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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  TENTADO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  PALAVRA  DA  VITIMA
CORROBORADA  COM  AS  DEMAIS  PROVAS
DOS  AUTOS.  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.
VALIDADE.  PENA.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. MAJORANTES. QUANTUM
DE  ACRÉSCIMO,  SEM  JUSTIFICAÇÃO.
SÚMULA  Nº  443  DO  STJ.  ILEGALIDADE
MANIFESTA.  REDUÇÃO.  EXTENSÃO  AO
CORREU. PROVIMENTO PARCIAL. 

Tratando-se  de  delito  praticado  na
clandestinidade,  como  o  roubo,  é  de  dar-se
especial  relevância  à  palavra  da  vítima,  como
elemento  de prova,  desde que não destoem do
conjunto probatório e que não se encontrem, nos
autos,  indícios  ou  provas  de  que  ela  pretenda
incriminar pessoas inocentes.

Depoimentos de policiais militares que merecem
credibilidade, porque, no contexto, se mostraram
coerentes  com os  demais  elementos  de  provas
colhidos no processo. 

A absolvição mostra-se inviável quando as provas
existentes  nos  autos  demonstram,
inequivocamente, a prática dos fatos descritos na
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denúncia. 

"o aumento na terceira fase de aplicação da pena
no  crime  de  roubo  circunstanciado  exige
fundamentação  concreta,  não  sendo  suficiente
para  a  sua  exasperação  a  mera  indicação  do
número de majorantes". Súmula nº 443 do STJ.

Consoante previsão contida no art. 580 do Código
de  Processo  Penal,  no  caso  de  concurso  de
agentes, a decisão do recurso interposto por um
dos réus, se fundado em motivos que não sejam
de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará ao
outro

Vistos, relatados e discutidos estes 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, MANTIDA A CONDENAÇÃO, REDIMENSIONAR A PENA DE AMBOS
PARA 09  (NOVE)  ANOS  E  26  (VINTE  E  SEIS)  DIAS  DE  RECLUSÃO,
MANTIDO O REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Criminais interpostas  por  Josileudo

Araújo  Leite  Liberal  e  Edson dos Santos Oliveira  (fls.140 e 144) contra

sentença prolatada pelo Juiz de Direito da comarca de Santa Luzia/PB (fls.

129/134v), que os condenou nas sanções do art. 157, § 2º, incs. I e II c/c o art.

70, todos do Código Penal,  a uma pena definitiva de 09 (nove) anos, 06

(seis ) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa,

em regime inicialmente fechado.

Os apelantes, em suas razões recursais (fls.153/158 e180/182),

alegam que as provas são insuficientes para uma condenação, suplicando por

suas  absolvições.  Alternativamente,  o  Apelante  Josileudo  Araújo  Leite

Liberal, aduz que a pena foi exacerbada, suplicando a exclusão da agravante

da reincidência.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em  contrarrazões  (fls.  180/182  e  218/215),  a  Promotoria  de

Justiça pugna pelo desprovimento dos recursos.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  sua  Procuradora  Maria

Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo (fls.217/225), pugnou pelo não provimento

do apelo.

É o relatório.

VOTO

O Representante do Ministério Público, ofereceu denúncia contra

Josileudo Araújo Leite Liberal e Edson dos Santos Oliveira, como incursos

nas sanções art. 157, § 2º, incs. I e II c/c o art. 70, todos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que no dia 08 de junho de 2016, por volta

das 11h00min, na Av. José Américo, centro, Santa Luzia/PB, os acusados em

comunhão  de  vontades  e  divisão  de  tarefas,  subtraíram  mediante  grave

ameaça,  aproximadamente  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  da  Casa  Lotérica

Trevo da Sorte, bem como uma bolsa contendo documentos, cartões de crédito

e um aparelho celular pertencente a funcionária Maria Marly dos Santos.

Consta ainda da peça acusatória que de acordo com as provas

colhidas  no  inquérito  policial,  no  dia  e  horário  acima  citados,  os  acusados

combinaram de praticar o roubo, tendo Josileudo guiado  a motocicleta e Edson

anunciado o assalto, com arma de fogo, evadindo-se em seguida do local..

Prossegue a exordial,  que a polícia foi  acionada e de imediato

saíram em diligência, capturando o acusado Edson dos Santos, que durante a

fuga abandonou a motocicleta que conduzia no mato, sendo encontrado com

ele  um  revólver  calibre  38,  seis  munições  intactas  e  no  bolso  a  carteira

Desembargador João Benedito da Silva
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pertencente a vítima. 

