souberam do fato
perseguiram os meliantes e os contiveram próximo à
Estação Ferroviária de Santa Rita, até a chegada da
polícia que os prendeu em flagrante.

Na delegacia, o 1º denunciado admitiu que estava com
Naianderson  no  momento  do  ocorrido,  tendo  o  2º
denunciado  confessado  a  conduta  perante  a
autoridade  policial  […].  Ademais,  registre-se  que  a
dupla  foi  reconhecida  pela  vítima  e  que  o  celular
roubado com eles foi encontrado e devolvido, segundo
o relato dos policiais que atenderam a ocorrência  […] 

A materialidade do delito está demonstrada no Auto de Prisão em

Flagrante (fls. 09/15), no Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 129) e pelo

Desembargador João Benedito da Silva
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Auto de Entrega (fls. 130), além dos depoimentos testemunhais.

O réu,  em suas razões recursais de fls. 222/226, nega a autoria,

pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Insiste na tese de que,

efetivamente, deu carona ao corréu Naianderson, porém afirma que, quando

parou a moto junto à vítima, não sabia que este último iria assaltá-la, já que

apenas lhe teria pedido para parar o veículo porque queria urinar.

No entanto, a autoria também restou comprovada, eis que tanto o

réu, quanto o corréu foram presos em flagrante, estando na posse do celular

roubado  da  vítima,  sendo  que  logo  após  o  delito,  foram  perseguidos  por

populares, os quais os retiveram até a chegada da polícia.

Conquanto o apelante afirme que, efetivamente, pilotava a moto

no  momento  da  perpetração  do  assalto,  porém  negando  que  tinha

conhecimento  da  intenção  de  Naianderson  de  roubar  a  menor  Alessandra,

entendo que há farta prova da acusação que convenceu o espírito do Julgador

acerca da culpabilidade do apelante. É que este não conseguiu comprovar a

sua versão dos fatos.

Com efeito,  a  testemunha  Geziel  Castor da Silva,  soldado da

Polícia Militar, em Juízo (Mídia de fls. 160), confirmou todo o seu depoimento

prestado na Delegacia de Polícia (fls. 12), no sentido de que: 

[…]  estava  de  serviço  em  Santa  Rita-PB,  na
companhia do Sgto PM Luciano e o Sd PM Lucivaldo,
quando fizeram a prisão em flagrante dos indivíduos
NAIANDERSON  DE  LIMA SILVA,  com  21  anos  e
JOÃO ANDERSON SOARES DA SILVA, por crime de
roubo, tendo como vítima a menor ALESSANDRA DA
SILVA GUEDES,  com 10  anos,  onde  foi  roubado  o
celular  marca  SANSUNG,  pertencente  a  referida
menor;  QUE,  segundo  a  referida  vítima,  um  dos
elementos infratores estava armado de revólver; QUE,
apesar da vítima na presença de sua genitora, ter feito
os  RECONHECIMENTOS  dos  dois  indivíduos

Desembargador João Benedito da Silva
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infratores  como  participantes  do  assalto,  mas  não
sabe dizer quem dos dois estava armado, os a vítima
ainda  estava  bastante  nervosa,  foi  por  isso  que
nenhuma arma de fogo foi apreendida, uma vez que
tais  infratores  negam  que  estavam  armados  e
confessam que praticaram o roubo  […] (fls. 12)

A vítima,  por  sua  vez,  ainda  na  delegacia,  relatou  que  estava

sentada na frente de sua casa quando parou uma motocicleta na sua frente,

com dois homens, sendo que o que estava na garupa desceu, a ameaçou com

uma arma de fogo, tomou seu celular, fugindo em seguida com o motorista. Em

Juízo (Mídia de fls. 160), confirmou tal relato. Colaciono o seguinte julgado: 

ROUBO  SIMPLES  -  REEXAME  DE  PROVAS  -
RECONHECIMENTO  DO  RÉU  PELA  VÍTIMA  -
VALIDADE  E  SUFICIÊNCIA  PARA  AMPARAR  A
CONDENAÇÃO  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  TESE  DEFENSIVA  NÃO
DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO.
[…]  -  A  palavra  da  vítima,  clara  e  coerente,  ao
reconhecer o réu como autor do crime, reveste-se de
especial  importância  e  se  presta  a  subsidiar  a
condenação,  principalmente  nos crimes patrimoniais,
normalmente cometidos sem testemunhas.  (TJMG -
Apelação  Criminal  1.0395.13.003604-3/001,
Relator(a):  Des.(a)  Amauri  Pinto  Ferreira  (JD
CONVOCADO) , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em 03/06/2015, publicação da súmula em 10/06/2015)

Uma  vez  que  o  próprio  apelante  confirma  que,  efetivamente,

naquela ocasião, era ele quem pilotava a motocicleta e o corréu, Naianderson,

é réu confesso (Mídia de fls. 160), relatando que João Anderson sabia, ao parar

a moto, que o motivo seria a prática do assalto e que tinham acordado vender o

celular  para  dividir  o  valor  entre  ambos  (Fls.  15),  entendo  que  sequer  há

necessidade de a vítima reconhecer os acusados.

O  apelante  nada  trouxe  que  fosse  capaz  de  destituir  a  prova

produzida pela acusação, sendo que a testemunha de defesa por ele trazida,

Maria Aldinete Izidro,  apenas relatou que o réu tem comportamento calmo,

Desembargador João Benedito da Silva
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trabalha e nunca foi  preso ou acusado de crime (Mídia de fls.  160).  De se

aduzir que, acaso o apelante não tivesse concordado com o ato praticado por

Naianderson, ao invés de ter lhe dado fuga, deveria ter devolvido o celular da

vítima.

