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A concessão da  assistência  judiciária  gratuita  é
devida a todos aqueles que afirmam não estar em
condições de arcar com os custos do processo e
os  honorários  advocatícios  sem  prejuízo  do
sustento próprio e de sua família.

Segundo o STF, não se afigura possível o recurso
em  liberdade  requerido  quando  confirmada
sentença  condenatória  em  segundo  grau,
devendo ter imediata execução provisória.

O juízo  de  primeira  ou  segunda  instância  pode
conferir aos fatos descritos na denuncia definição
jurídica diversa daquela proposta pelo acusador,
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uma vez que o réu defende-se dos fatos e não da
capitulação  jurídica  atribuída,  não  havendo,
portanto, afronta ao princípio da correlação.

Pacífico é o entendimento de que comprovadas
autoria  e  materialidade não há que se falar  em
absolvição.  Ademais,  em  crimes  contra  o
patrimônio,  a  palavra  da  vítima  tem  especial
relevância,  principalmente  quando  corroborada
pelo reconhecimento que a mesma efetua do seu
agente transgressor.

É  impossível  o  afastamento  da  majorante  de
concurso  de  pessoas,  quando  é  notória  a
presença de vínculo subjetivo entre os agentes,
havendo consciência que cooperam em uma ação
comum e agem como uma verdadeira  empresa
criminosa.

Para a configuração da majorante de emprego de
arma de fogo basta que outras provas atestem a
utilização  do  artefato  pelo  agente,  sendo
prescindível a apreensão e perícia.

Existindo  análise  equivocada  das  circunstâncias
judiciais  do art.  59 do CP, sem o devido cotejo
com os elementos concretos dos autos, impõe-se
o redimensionamento da reprimenda no tocante a
sua dosimetria.

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 07 (SETE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE

RECLUSÃO E  10  (DEZ)  DIAS-MULTA,  MANTIDO  O REGIME FECHADO,

NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  uma  Apelação  Criminal  (fls.  97/98)  interposta,

tempestivamente,  por  Gledson Rodrigues Silva  contra sentença (fl.  75/85)

proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campina Grande,

que o condenou às sanções penais constantes no  art.  157,  §2º,  I  e  II,  do

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Código Penal, c/c art. 244-B, do ECA, c/c art. 70 do CP, a uma pena de 07

(sete)  anos,  09  (nove)  meses  e  10  (dez)  dias  de  reclusão,  em regime

fechado,  ao reconhecer que o acusado, associado a um menor de idade, de

forma consciente e dolosa, fazendo uso de arma de fogo como meio de impor

grave  ameaça,  subtraiu  para  si  coisa  alheia  móvel  da  vítima  Berenice

Marcelino do Nascimento.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  101/112),  o  apelante  requer,

preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e o direito de recorrer

em liberdade. Pugna, ainda em sede preliminar, que seja anulada a sentença

ora vergastada, nos termos do art. 564, inciso IV, do Código Processo Penal,

garantindo ao acusado o direito ao contraditório e a ampla defesa. Ademais, no

mérito,  pleiteia  absolvição,  ante  a  inexistência  de  prova  inequívoca  e  da

negativa  de  autoria,  com  fulcro  no  art.  386,  incisos  IV  e  VII,  do  CPP.

Subsidiariamente,  solicita  que  seja  desclassificado  o  crime  de  roubo,  bem

como seja reformada a sentença com o fim de absolver o Apelante do crime

previsto no art. 244-B, do ECA, excluindo-se a aplicação do art. 70 do CP.

Por fim, caso a sentença não seja reformada, espera que seja

reduzida a pena-base para 04 (quatro) anos.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 114/116), o Ministério Público a

quo, opinou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se, in totum, a respeitável

sentença ora vergastada, por encontrar-se devidamente fundamentada.

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça, por intermédio de

seu Procurador,  Dr.  Álvaro  Gadelha Campos,  exarou  parecer  (fls.  123/126)

opinando  pelo  não  provimento  do  recurso,  devendo  ser  mantida  a  decisão

condenatória. 

É o relatório.