Ultimada a instrução criminal, o magistrado julgou procedente a

Pretensão Punitiva Estatal, para CONDENAR os acusados  Josileudo Araújo

Leite Liberal  e  Edson dos Santos Oliveira,  nas sanções do art. 157, § 2º,

incs. I e II c/c o art. 70, todos do Código Penal, a uma pena definitiva de 09

(nove) anos, 06 (seis ) meses e 10 (dez) dias de reclusão e  35 (trinta e

cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Inconformados, contra referida decisão os apelados recorreram.

1. DA ABSOLVIÇÃO.

Aduzem os apelantes, que as provas são insuficientes para uma

condenação, pugnando, por suas absolvições.

No entanto, sem razão.

A materialidade  restou comprovada pelo  Auto  de  apreensão  e

apreensão (fl. 11); Auto de entrega (fl.12).

A autoria  resta  inconteste,  Não  obstante  tenham os  Apelantes

quando  em Juízo  (fls.  112/113),  negado  a  pratica  delitiva,  sua  versão  não

encontra respaldo no caderno processual, sendo o acervo probatório uníssono

em apontar os acusados como autores do crime pelo qual foram condenados.

Vejamos:

A vítima Maria Marli dos Santos Brito, quando em Juízo (fl.85),

declarou: 

“(...)  Que confirma o  depoiemto  prestado na esfera
policial,  após  ser  lido  em voz alta  e  pausadamente

Desembargador João Benedito da Silva
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nesta audiência; Que o denunciado Edson  colocou a
arma  na  depoente,  anunciando  o  assalto;  Que  até
então  achou  que  seria  uma  brincadeira;  Que  a
depoente se virou e o denunciado Edson colocou a
arma na altura da cintura da depoente, já anunciando
o assalto; Que o acusado entrou e pegou tudo na casa
loteriaca e pegou a bolsa da depoente; Que o primeiro
denunciado  levou  a  bolsa  e  o  cartão;Que  os
denunciados estavam de capacete;  Que a depoente
viu o próprio denunciado; que a depoente não chegou
a ver o segundo denunciado; (…) Que o denunciado
chegou  próximo  à  depoente,  momento  em  que  a
mesma o reconheceu ;(...)”.

A testemunha  Erivaldo Dantas da Nóbrega,  quando em Juízo

(fl. 87), disse:

“(...) Que confirma o depoimento prestado perante
a autoridade policial, após ser lido em voz alta e
pausadamente nesta audiência; Que a funcionária
da  Casa  Lotérica,  informaram que  o  assalto  foi
cometido  por  dois  elementos;  Que  os  dois
suspeitos foram vistos na região de Bananeiras;
Que  primeiro  encontrou  a  moto  utilizada  no
assalto;  que  a  carteira  feminina  foi  deixada  na
fuga;  que  em  poder  do  denunciado  Edson  foi
encontrado a quantia de cerca de oitenta reais e
um revólver; que o denunciado Edson disse que o
dinheiro tinha dividido e na fuga jogou o dinheiro
no mato; que não lembra a cor do capacete  do
denunciado; que parece que era um capacete de
cor preta e outro de cor vermelha; que o dinheiro
não foi encontrado; que inclusive fez buscas com
o denunciado;  que no dia  seguinte  efetuaram a
prisão  de  Josileudo  que  estava  com  parte  do
dinheiro;   que com Josileudo foi  encontrado em
torno  de  quatro  mil  e  setecentos  reais;  que
Josileudo confessou a prática da infração; que os
denunciados  dormiram  na  casa  da  tia  de
Josileudo,  isso  no  dia  anterior;  que  vieram,
praticaram o assalto e fugiram com destino a areia
de Baraúnas-PB, pois tinham deixado um veículo
na Areia de Baraunas; que segundo Josileudo , a
motocicleta era de um primo de Josileudo, a qual
seria  deixada  em  Areia  de  Baraunas;  que  o
revólver encontrado em poder de Edson é calibre
38.