Destarte, entendo que há provas seguras da prática do crime de

roubo por parte do réu, nos termos narrados na exordial  acusatória. Todo o

arcabouço probatório em desfavor do réu é harmonioso no sentido de apontar

ser  ele  o  coautor  do  assalto  à  menor  Alessandra  da  Silva  Guedes,  sendo

inaplicável o brocardo in dubio pro reo.

O  Julgador  a  quo  expôs  com  clareza  os  motivos  de  seu

convencimento, pelo que não há como se afirmar que a decisão carece de

fundamentação  fática  idônea.  Ressalte-se  que  vigora  no  processo  penal

brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua

convicção pela livre apreciação da prova. 

Enfim,  todo  o  conjunto  probatório  converge  para  demonstrar

cristalinamente que o acusado praticou o delito de roubo, não autorizando de

forma alguma a sua absolvição, como quer a defesa.

Em relação ao afastamento da qualificadora do uso de arma de

fogo, tal já foi realizado pelo Magistrado quando da sentença condenatória.

A pena foi  aplicada com amparo nos arts.  68 e 59 do Código

Penal. No entanto, da análise das circunstâncias judiciais do réu, observa-se

que o Julgador considerou todas favoráveis àquele. Como sabido,  dentro do

prudente  arbítrio,  o  Juízo  deve  escolher  a  pena base  a  ser  fixada entre  o

mínimo e o máximo, desde que decline o fundamento para maior imposição

penal do que a mínima.  In casu,  a pena base foi aplicada acima do mínimo

legal, sem que fosse apontada alguma circunstância judicial desfavorável ao

Desembargador João Benedito da Silva
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apelante, a fundamentar tal elevação do seu  quantum,  o que está a merecer

reparo.

A respeito da matéria, veja-se:

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  -  APELAÇAO
CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - DOSIMETRIA - PENA-
BASE  FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL  -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. - PENA
EXACERBADA SEM JUSTIFICAÇÃO CONCRETA.
1.  Quando,  na  fixação  da  pena-base,  todas  as
circunstâncias  judiciais  são  favoráveis  ao  apelante,
incabível  a  fixação da reprimenda acima do mínimo
legal na primeira etapa da operação.
2 - O Magistrado tem poder para fixar a pena dentro
dos  limites  legais,  mas  este  poder  não  é  arbitrário
porque  o  comando  do  artigo  59  do  Estatuto  Penal
estabelece  rol  de  oito  circunstâncias  judiciais  que
devem orientar  a  individualização  da  reprimenda  na
primeira fase, de sorte que quando todos os critérios
são favoráveis ao réu, a pena-base deve ser aplicada
no mínimo cominado.
3. Recurso conhecido e provido para redimensionar a
pena.  (TJMA.  APL  0446512015  MA  0001307-
45.2014.8.10.0001.  Relator:  JOSÉ  JOAQUIM
FIGUEIREDO DOS ANJOS.  Publicação:  27/10/2015)
GRIFAMOS.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO  PERMITIDO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  DOSIMETRIA  EXACERBADA.
CONFIGURAÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  PENA-BASE
FIXADA  NO  MÍNIMO  LEGAL.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA Nº 231 DO STJ.
I  -  In  casu, restou  comprovada  a  materialidade  e
autoria  do crime de porte  ilegal  de arma de fogo e
aprovado pelo conjunto probatório colhido nos autos.
II  -  Sendo  favoráveis  as  circunstâncias  judiciais  em
favor do Apelante, especialmente a primariedade, não
há como afastar a pena-base do mínimo legal. Apesar
de reconhecida a atenuante da confissão em favor do
acusado,  torna  impossível  a  redução  da  pena,  nos
termos da Súmula 231, do STJ.
III  -  Apelo  provido  parcialmente.  Decisão  Unânime.

Desembargador João Benedito da Silva
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(TJPE. APL 500009412 PE 157193-5. Relator: Nivaldo
Mulatinho de Medeiros Correia Filho. Julgamento: 29
de Novembro de 2011)

Sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais do réu, tal

como analisadas pelo Juiz  a quo,  em primeira fase de aplicação da pena,

fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Em  segunda  fase,  considerando  a  presença  da  circunstância

agravante do art. 61, II, h do Código Penal, elevo a pena em 6 (seis) meses de

reclusão e 20 (vinte) dias multa, totalizando 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de

reclusão e 30 (trinta) dias multa. Não há atenuantes.

Em terceira fase, considerando a qualificadora do art. 157, § 2º,

II do Codex, elevo a pena em 1/3 (um terço), o que resulta em 6 (seis) anos

de  reclusão  e  40  (quarenta)  dias  multa,  a  qual  torno  definitiva  ante  a

ausência de causas outras de aumento ou diminuição da pena.

O regime carcerário deverá ser o semiaberto, com amparo no art.

33, § 2º, b, do Estatuto Penal Positivo, e o valor unitário da sanção calculado à

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mercê de tais considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO

RECURSO para, mantendo a condenação, reduzir a pena base aplicada ao

apelante para o mínimo legal.

Expeça-se Mandado de Prisão.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal, dele

Desembargador João Benedito da Silva
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participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e Aluisio Bezerra Filho  ( Juiz convocado, com jurisdição limitada,

em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior).  Ausentes os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Álvaro Cristino

Pinto Gadelha Campos, 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, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


