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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0030588-58.2010.815.2002 –  6ª Vara 
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR     : O Exmo Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE    : Samuel Gomes Soares
ADVOGADOS: José Guedes Dias e outro
APELADA      : Justiça Pública

PROCESSUAL PENAL. Nulidade. Inépcia da 
denuncia. Inocorrência. Violação ao artigo 399, § 
2º do CPP. Inexistência. Nulidade. Afronta ao 
princípio da identidade física do juiz. Inocorrência. 
Preliminares rejeitadas.

- Segundo o entendimento dos Tribunais 
Superiores é cabível a alegação de inépcia da 
denúncia, até o momento da prolação da sentença 
condenatória. Se não o faz a tempo, é porque, não 
obstante, conseguiu defender-se da acusação, não 
se podendo cuidar do assunto depois da 
condenação, em face da ocorrência de preclusão, 
conforme artigo 569 do CPP.

- O princípio da identidade física do juiz, 
introduzido no processo penal pela Lei nº 
11.719/2008, comporta exceções, tal como ocorre 
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no processo civil, devendo ser este aplicado 
subsidiariamente, a teor do que dispõe o art. 3º do 
CPP.

- Outrossim, in casu, não há falar em nulidade, 
pois, o processo foi devidamente sentenciado pela 
Juíza de Direito em Substituição, inobstante a 
instrução criminal tenha sido realizada pelo Juiz 
Titular da Vara.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO 
PELO CONCURSO DE AGENTES. Condenação. 
Irresignação defensiva. Materialidade e autoria 
comprovadas. Acervo probatório irrefutável. 
Pedido de exclusão da qualificadora do concurso 
de pessoas. Impossibilidade. Desprovimento do 
apelo. 

- Estando devidamente comprovada a 
materialidade delitiva e sendo o acervo probatório 
coligido durante a instrução processual bastante a 
apontar a autoria do réu, como coautor do ilícito 
capitulado na denúncia, impõe-se a manutenção de 
sua condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR AS 
PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO 
AO APELO em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Samuel 
Gomes Soares, contra a sentença de fls. 307/312, que o condenou nas 
penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, à reprimenda de 06 (seis) 
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 
(vinte) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do 
fato.

Segundo a peça inicial acusatória (fls.02/04), no dia 25 
de junho de 2010, por volta das 17h30min, nas proximidades da invasão 
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de casa 1º de abril, no bairro Médici, nesta Capital, os acusados Samuel 
Gomes Soares e Aylison Silva Sousa, subtraíram para si, mediante grave 
ameaça  e  com emprego  de  arma  de  fogo,  uma  motoneta  Traxx,  cor 
vermelha, ano 2010, pertencente a vítima Antônio Aquino Júnior.

Depreende-se,  ainda,  que o denunciado Aylison Silva 
de Sousa, com arma de fogo em punho, abordou a vítima, enquanto o réu 
Samuel Gomes Soares ficou dentro do veículo, dando cobertura, após, os 
meliantes fugiram com a posse tranquila do objeto subtraído.

Denúncia recebida em 01 de fevereiro de 2012 (fl. 86).

Inconformado, através de advogado constituído, 
manejou, em tempo hábil, recurso de apelação, escorado no art. 593, 
inciso I e art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal (fls. 332/333). 

Nas razões de fls. 370/371, alega, preliminarmente: 1) 
Inépcia da denúncia; 2) violação aos comandos do artigo 399, § 2º do 
CPP.  No mérito, pugna pela absolvição, ante a insuficiência de provas e, 
subsidiariamente, a exclusão da majorante prevista no parágrafo 2º, II do 
art. 157 do CP e o direito de aguardar o transito em julgado em liberdade.

O Representante do Parquet a quo apresentou suas 
contrarrazões rebatendo os fundamentos defensivos e, ao final, pugnou 
pela manutenção integral do decisum (fls. 378/383). 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através do 
parecer de  fls. 385/390 –  subscrito pela insigne Procuradora de Justiça 
Dra. Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo  –  manifestou-se pelo 
desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Ab initio, conheço do apelo, pois presentes os 
pressupostos e requisitos necessários à sua admissibilidade.