Desembargador João Benedito da Silva
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Por sua vez, a testemunha  Roberto de Lucena Jerônimo, em

Juízo ( fl.88), falou:

“(...) Que confirma o depoimento prestado perante
a autoridade policial, após ser lido em voz alta e
pausadamente nesta audiência; que o acusado de
cor morena, primeiramente, se trata da pessoa de
Edson;  que  a  prisão ocorreu perto  de  Areia  de
Baraunas;  Que  Edson  confessou  a  prática  do
assalto;  que  pegou  a  moto  mas  não  viu  o
capacete; que o outro acusado Josileudo foi preso
no  dia  seguinte;  (…)  que  presenciou  Edson
confessando a pratica dos crimes;

Ainda  a  testemunha  Joacy Medeiros  de  Lucena, quando  em

Juízo(fl.107), asseverou:

“(...) Que confirma o depoimento prestado perante
a autoridade policial, após ser lido em voz alta e
pausadamente nesta audiência; que participou da
prisão de Josileudo; que Josileudo no momento
da prisão confessou a participação no crime; que
a  parte  da  quantia  apreendida  estava  com
Josileudo; que o aparelho celular estava no bolso
de Josileudo;  Que,  não participou da prisão de
Edson:(...)
 

Dessa forma, muito embora a defesa tente desconstituir a palavra da

vítima, sustentando em suas razões recursais que as provas carreadas aos

autos  são  frágeis,  em  tais  circunstâncias,  a  palavra  da  vítima  é  de  suma

relevância para o deslinde da questão, já que, sem a presença de testemunhas

na maioria das vezes, e sendo seguras e coerentes as suas declarações, estas

têm mais credibilidade que as do acusado, mormente quando em consonância

com outros elementos probatórios.

Por oportuno trago a lume a orientação jurisprudencial, que, nos

casos como os da espécie, entende: 

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal Nº 0000938-52.2016.815.0321

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ROUBO  QUALIFICADO.  AUTORIA.
SÚMULA  N.  7/STJ.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.RELEVÂNCIA.  PRECEDENTE.  AGRAVO
DESPROVIDO.  A  análise  da  pretensão  recursal
exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-
probatória  da  lide,  o  que  é  defeso  em  Recurso
Especial,  a  teor  do  Enunciado  N.  7  da  Súmula  do
Superior Tribunal de justiça. "a palavra da vítima, nos
crimes às ocultas, em especial, tem relevância na
formação da convicção do juiz sentenciante, dado
o  contato  direto  que  trava  com  o  agente
criminoso"  (hc  143.681/sp,  Rel.  Ministro  Arnaldo
esteves  Lima,  quinta  turma,  dje  2.8.2010).”  Agravo
regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-AREsp  482.281;
Proc.  2014/0048036-7;  BA;  Sexta  Turma;  Relª
DesªConv. Marilza Maynard; DJE 16/05/2014)

A  vítima  é  sempre  pessoa  categorizada  a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da
ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não
se propõe a  acusar  um inocente,  senão procura
contribuir - como regra - para a realização do justo
concreto. (REVISTA DOS TRIBUNAIS,  volume 739,
página 627).

“APELAÇÃO CRIMINAL.  TENTATIVA DE CRIME DE
ROUBO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS. PALAVRA DO OFENDIDO. VALOR
PROBATÓRIO  RELEVANTE.  PROVA
TESTEMUNHAL.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
ROBUSTO.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE ATIPICIDADE PENAL.
CONDUTA  DO  AGENTE  SE  AMOLDA  AO  TIPO
PENAL  INCURSO.  CONDUTA  DOLOSA
COMPROVADA.  NÃO  ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.  Nos  crimes  contra  o
patrimônio,  quase  sempre  praticados  na
clandestinidade, a palavra do ofendido. Se segura
e coesa com os demais elementos de prova. Sem
intenção  de  incriminar  um  inocente  ou  ver
agravada  sua  situação,  tem relevante  valor  para
comprovar  a  autoria  e  materialidade  do  delito.
Mesmo que o réu tenha negado sua participação, a
possibilidade  de  o  crime  ter  ocorrido  de  outro
modo ou de ser atribuído a outros agentes que não
a  ele  ficou  excluída,  uma  vez  que  não  tendo

Desembargador João Benedito da Silva
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fornecido  elementos  a  comprovar  fatos  que  a
infirmem e tendo, inclusive, sido reconhecido pela
vítima, forçoso concluir que há provas mais do que
suficientes  de  sua  atuação  para  ensejar  uma
condenação. In casu,  incabível se revela a tese de
atipicidade penal,  eis  que a conduta do apelante se
amolda  ao  tipo  penal  descrito  na  exordial
acusatória.”(TJPB;  APL  0041910-72.2010.815.2003;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  João
Benedito da Silva; DJPB 05/09/2014) - grifei

Por outro lado, é cediço que o depoimento prestado por policial é

revestido  de  validade  e  credibilidade,  pois  além de  ostentar  fé  pública,  na

medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora

prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei

validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos

ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade. 