VOTO

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Narra a exordial acusatória (fl. 02/05) que, no dia 14 de setembro

de 2015, por volta das 18:50 horas, a vítima Berenice Marcelino do Nascimento

trafegava em seu veículo automotor na Avenida Giló Guedes, quando, ao frear

defronte ao Conselho Tutelar, no bairro Santo Antônio, em Campina Grande, foi

abordada  por  quatro  indivíduos  armados,  os  quais  subtraíram  sua  bolsa

contendo  um  aparelho  celular  da  marca  Samsung  Yong  Plus,  documentos

pessoais, cartões de crédito e a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco

reais), ao que, em seguida, deslocou-se à delegacia para registrar o fato.

Naquele  mesmo  dia,  policiais  militares  realizavam  rondas  pelo

bairro da Glória, mais precisamente na Rua Aristóteles Agra, nº 22, momento

em que avistaram dois indivíduos a pé em atitude suspeita, decidindo, então,

abordá-los.

Ato  contínuo,  identificaram  os  indivíduos  como  sendo  o

denunciado Gledson Rodrigues Silva e o adolescente A. L. V. da S., de 17 anos

que, por sua vez, estava no poder de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre

765, marca DRYESE 1907, número de série 139856.

Ao  serem questionados  sobre  a  origem da  arma,  os  referidos

indivíduos alegaram ser esta de seu comparsa e terceiro envolvido na prática

delitiva, o qual os aguardava próximo daquele local, sendo este identificado

posteriormente como sendo o adolescente D. G. R., de 16 anos de idade, que

assumiu ser proprietário  da referida arma, além de estar  na posse de uma

trouxinha de substância semelhante a maconha. 

Em seguida, os envolvidos no roubo foram encaminhados até a

central de polícia, onde a vítima reconheceu os três como autores do delito.

Por tais razões, o apelante fora denunciado como incurso no art.

157, §2º, I e II do Código Penal.

Concluída  a  instrução  criminal,  foi  proferida  sentença  para

condenar o acusado a uma pena de  07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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(dez)  dias  de  reclusão,  em regime  fechado,  sendo  incurso  nas  sanções

penais impostas nos art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, c/c art. 244-B,

do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 70 do Código Penal.

Inconformado,  o  acusado  interpôs  recurso  de  apelação  e,  em

suas  razões (fls.  101/112),  requereu,  preliminarmente,  a concessão  da

gratuidade de justiça e o direito de recorrer em liberdade. Pugnou, ainda em

sede preliminar, a anulação da sentença ora vergastada, nos termos do art.

564, inciso IV, do Código Processo Penal, garantindo ao acusado o direito ao

contraditório e a ampla defesa. Ademais, no mérito, pleiteou absolvição, ante a

inexistência de prova inequívoca e da negativa de autoria, com fulcro no art.

386,  incisos  IV  e  VII,  do  CPP.  Subsidiariamente,  solicitou  que  seja

desclassificado o crime de roubo, bem como a reforma da sentença com o fim

de  ser  absolvido  do  crime  previsto  no  art.  244-B,  do  ECA,  excluindo-se  a

aplicação do art. 70 do CP.

Por fim, caso a sentença não seja reformada, espera que seja

reduzida a pena-base para 04 (quatro) anos.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE:

Gratuidade Judiciária:

É de entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que a

concessão da assistência judiciária gratuita não está ligada a comprovação de

miserabilidade do postulante, mas sim a impossibilidade deste arcar com os

custos e verba honorária, sem prejuízo ao atendimento de suas necessidades

básicas  e  de  sua  família.  Ademais,  cumpre  ressaltar  que  caberá  à  parte

contrária o ônus de comprovar a suficiência de recursos para arcar com as

despesas processuais.