Das preliminares.

Passo, inicialmente, ao exame das preliminares 
aventadas.

INÉPCIA DA DENUNCIA
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Como visto, o apelante alegou inépcia da denúncia 
em face da inexistência de descrição detalhada e individualizada da 
conduta do denunciado, afirmando dubiedade em relação aos fatos 
narrados na denúncia. 

Ao contrário do alegado, a peça pórtica, não padece do 
vício da inépcia, pois descreve o crime, em tese, com todos os seus 
requisitos e circunstâncias, de modo a possibilitar a exata compreensão da 
acusação e o exercício da mais ampla defesa.

Segundo comando contido no art. 395 do CPP, a 
denúncia somente será rejeitada quando for manifestamente inepta, 
quando estiver ausente pressuposto processual ou condição para o 
exercício da ação, ou mesmo quando faltar justa causa para o exercício da 
ação penal. Nesta última hipótese, enquadram-se os casos em que o fato 
narrado seja manifestamente atípico, quando estiver extinta a 
punibilidade do acusado, ou quando não há suporte probatório mínimo 
para embasar as imputações.

Desse modo, não há de se falar em inépcia da 
denúncia, quando a acusação nela descrita é viável, narrando os fatos de 
maneira suficiente a possibilitar a deflagração da ação penal para 
apuração da responsabilidade de cada réu no evento delituoso, permitindo 
a compreensão da acusação e o pleno exercício da defesa.

Afigura-se oportuna a lição de Grinover et al (in "As 
Nulidades no Processo Penal", 9ª.ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2006. p. 111:

"Em hipótese de co-autoria, a peça acusatória deve 
historiar a participação de cada um dos acusados, a fim 
de que possam individualmente responder à imputação 
[...]. Não se exige a descrição pormenorizada, mas a 
suficiente para que o acusado possa exercer com 
plenitude a sua defesa". 

Ressalto, também que o entendimento dos Tribunais 
Superiores é no sentido de que é cabível a alegação de inépcia da 
denuncia, até o momento da prolação da sentença condenatória.

Nesse sentido: 

"Quando existe condenação penal motivada por 
denúncia apresentada pelo Ministério Público, a 
eventual inépcia da peça acusatória já não mais poderá 
ser alegada. Em tal situação, impõe-se questionar, se 
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for o caso, a própria decisão condenatória, e não mais 
a denúncia que a motivou" (JSTF 170/368).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. 
INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA QUE CONFIRMOU AS IMPUTAÇÕES DE 
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE ASSOCIA-
ÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTI-
TUIÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA VIA 
ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TIPICIDADE EVIDEN-
CIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DO CP. RECURSO 
IMPROVIDO. I – O argumento de inépcia da denún-
cia está superado com a prolação de sentença 
condenatória transitada em julgado para a defe-
sa. II –  A jurisprudência desta Corte, em diversas 
oportunidades, assentou o entendimento de que não se 
pode substituir o processo de conhecimento pela via 
excepcional do habeas corpus, que se presta, precipua-
mente, para afastar a manifesta violência ou coação 
ilegal ao direito de locomoção. Precedentes. III – A au-
toria intelectual não só denota envolvimento na trama 
criminosa (art. 29 do CP), como também implica san-
ção penal mais severa (art. 62, I, do CP). IV – Recurso 
ordinário improvido.”(RHC 116619, Relator(a): Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julga-
do em 11/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
121 DIVULG 24-06-2013 PUBLIC 25-06-2013) 