Releva  salientar  que  não  há  nos  autos  qualquer  motivo  que

indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão

pela  qual  não  só  podem  como  devem  ser  levados  em  consideração  pelo

magistrado  como  elemento  de  convencimento,  consoante  orienta  a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

HABEAS  CORPUS.  (...).  VALIDADE  DOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS,  EM JUÍZO POR
POLICIAIS  QUE  EFETUARAM  A  PRISÃO.
PRECEDENTES DESTE STJ. (...).  1. Conforme
orientação há muito sedimentada nesta Corte
Superior,  são  válidos  os  depoimentos  dos
policiais  em  juízo,  mormente  quando
submetidos  ao  necessário  contraditório  e
corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito,
tal como se dá na espécie em exame. 2. (...).
[HC  Nº  156.586/SP,  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes
Maia Filho, Publicação: 24/05/2010] 

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
RECONHECIMENTO  PESSOAL.  RATIFICAÇÃO  EM
JUÍZO.  NULIDADE  NÃO  CONFIGURADA.

Desembargador João Benedito da Silva
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EXISTÊNCIA  DE  OUTRAS  PROVAS  PARA  A
CONDENAÇÃO.  DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS
QUE  EFETUARAM  A  PRISÃO. CONCLUSÃO
DIVERSA  QUE  DEMANDA  REVOLVIMENTO  DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO,  NÃO  CABÍVEL
NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM
DE  HABEAS  CORPUS  DENEGADA.  1. A
condenação  do  Paciente  pelo  crime  de  roubo
circunstanciado  amparou-se  não  só  no
reconhecimento pessoal  feito pelas vítimas,  mas
também  pelos  depoimentos  dos  policiais  que
efetuaram a prisão em flagrante. (…) 5. Ordem de
habeas  corpus  denegada.(HC  244.240/SP,  Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
06/08/2013, DJe 13/08/2013)

Ora,  da  análise  pormenorizada  dos  excertos  testemunhais

transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais

corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que

tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e

harmônicos. 

Assim,  muito  embora  a  aguerrida  defesa  dos  apelantes  tente

desconstituir a palavra das vítimas, sustentando em suas razões recursais que

as provas carreadas aos autos são frágeis,  entendo que suas palavras não

deixarão de ter importância, pois sabe-se que a maioria dos delitos patrimoniais

são cometidos às ocultas, sem testemunhas, durante os quais, geralmente, os

que ficam frente a frente são somente a vítima e o agente do crime.

Lado outro, vale ressaltar, que mesmo que tenham os acusados

negado  suas  participações  no  crime  pelo  qual  foram  condenados,  a

possibilidade de o crime ter ocorrido de outro modo ou de ser atribuído a outros

agentes  que não  a  eles  ficou excluída,  uma vez  que,  não tendo fornecido

elementos a comprovar fatos que a infirmem, forçoso concluir que há provas

mais do que suficientes de suas atuações para ensejar tal condenação, como

muito bem salientou o Julgador em sua decisão guerreada.

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal Nº 0000938-52.2016.815.0321

Assim, muito embora a defesa tente infirmar as provas apuradas

no  caderno  processual,  a  palavra  da  vítima  é  de  suma  relevância  para  o

deslinde da questão, já que, sem a presença de testemunhas na maioria das

vezes,  e  sendo  seguras  e  coerentes  as  suas declarações,  estas  têm mais

credibilidade que as  do acusado,  ainda mais  quando em consonância  com

outros elementos probatórios, a tornar mais do que suficiente para ensejar um

decreto condenatório.

2. Da pena

Alega  ainda,  o  apelante  Edson  dos  Santos  Oliveira, que  a

reprimenda,  foi  exacerbada,  suplicando  a  exclusão  da  agravante  da

reincidência.

Assiste-lhe razão, em parte.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o  Magistrado  aplicou  a

reprimenda para cada delito praticado contra as vítimas.