Nesse sentido:

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  RESCISÓRIA  DE
CONTRATO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
HOMOLOGADO.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA
GRATUITA.  REQUISITOS  PREENCHIDOS.
CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.  SENTENÇA
REFORMADA  EM  PARTE. A  concessão  da
assistência  judiciária  gratuita  é  devida  a  todos
aqueles que afirmam não estar em condições de
arcar com os custos do processo e os honorários
advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de
sua família. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO  UNÂNIME.   (TJAL  –  0007808-
13.2009.8.02.0001.  2ª  Câmara  Cível,  Publicação:
05/05/2017.  Relator:  Des.  Klever  Rêgo  Loureiro)
(grifei)

PROCESSUAL  CIVIL.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA
GRATUITA.  REQUISITOS  PREENCHIDOS.  1. A
concessão  da  assistência  judiciária  gratuita  não
está ligada a  comprovação de  miserabilidade do
postulante, mas sim a impossibilidade deste arcar
com os custos e verba honorária, sem prejuízo ao
atendimento de  suas  necessidades básicas  e  de
sua família, sendo certo que o ônus da suficiência
de recursos cabe a parte contrária. 2. Na espécie,
tendo o  requerente  declarado,  sob  as  penas  da  lei,
que não está em condições de arcar com as custas e
honorários  advocatícios  sem  prejuízo  do  próprio
sustento,  estão  preenchidos  os  requisitos  para  a
concessão  do  benefício  da  assistência  judiciária
gratuita.  (TRF-4 – AC 5045586-55.2012.404.7000, 6ª
Turma,  Publicação:  D.E.  18/03/2014.  Relator:  Des.
João Batista Pinto Silveira) (grifei)

Portanto,  não  havendo  elementos  que  façam presumir  não  se

tratar de pessoa pobre, no seu conceito legal e tendo o apelante declarado, sob

as  penas  da  lei,  que  não  está  em  condições  de  arcar  com  as  custas  e

honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, estão preenchidos

os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita,

devendo prevalecer sua declaração (fl. 117).

Com razão o apelante, concedo a preliminar arguida.

Do direito de recorrer em liberdade:

Alega a defesa que decisão referente à prisão do apelante não

possui fundamentação idônea, uma vez que há fundadas dúvidas acerca da

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
6



Apelação Criminal nº 0015055-42.2015.815.0011

materialidade e autoria  do crime,  assim a simples e genérica gravidade do

crime supostamente praticado pelo recorrente não constitui motivo idôneo para

a  negativa  do  direito  de  recorrer  em  liberdade,  sob  pena  de  violação  do

princípio de presunção da inocência. 

Em que pese o pleito da defesa, o recurso em liberdade requerido

não se afigura possível em face da decisão do STF (ARE 964246) no sentido

de  que  a  sentença  condenatória  confirmada  em  segundo  grau  permite  a

imediata execução provisória.

Nulidade da Sentença:

Em suas razões, o apelante, alega que o juízo primevo ao proferir

julgamento da sentença ora vergastada, não guardou correlação com o pedido

formulado  na  acusação,  utilizando-se,  equivocadamente,  do  instituto  da

emendatio  libelli,  julgando,  assim,  diversamente  do  que  inicialmente  fora

imputado ao réu, violando, em consequência, o princípio do contraditório e da

ampla defesa.

Entretanto, apesar das alegações defensivas, não assiste razão

ao apelante. 

Em  primeiro  momento,  cumpre  destacar  que  o  instituto  da

emendatio  libelli está  intimimante  ligado  ao  princípio  da  correlação  entre  a

acusação e a sentença, segundo o qual deve haver estrita correspondência

entre o fato descrito na petição acusatório e o fato pelo qual o acusado seja

condenador, constituindo, dessa forma, uma garantia efetiva do réu, dando-lhe

certeza de que terá oportunidade de defender-se da imputação e que apenas

será julgado nos limites do pedido do autor.

Ressalta-se que a imputação é a mera atribuição ao acusado da

prática  de  determinada  conduta  típica,  ilícita  e  culpável  e  de  todas  as

circunstâncias penalmente relevantes.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Em segundo momento, destaca-se que o instituto da  emendatio

libelli  consiste  em  uma  simples  correção  da  acusação  no  aspecto  da

qualificação jurídica do fato, nos termos do art.  383 do Código de Processo

Penal. In verbis:

Art.  383.  O  juiz,  sem modificar  a  descrição  do  fato
contida  na  denúncia  ou  queixa,  poderá  atribuir-lhe
definição  jurídica  diversa,  ainda  que,  em
conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave. 