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
INTERESTADUAL DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA 
DA DENÚNCIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS 
PROLATADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, 
CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. MATÉRIA 
PRECLUSA.IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A 
INOCÊNCIA NA VIA ELEITA. MINORANTE PREVISTA NO 
§ 4.º DO ART. 33 DA NOVA LEI DE TÓXICOS 
INAPLICÁVEL.DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA 
RECONHECIDA.  HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Após a superveniência de sentença 
condenatória, confirmada em sede de apelação, 
resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia, 
sobretudo quando fundada na validade do 
conjunto probatório contido nos autos.
2. Uma vez que as instâncias ordinárias, soberanas na 
análise fática dos autos, restaram convictas quanto à 
materialidade do crime e a certeza da autoria do crimes 
de tráfico de drogas, descabe proceder amplo reexame 
dos fatos e das provas para declarar se o caso é de 
absolvição ou não, na via estreita do habeas corpus.
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3. Acolher a tese defensiva de que o condenado não 
possuía animus associativo, com o fim específico de 
traficar drogas, para absolvê-lo da condenação como 
incurso no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, demanda 
aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos 
autos, incabível na via do habeas corpus, mormente 
quando as instâncias ordinárias afastaram esse 
argumento com fundamentação coerente.
4Do mesmo modo, inaplicável a causa de diminuição de 
pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na 
hipótese, na medida em que, conforme consignado pela 
sentença condenatória, mantida pelo acórdão de 
apelação impugnado, o réu não preenche os requisitos 
legais, tendo em vista se dedicar à atividade 
criminosa.5. Habeas corpus denegado.”(HC 
174.862/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 
01/08/2013)

Assim sendo, rejeito essa preliminar.

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 399, § 2º DO CPP

Não há que se falar em nulidade processual por ofensa 
ao princípio da identidade física do juiz, visto que o magistrado que colheu 
as provas orais não proferiu a sentença porque, ao tempo da instrução 
processual, respondia o Juiz Titular da Vara e no momento da decisão 
condenatória esta  foi  prolatada  pela  juíza  substituta,  devidamente 
designada pelo Tribunal  de Justiça,  portanto,  apta a  exercer  jurisdição 
perante aquela unidade judiciária, conforme esclarecido no despacho de fl. 
306v.  

Sabe-se que a aplicabilidade do art.399, § 2º do CPP, 
com redação dada pela Lei nº 11.719/2008, comporta exceções que 
devem ser extraídas da aplicação subsidiária do art. 132 do Código de 
Processo Civil (CPC), já que ausente norma no Código de Processo Penal 
que regula tal princípio. Nesse contexto, merece transcrição o disposto no 
art. 132 do CPC:

"Art. 132 - O juiz, titular ou substituto, que 
concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver 
convocado, licenciado, afastado por qualquer 
motivo, promovido ou aposentado, casos em que 
passará os autos ao seu sucessor.(...)."

Vê-se que a própria lei prevê que o juiz que encerra a 
instrução não julgará a causa quando estiver afastado por qualquer 
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motivo, o que efetivamente ocorreu no presente caso, que estava sendo 
substituído por uma juíza substituta.

Sobre o assunto, leciona o doutrinador Eugênio Pacelli 
de Oliveira: 

“A nova legislação, modificativa do Código de Processo 
Penal, Lei 11.719/08, limitou-se a consignar que o juiz 
que presidiu a instrução deverá proferir a sentença 
(art. 399, § 2º, CPP). No entanto, pensamos que o 
citado art. 132 do CPC não só pode, como deve, ser 
aplicado subsidiariamente.

Primeiro, porque o CPP não proíbe a aplicação de 
legislação de outra espécie processual; antes, a 
permite (art. 3º, CPP). Em segundo lugar, porque 
haverá hipóteses em que será preciso recorrer-se a 
uma regra de substituição qualquer, para o fim de dar 
implemento à celeridade processual trazida para os 
novos ritos processuais penais. Exemplo: quando em 
férias o magistrado, deve-se aguardar o seu retorno 
para o julgamento da ação penal? E se houver réu 
preso? Em terceiro lugar, e por fim, as regras de 
substituição do Código de Processo Civil (art. 132) 
visam resguardar o regular andamento processual, 
apontando situações concretas nas quais o afastamento 
do juiz da instrução, além de fundamentado em Lei, 
implicaria: a) ou a impossibilidade de seu retorno para 
o julgamento do feito (hipótese de promoção à segunda 
instância, por exemplo); b) ou o retrocesso na marcha 
processual, em prejuízo de todos (caso do 
licenciamento prolongado); c) ou, o que seria sem 
solução, a impossibilidade do próprio julgamento, o que 
ocorreria nos casos de aposentadoria do Juiz.” (Curso 
de Processo Penal. 10ª edição. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 382/383)