Na primeira fase, fixou a pena base no patamar mínimo, ou seja,

em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na  segunda  fase,  reconheceu  a  agravante  da  reincidência,

conforme se extrai dos antecedentes criminais (fls.192/194), aumentando-a em

1/6 (um sexto), tornando-a em 05 anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, entendo que está a merecer reforma.

É  que,  verifica-se  que  o  magistrado  considerando  as  causas  de

aumento de pena em razão do emprego de arma e do concurso de duas ou

mais pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), majorou a pena em 2/5

(dois quintos), fixando-a em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses de reclusão, e o

Desembargador João Benedito da Silva
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pagamento de 30 dias-multa, tornando-a definitiva.

Ora,  conforme  visto,  constata-se  que  a  escolha  da  fração  de

aumento,  ou  seja,  2/5  (dois  quintos),  veio  desacompanhada  de  qualquer

fundamentação  concreta,  tendo  o  magistrado  se  valido,  apenas,  do  critério

quantitativo, o que à luz do entendimento sedimentado, mostra-se incabível.

Isso,  porque,  ainda  que  o  quantum  de  aumento  seja  ato

discricionário do julgador, tratando-se de discricionariedade vinculada, ele não

está, de forma alguma, isento de apresentar, de forma clara e fundamentada,

com base em elementos concretos dos autos, as razões de sua escolha. 

Cumpre  ressaltar  que  a  presença  de  mais  de  uma  causa  de

aumento de pena no crime de roubo não é razão obrigatória de majoração da

sanção  em  patamar  acima  do  mínimo  previsto,  a  menos  que  o  julgador,

levando em conta as particularidades do caso concreto, constate a existência

de  circunstâncias  que  indiquem a  necessidade  do  aumento,  o  que  não  foi

verificado in casu.

A exasperação em razão da presença de mais de uma majorante

requer fundamentação concreta, apta a justificar maior incremento no quantum

de aumento, sendo, pois, insuficiente a simples menção ao número de causas

de aumento presentes. 

Nesta esteia:

"RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  ROUBO
MAJORADO.  ABSOLVIÇÃO.  CRIME  IMPOSSÍVEL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROPRIEDADE RELATIVA
DO  OBJETO.  CRIME  COMPLEXO.  INEXISTÊNCIA
DE  DINHEIRO  COM  A  VÍTIMA.  IRRELEVÂNCIA.
DOSIMETRIA.  MAJORANTES.  QUANTUM  DE
ACRÉSCIMO.  SÚMULA  Nº  443  DESTA  CORTE.
ILEGALIDADE  MANIFESTA.  TENTATIVA.  FRAÇÃO
DE  REDUÇÃO.  ITER  CRIMINIS  PERCORRIDO.
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.  INEXISTÊNCIA.  REGIME  INICIAL

Desembargador João Benedito da Silva
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FECHADO.  MOTIVAÇÃO.  AUSÊNCIA.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (...)  3.  Em se tratando
de roubo com a presença de mais de uma causa de
aumento,  o  acréscimo  requer  devida
fundamentação,  com  referência  a  circunstâncias
concretas  que  justifiquem  um  aumento  mais
expressivo,  não  sendo  suficiente  a  simples
menção ao número de majorantes presentes para
o aumento da fração. Súmula n.º 443 desta Corte.
Ilegalidade flagrante. (...)".  (REsp 1340747/RJ,  Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA,  julgado  em  13/05/2014,  DJe  21/05/2014).
Grifos.