Dessa  forma,  o  juízo  de  primeira  ou  segunda  instância  pode

conferir  aos  fatos  descritos  na  denuncia  definição  jurídica  diversa  daquela

proposta pelo acusador, posto que em nosso sistema jurídico, o juiz conhece o

direito  (jura  novit  curia),  e  o  réu  defende-se  dos  fatos,  não  da  capitulação

jurídica atribuída.

Ademais, ao compulsar dos autos, nota-se que o juízo a quo fez

uso correto do mencionado instituto, uma vez que da leitura da denúncia, bem

como  dos  depoimentos  prestados,  nota-se  a  participação  de  menores  na

prática da conduta delitiva, o que enseja em condenção no art. 244-B do ECA e

no art. 70 do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da

sentença,  nos  termos  do  art.  564,  inciso  IV,  do  CPP,  ante  a  ausência  de

violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão o apelante, rejeito as preliminares.

NO MÉRITO:

 Em suas razões, alega o apelante que não há provas suficientes

que  indiquem  ser  ele  o  autor  do  delito  perpetrado  ou  para  um  decreto

condenatório, uma vez que a palavra da vítima não foi firme e coerente com os

demais depoimentos, ensejando em absolvição, nos termos do art. 386, incisos

IV e VII, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, no que tange à materialidade delitiva, tem-se que

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 07/12), auto de

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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apreensão  (fl. 18), onde consta uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 765,

da marca DRYESE 1907, numeração 139856; 01 boné na cor verde escuro; 01

trouxa de substância semelhante a maconha;  01 aparelho celular da marca

NOKIA,  de  cor  Rosa,  com  chip  OI;  01  aparelho  de  celular  da  marca

SAMSUNG, na cor preta, com um chip e um cartão de memória. Comprova-se

também por meio dos depoimentos colhidos e insertos nos autos. 

Por  sua  vez,  a  autoria,  em que  pese  a  alegação  da  defesa,

encontra-se devidamente  demonstrada pelos  depoimentos apresentados em

sede policial e confirmados, posteriormente, de maneira coerente e harmônica,

em juízo, bem como pelas demais provas colacionadas aos autos. Vejamos:

O  condutor  e  primeira  testemunha, John  Lennon  dos  Anjos

Brandão, policial, na delegacia (fl. 07) afirmou:

“que  juntamente com a guarnição da qual faz parte,
fazia  rondas  na  rua  Aristóteles  Agra,  localizado  no
bairro da Glória, defronte ao nº 22, quando visualizou
dois indivíduos, a pé, em atitude suspeita, abordando
os  mesmos;  que  posteriormente  identificou  os  dois
indivíduos como sendo A. L. V. DA S.,  menor de 17
anos de idade e GLEDSON RODRIGUES DA SILVA,
maior de 21 anos de idade; que na cintura do menor
encontrou uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre
765,  da  marca  DRYESE  1907,  numeração  139856;
quer perguntando aos indivíduos na abordagem para
que  era  aquela  arma,  os  mesmos  afirmaram  que
pertencia a D. G. R e que o mesmo se encontrava na
rua  posterior  aguardando  os  dois  abordados  para
devolução da arma de fogo; que a guarnição seguiu
para a rua seguinte, momento em que encontraram o
referido DAVI, passando então a abordá-lo; que com
D. G. R, menor de 17 anos de idade, foi encontrado
uma trouxinha de substância semelhante a maconha,
tendo  o  mesmo  afirmado  que  a  arma  de  fogo  lhe
pertencia  e  que  havia  emprestado  para  os  dois
colegas; que fez a condução dos três abordados até a
central de polícia, local que encontrou uma vítima de
assalto  realizado pelos  três  conduzidos no início  da
noite do dia de hoje; que minutos antes da abordagem
desses indivíduos, havia copiado no rádio a ocorrência
do assalto narrado pela vítima; que o maior GLEDSON
RODRIGUES DA SILVA possui um mandado de prisão
em aberto”.

Em juízo (mídia digital de fl. 57), confirmou o depoimento prestado

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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na esfera policial. Ademais, por meio do documento de identificação acostado

aos autos na fl. 26, reconheceu Gledson como sendo a pessoa que prendeu

em companhia de um menor e portando arma de fogo, bem como afirmou ser

ele a pessoa que a ofendida, na delegacia, reconheceu como sendo autor do

roubo.