Verifica-se, portanto, que o magistrado titular da 6ª 
Vara Criminal da Comarca da Capital estava afastado, portanto, 
corretamente a Juíza substituta sentenciou o feito, não se verificando 
ofensa ao princípio da identidade física do juiz, o qual, como visto, é 
mitigado em função da exigência social de que a prestação jurisdicional 
seja célere.

A propósito:

“PENAL - TRÁFICO DE DROGA - PRELIMINAR 
SUSCITADA PELO TERCEIRO APELANTE - NULIDADE DA 
SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE 
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FÍSICA DO JUIZ - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - 
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE 
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - 
CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PERMANÊNCIA 
E DA ESTABILIDADE - RECONHECIMENTO DA CAUSA 
DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE 
DROGAS - INADMISSIBILIDADE - DEDICAÇÃO A 
ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA - REDUÇÃO DA 
PENA - DESCABIMENTO - REPRIMENDA FIXADA NO 
MÍNIMO LEGAL PARA A ESPÉCIE - ALTERAÇÃO DO 
REGIME - POSSIBILIDADE - HEDIONDEZ AFASTADA 
PELO JUIZ A QUO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - 
IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - ADMISSIBILIDADE - 
RECURSO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA APELANTES 
PROVIDOS E RECURSO DO TERCEIRO APELANTE 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da 
identidade física do juiz nos termos do artigo 3º 
do CPP c/c o artigo 132 do CPC pode ser 
relativizado se o magistrado que presidiu a 
instrução tiver sido convocado, licenciado, 
afastado por qualquer motivo, promovido ou 
aposentando, casos em que passará os autos para 
o seu sucessor. 2. Encontrando-se comprovadas a 
autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, 
impõe-se a condenação, afastando-se o pleito 
absolutório e desclassificatório. (...)”  (Apelação 
Criminal  1.0435.12.001747-8/001, Relator(a): 
Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA CRIMINAL, 
julgamento em 11/03/2014, publicação da 
súmula em 17/03/2014) 

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO 
INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES E 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINARES - 
INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPÍO DO JUIZ NATURAL - 
NÃO OCORRÊNCIA - HIPÓTESE DEVIDAMENTE 
JUSTIFICADA - (...). III - O princípio da identidade 
física do juiz, introduzido no processo penal pela 
Lei nº 11.719/2008, comporta exceções, tal como 
ocorre no processo civil, devendo ser este 
aplicado subsidiariamente, a teor do que dispõe o 
art. 3º do CPP. (…).”  (TJMG- Ap. Crim. Nº 
1.0089.08.004532-4/001, Rel. Des. Adilson 
Lamounier, 5ª Câmara Criminal, julgamento em 
05/09/2011 – ementa parcial), destaquei.

Pelo exposto, desacolho a preliminar em análise.
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Do mérito. 

O apelante, em suma, pugna por sua absolvição, ad 
argumentum inexistência de provas suficientes para a condenação, uma 
vez que a própria vítima relatou que o autor do delito possuía 
característica físicas completamente diferentes do apelante. 

De modo alternativo, requereu a exclusão da majorante 
prevista no art. 157, § 2º, inciso II do CP e o decote da majorante do 
concurso de pessoas, como também o direito de aguardar o trânsito em 
julgado da decisão, em liberdade .

Ab initio, importa destacar que, de acordo com o que 
consta dos autos, não há espaço para a absolvição, pois evidenciadas, 
irrefutavelmente, a materialidade e a autoria delitivas.

A primeira está consubstanciada, notadamente, pelos 
autos de apresentação e apreensão fl. 10 e de entrega de fl. 17.