“HABEAS  CORPUS.  ROUBO.  INCIDÊNCIA  DE
TRÊS  CAUSAS  DE  AUMENTO.  PENA-BASE  NO
MÍNIMO  LEGAL.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO
VÁLIDA PARA A MAJORAÇÃO DA PENA EM MAIS
DE 1/3. MERA MENÇÃO ÀS TRÊS MAJORANTES.
REGIME  PRISIONAL  FECHADO.  GRAVIDADE  DO
CRIME.  IMPROPRIEDADE  DA FUNDAMENTAÇÃO.
PACIENTE  PRIMÁRIO  E  SEM  ANTECEDENTES.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.
DIREITO  AO  REGIME  SEMI-ABERTO.  ORDEM
CONCEDIDA.  A  presença  de  três  causas  de
aumento pode ensejar a majoração da reprimenda
além  de  1/3,  devido  ao  maior  grau  de
reprovabilidade da conduta do agente, contudo, tal
orientação  não  implica  dizer  que  a  simples
presença  de  tais  circunstâncias,  isoladamente,
justifica a exasperação da pena acima do mínimo
previsto,  em  virtude  da  necessidade  de  devida
fundamentação.  O  critério  para  a  majoração  da
pena não é a  quantidade de causas de aumento
incidentes  na  espécie,  mas  circunstâncias
relacionadas  ao  caso,  sendo  que,  na  hipótese,
verifica-se  a  falta  de  qualquer  dado concreto  na
sentença  sobre  o  quantum  a  ser  majorado,
devendo ela ser reformada e uma nova decisão ser
proferida  com  adequada  fundamentação.  Não
obstante  reconhecer-se  a  existência  de  certa
discricionariedade pelo Julgador, na fixação do regime
mais rigoroso, quando existirem motivos de fato e de
direito a recomendarem tal providência, necessária se
faz  a  pertinente  fundamentação  em  eventuais
circunstâncias  desfavoráveis  do  art.  59  do  Código
Penal, o que não se vislumbra no presente caso. (...).
Resta  evidenciada  a  ocorrência  de  constrangimento
ilegal, ante a efetiva ausência de embasamento legal
para a majoração da pena em mais de 1/3, bem como
no tocante ao regime prisional indevidamente imposto,

Desembargador João Benedito da Silva
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o  que  autoriza  o  devido  saneamento  via  habeas
corpus.  (...).  Ordem  concedida  para  reformar  a
sentença  condenatória,  e  o  acórdão  que  a
confirmou, a fim de determinar o aumento relativo
às três qualificadoras do crime de roubo, em um
terço, mantendo-se a condenação, bem como para
fixar  o  regime  semiaberto  para  o  início  do
cumprimento da reprimenda imposta ao paciente.”
(HC 90.290/MS,  6ª  Turma,  Rel.  Ministra  Jane  Silva,
Desembargadora  Convocada  do  TJ/MG,  DJU  de
25/02/2008).

Tal entendimento foi, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de

Justiça, Súmula nº 443: 

"o aumento na terceira fase de aplicação da
pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes".

Assim, não havendo a indicação de elementos específicos do caso

que,  concretamente,  apontem  a  necessidade  de  aplicação  da  fração  de

aumento acima do mínimo legal, não pode ser mantida a majoração de 2/5

(dois quintos) operado pelo juiz primevo, por falta de motivação idônea, faz-se

necessário  a  redução  do  aumento  referente  às  majorantes  previstas  no

art.157, §2º, I e II, do Código Penal, em 1/3 (um terço).

Dessa forma,  Na terceira fase,  considerando a causa de aumento

prevista no art.  157, § 2º, incs. I  e II,  do CP,  como acima já demonstrado,

majoro a pena em 1/3 (um terço), ficando em 07  (sete) anos 9 (nove) meses

e 10 (dez) dias de reclusão, tornando-a definitiva.

Nos termos do art. 70 do CP, (concurso formal), aumento a pena

em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis)

dias de reclusão.

Desembargador João Benedito da Silva
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DA EXTENSÃO  AO  CORRÉU  JOSILEUDO  ARAUJO  LEITE

LIBERAL.

Outrossim,  muito  embora  o  Apelante  Josileudo  Araujo  Leite

Liberal devidamente condenado pela r. sentença de fls. 129/134v, não tenha

recorrido do  decisum, com relação à pena, é certo afirmar que, por força do

disposto no art.  580 do Código de Processo Penal,  os efeitos  do presente

julgado devem a ele ser estendidos, eis que o MM. Juiz se utilizou dos mesmos

fundamentos para dosar a respectiva reprimenda. Nesta linha:

“Se  as  circunstâncias  judiciais  foram  valoradas,
essencialmente,  sob os mesmos fundamentos,  o
redimensionamento  da  pena  promovido  com
relação aos demais apelantes deve ser estendido
àquele  que  não teve  seu recurso conhecido,  em
obediência ao disposto no artigo 580 do Código de
Processo  Penal”.  TJDFT  - (20110112244556APR,
Relator:  NILSONI  DE  FREITAS,  Revisor:  JOÃO
BATISTA  TEIXEIRA,  3ª  Turma  Criminal,  DJE:
24/10/2013. Pág.: 113).