Em harmônia com as demais provas, em fase de inquérito (fl. 08),

a segunda testemunha, Alessandro Marcello Gurjão Padilha, disse:

“Que fazia rondas na rua Aristóteles Agra, localizado
no bairro da Glória,  juntamente com a guarnição da
qual faz parte, quando defronte ao nº 22, visualizaram
dois indivíduos, a pé, em atitude suspeita, passando a
abordar  os  mesmos;  que  posteriormente  os  dois
indivíduos foram identificados como sendo A. L. V. DA
S.,  menor  de  17  anos  de  idade  e  GLEDSON
RODRIGUES SILVA, maior de 21 anos de idade, este
segundo com mandado de prisão em aberto; que na
cintura do menor foi encontrada uma arma de fogo, do
tipo  pistola,  calibre  765,  da  marca  DRYESE  1907,
numeração  139856;  que  foi  perguntando  aos
indivíduos  para  que  era  aquela  arma,  tendo  os
mesmos afirmado que pertencia a D. G. R e que este
se  encontrava  na  rua  posterior  aguardando  os  dois
abordados  para  devolução  da  arma de fogo;  que  a
guarnição seguiu para a  rua seguinte,  momento em
que encontraram o referido DAVI,  passando então a
abordá-lo;  que com D.  G.  R,  menor  de 17 anos de
idade,  foi  encontrado  uma  trouxinha  de  substância
semelhante a maconha tendo o mesmo afirmado que
a arma de fogo encontrada na posse de ANDERSON,
lhe  pertencia  e  que  havia  emprestado  para  os  dois
colegas; que foi feita a condução dos três abordados
até a central de polícia, local em que se encontravam
uma  vítima  de  assaltado  realizado  pelos  três
conduzidos  no  início  da  noite  do  dia  de  hoje;  que
minutos antes da abordagem desses indivíduos, havia
copiado no rádio a ocorrência do assalto narrado pela
vítima”.

Em juízo (mídia digital de fl. 57), teve sua oitiva dispensada.

Por sua vez, a vítima,  Berenice Marcelino do Nascimento,  em

suas declarações primeiras (fl. 09), relatou: 

“Que durante o início da noite de hoje, por volta das
18:50  horas,  trafegava  na  Avenida  Giló  Guedes,
dirigindo um veículo automotor do tipo carro, quando
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defronte ao conselho tutelar,  ao parar em virtude do
semáforo,  estando  ainda  acompanhada  de  sua
sobrinha  ANDRÉA MARCELINO  DO  NASCIMENTO,
quando  4  (quatro)  indivíduos,  as  abordaram,
mandaram abaixar  o vidro  do carro e  anunciaram o
assalto; que dos 4 indivíduos, dois ficaram por trás do
carro, enquanto os outros dois, cada um de posse de
uma arma de fogo, anunciaram o assalto, estando um
do lado do motorista e outro do lado do passageiro,
mandando que entregassem o aparelho de celular e
em seguida,  que entregassem a bolsa;  que levaram
sua bolsa contendo um aparelho de celular da marca
SAMSUNG YONG PLUS, DE COR VERMELHA, COM
DOIS  CHIPS,  um  da  operadora  OI  e  outro  da
operadora  CLARO;  que  ainda  foi  levado  cartão  de
crédito da bandeira mastercard em nome de seu pai e
outro em nome de sua mãe, sua CNH e documento do
veículo,  além da quantia  de R$ 225,00 (duzentos  e
vinte  e  cinco  reais);  que  os  quatro  meliantes  se
locomoviam de  bicicleta;  que  3  (três)  dos  meliantes
usavam bonés;  que  sua  sobrinha  veio  a  central  de
polícia registrar a ocorrência enquanto a declarante foi
a sua residência pegar documentos para registro da
ocorrência;  que  enquanto  nesta  central  de  polícia
aguardando ser atendida,  chegou uma guarnição da
polícia militar com 03 (três) conduzidos, pelo que de
pronto os reconheceu; que o indivíduo que foi para o
seu  lado,  no  momento  do  assalto,  armado,  era
moreno,  utilizava  boné  escuro  e  uma  blusa  com
detalhes  na  cor  verde;  que  o  indivíduo  que  no
momento  do  assalto  se  dirigiu  para  o  lado  do
passageiro,  local  onde  estava  sua  sobrinha,  era
branco e utilizava um boné vermelho; que um terceiro
que  ficou  atrás  do  seu  veículo  era  negro,  não
recordando características do quarto meliante; que os
três  que  consegue  identificar,  são  os  mesmos  que
foram detidos pela polícia militar; que solicita não ficar
defronte aos indivíduos que lhes assaltaram, pois teme
por  sua vida;  que a família  dos indivíduos que lhes
assaltaram, se encontram neste momento na central
de polícia e teme pela sua vida se souberem que foi
vítima deles, por isso, solicita sigilo; que está grávida”.