A autoria, por sua vez, inobstante a insatisfação 
defensiva, está comprovada pela prova oral colhida ao longo da instrução 
criminal.

A  vítima, Antônio  Aquino  Junior, relatou na  esfera 
policial (fl. 40):

“...QUE um dos inidivíduos, o passageiro do carro, 
desceu do veículo, já de arma em punho, e anunciou o 
assalto, ordenando que entregasse a moto e que 
corresse sem olhar para trás;(...)QUE não teve 
condições de observar as feições do condutor do Gol, 
tendo em vista que o mesmo, em momento algum, 
desceu do veículo,bem como fazia uso de peruca, boné 
e óculos escuros; (…) que reconheceu a foto de um 
deles como sendo do indivíduo que havia lhe abordado 
e tomado a sua motoneta...”

Em juízo relatou (fl. 181):

que se encontrava próxima a sua residencia pilotando 
sua moto quando notou a presença de 2 rapazes em 
um gol praticado estando um com uma peruca e um 
boné dirigindo o veiculo fixando bem na pessoa de 
Alisson que lhe apontou uma arma e tomaram a sua 
moto, que Anderson encontrava-se na garupa de sua 
moto e presenciou o assalto, que o assalto ocorrido no 
dia 25-06-2010  e um mês depois foi recuperada, que 
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foi intimado para comparecer a delegacia e recuperar 
sua moto na delegacia tomou conhecimento da prisão 
de 2 pessoas e na delegacia reconheceu com certeza o 
acusado Alisson...”(sic)

A testemunha Ronaldo da Silva Ramos, policial militar, 
disse perante a autoridade judicial (fl. 183):

“...que a moto e o veiculo prata estavam juntos, e 
depois que abordou o veiculo abordou a moto a qual 
estava sem documento, indagando a Alisson de quem 
era a moto, Alisson respondeu que era de Samuel, 
indagando aos acusados os quais estavam separados 
um do outro, que indagou a Samuel de quem era a 
moto e Samuel informou que era de Alisson, que 
recebeu informação de que a moto era produto de furto 
e localizou a moto pilotada por Alisson e Samuel bem 
próximo ao local em estabelecimento comercial; que 
recebeu denuncias de que o veiculo prata foi utilizado 
na pratica de vários assaltos e homicidios inclusive na 
loja de Samuel encontrou varias peças sem notas 
fiscais passando o caso pro delegado (…)que é do seu 
conhecimento que Samuel apronta muito; que no final 
Alisson disse que a moto era de Samuel ...”

O acusado Aylisson Silva Sousa relatou perante a 
autoridade judicial (fls. 208/209):

“...que se encontrava em frente a loja de Samuel com 
a moto Traxx e por não ter documentos foi levado para 
a delegacia; que adquiriu a moto na feira de Oitizeiro; 
que deu uma entrada de quinhentos reais e assumiu as 
prestações no valor de cem reais não se recordando de 
quantas prestações; (…) que do lado de fora da loja 
tinha um veículo estacionado da marca fiesta, de cor 
prata...”

O réu não foi interrogado para esclarecimentos por 
encontra-se em lugar incerto, tanto na esfera policial (fl. 62), como na 
judicial, razão pela qual foi citado por edital e decretada sua revelia (fls. 
99 e 102). 

Apesar da negativa da autoria do recorrente, observa-
se a segurança com que a vítima descreveu o fato e  manteve a mesma 
versão da declaração prestada na polícia, coadunando com o depoimento 
do  policial,  Ronaldo  da  Silva  Ramos,  no  qual  asseverou  em juízo  que 
Aylisson disse que a moto pertencia ao recorrente.  Além disso, a vítima 
reconheceu seu comparsa como o autor do delito, apesar de sua negativa 
de autoria (fl. 43).
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A palavra da vítima toma maior relevo, ainda, quando 
converge com as demais provas colhidas, como no caso dos autos.