Também,  nesse  norte  o  entendimento  desta  Câmara

Especializada Criminal:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  0
PATRIMÔNIO.  ROUBO  QUALIFICADO.  USO  DE
ARMA DE FOGO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU
BANDO ARMADO. RECEPTAÇÃO. SUBTRAÇÃO DE
AUTOMÓVEL.  PRODUTO  DO  ROUBO
ENCONTRADO  NA  RESIDÊNCIA  DE  UM  ,DOS
ACUSADOS.  IRRESIGNAÇÕES.  PLEITOS  .
ABSOLUTÓRIOS  PELO  DELITO  DE  QUADRILHA.
EXCLUSÃO  DE  UM  DOS  ACUSADOS  RESTANDO
CONDENADO  APENAS  TRÊS.  ATIPICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  IRRESIGNAÇÃO  DE  UM  DOS
APELANTES  QUANTO  A  CONDENAÇÃO  PELO
ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INDUVIDOSAS.  RECONHECIMENTO  PELA VÍTIMA
DO  ROUBO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
DESFAVORÁVEL  AO  PLEITO  DEFENSIVO.
RESPONSABILIDADE  INAFASTÁVEL.  APELO
ALTERNATIVO  DOS APELANTES PELA REDUÇÃO

Desembargador João Benedito da Silva
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DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  REPRIMENDAS
FIXADAS  DENTRO  DOS  PARÂMETROS  LEGAIS.
PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ.  QUANTIDADE
NECESSÁRIA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO
DO  DELITO.  DESPROVIMENTO  DE  AMBOS  OS
APELOS.  ERRO  MATERIAL.  RECONHECIMENTO.
DIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS.  EXTENSÃO A0
RÉU  NÃO  RECORRENTE. Para  a  configuração  do
crime de quadrilha, não é necessária a identificação ou
condenação de todos os elementos que completariam
o  número  mínimo  de  quatro  integrantes,  o  qual  é
exigido para  a realização da figura delituosa,  sendo
fundamental  a  certeza  da  participação  de  outros
membros  que  satisfaça  este  mínimo,  o  que  está
plenamente  demonstrado  nos  autos.  -  A  suposta
insuficiência  de  provas,  tão  decantada  pelos
recorrentes para embasar  as absolvições almejadas,
esmorece  em  face  da  materialidade  e  da  autoria
incontestes, posto que esteadas em provas concretas
e  vigorosas.  —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. —
Tendo  a  pena  base  sido  fixada  em  quantidade
necessária e suficiente para reprovação e prevenção
do delito,  há que se manter a sanção cominada.  —
Cabe  ao  Tribunal  corrigir  a  reprimenda  aplicada
quando vislumbrar evidente erro material na fixação da
pena,  motivo  pelo  qual,  no  presente  caso,  deve-se
reduzi-la.  -  Por  seu  caráter  estritamente  objetivo,
deve-se  estender  os  efeitos  da  decisão  a
cosentenciado não apelante, nos termos do art.580
do  Código  de  Processo  Penal.  (TJPB-
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01120110125208003,  CAMARA  CRIMINAL,  Relator
Carlos Martins Beltrão Filho , j. em 18-01-2013) 

Dessa  forma,  estendo  os  efeitos  da  decisão  ao  corréu

Josileudo  Araujo  Leite  Liberal,  nos  termos  do  art.  580  do  Código  de

Processo Penal.

Dessa forma, verifica-se que a pena base já fixada no mínimo legal,

ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Na segunda  fase,  Na  segunda  fase,  reconheceu  a  agravante  da

reincidência (CP, art. 61, I), aumentando-a em 1/6 (um sexto), tornando-a em

05 anos e 10 (dez) meses de reclusão.

No entanto, na terceira fase, ante a ausência de justificativa para

fixação da fração referente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, incs.

I e II, do CP,  como acima já demonstrado, majoro a pena em 1/3 (um terço),

ficando em  07  (sete) anos 9 (nove) meses  e 10 (dez) dias de reclusão,

tornando-a definitiva.

Nos termos do art. 70 do CP, (concurso formal), aumento a pena

em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis)

dias de reclusão.

No mais, mantenha-se o que consta da sentença.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

para,  mantida a condenação,  reduzir  a pena dos Apelantes para  09 (nove)

anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  João Benedito

da  Silva,  relator,  e  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  revisor.  Ausente,

justificadamente, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Rogério Rodrigues

Lucas de Oliveira, Promotor de Justiça convocado.

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, 29 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