Quanto a assertiva de que o acompanhante da vítima, 
uma criança de 12 anos de idade descreveu uma pessoa com 
características  diferentes do acusado, dizendo ser uma pessoa velha de 
45 anos idade, forte e com barba, esta alegação não pode ser 
considerada, pois denota-se uma incongruente  percepção do menor.

Diante  do  conjunto probatório não deixa qualquer 
dúvida de que o apelante juntamente com outro acusado (Aylisson Silva 
Sousa) praticaram o assalto, em concurso de pessoas, portanto, 
impossível acolher o pleito absolutório.

Requer o recorrente, alternativamente, a exclusão da 
majorante do emprego de arma e de que o réu responda em liberdade.

Analisemos a dosimetria da pena: 

A pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos de 
reclusão, e  15  (quinze)  dias-multa.  Ante  a  ausência  de  atenuantes e 
agravantes manteve inalterada na segunda fase. Por fim, considerou a 
causa de aumento da pena devido ao concurso de pessoas e majorou, no 
mínimo legal previsto, ou seja, em 1/3 (um terço), totalizando em 06 
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 dias-multa, 
tornando-a definitiva. A pena pecuniária foi estabelecida no valor unitário 
de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo. Em regime semiaberto.

Observa-se que a penalidade básica restou fixada em 
patamar justo e proporcional  à conduta delituosa praticada, em estrita 
obediência ao critério trifásico, apresentando-se ajustada à reprovação e 
prevenção delituosa. 

Quanto ao pleito do decote da majorante do concurso 
de pessoas, alegando  que  foi lançado na sentença sem nenhuma 
fundamentação legal, mostra-se incabível, uma vez que ficou 
demonstrado na sentença a incidência do § 2º, inc. II do art. 157. 
Ademais, vê-se que o juiz a quo aplicou a majorante no mínimo legal, 
portanto, não se faz necessário referida fundamentação.

Nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - 
MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA, DO CONCURSO 
DE PESSOAS E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA 
VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - 
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RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I-(...) IV - 
Como se tratam de circunstâncias objetivas, a todos os 
agentes se comunicam as majorantes, pouco 
importando se um deles não estava com a arma em 
punho ou teve contato direto com a vítima. V - Não há 
como reduzir as penas aquém do patamar concretizado 
pelo d. Sentenciante, já que fixadas corretamente, 
atendendo aos critérios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, suficientes para impor o caráter 
educativo-repressivo que as reprimendas devem ter.
VI - Em se tratando de roubo com a presença de 
mais de uma causa de aumento, a majoração da 
pena acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) 
requer devida fundamentação, consignando-se 
circunstâncias concretas que justifiquem um 
acréscimo mais expressivo, não sendo suficiente 
a simples menção ao número de causas de 
aumento de pena(Súmulan.º443-STJ).(...) IX - 
Inobstante a regra inserta no § 2º, do art. 387, do CPP, 
no caso em tela, à vista das parcas informações da real 
situação carcerária do apelante, revela-se mais 
prudente deixar a detração a cargo do Juízo das 
Execuções. (Apelação Criminal  1.0079.12.047342-
0/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª 
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2014, 
publicação da súmula em 14/05/2014) 

No tocante ao pedido de aguardar o trânsito em julgado 
em liberdade, o pedido encontra-se prejudicado em virtude do julgamento 
do habeas corpus de fls. 337/343, que indeferiu o pedido de recorrer em 
liberdade,  mas concedeu parcialmente a ordem para determinar que o 
apelante  cumpra  a  sentença  no  regime  inicial  determinando  no  édito 
repressivo, não podendo a Câmara Criminal rever suas decisões.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer 
ministerial, REJEITO  AS  PRELIMINARES  E,  NO  MÉRITO,  NEGO 
PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito 
da Silva, revisor, e Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior.  Ausente  
justificadamente Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão, o Excelentíssimo  Senhor 
Doutor José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessão “Desembargador Manoel Taigy 
de Queiroz Mello Filho”, em João Pessoa(PB), 04 de setembro 
de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
 RELATOR
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