Em  sua  oitiva  judicial  (mídia  digital  de  fl.  57),  confirmou  o

depoimento  prestado  na  delegacia,  relatando  a  mesma  versão  outrora

apresentada. Ademais,  em juízo, reconheceu o acusado Gledson Rodrigues

Silva  como  sendo  o  autor  do  delito  praticado  em  seu  desfavor,  alegando,

inclusive, que no momento do assalto ele portava arma de fogo.

Mister  ressaltar  que  as  palavras  do  ofendido,  em  crimes

patrimoniais,  assumem especial  relevo dadas as circunstâncias em que são

geralmente praticados. 
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Nesse sentido a jurisprudência é pacífica ao afirmar, que:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO  PELO  CONCURSO  DE  PESSOAS  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS  -  RECONHECIMENTO  DO
AGRESSOR - ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA
DO  OFENDIDO  -  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO. Em  sede  de  crimes  patrimoniais,
não se pode olvidar, a palavra da vítima reveste-se
de  manifesta  relevância,  especialmente  quando
esta  descreve  com  firmeza  a  cena  do  crime  e
reconhece, com igual firmeza, os meliantes. (TJMG
APR  10558100018313001  MG,  Relator:  Márcia
Milanez, Data do Julgamento: 20/05/2014, 6ª Câmara
Criminal, Data da Publicação: 26/05/2014) (Grifei).

Ademais, o menor, A. L. V. da S., comparsa do acusado, em sede

policial disse (fl. 10/11):

“que na presença de sua genitora VANUZA VIEIRA DO
NASCIMENTO,  afirmou  que,  estava  no  bairro  do
Glória,  nesta  noite,  acompanhado  da  pessoa  que
conhece  pelo  apelido  de  BONECO,  qual  seja,
GLEDSON RODRIGUES SILVA, quando foi abordado
por policiais militares; que consigo, a polícia encontrou
uma  arma  de  fogo  do  tipo  pistola,  arma  esta  que
afirma ser  pertencente  a  D.  G.  R.;  que  pegou  esta
arma com GLEDSON, no início da noite, por volta das
18:00 horas, pois GLEDSON foi a pessoa que pegou
emprestada essa arma com DAVI; que estava no local
da  abordagem  esperando  um  “menino”  que  iria  lhe
levar  munição;  que  pegou  esta  arma  de  fogo
emprestada para se defender, pois foi  ameaçado de
morte  por  “JUNINHO  CABEÇA”,  haja  visto  ter  ido
cobrar a ele uma dívida de R$ 20,00 (vinte reais); que
não  praticou  nenhum  assalto  com  essa  arma;  que
nunca  havia  sido  apreendido  até  esta  data;  que
constantemente faz uso de boné”.

D. G. R, menor, disse perante a autoridade policial (fl. 11/12):

“que na presença de sua genitora MARIA APARECIDA
DOS SANTOS GOMES, afirmou que a arma de fogo
ora apreendida, qual seja uma pistola calibre 765, da
marca DRYESE 1907, numeração 139856, é de sua
propriedade,  comprou  ao  valor  de  R$  600,00
(seiscentos reais), a uma pessoa que não sabe quem
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seja, mas que afirma ter vindo de João Pessoa-PB, há
aproximadamente 15 dias; que comprou essa arma de
fogo para utilizar em sua defesa, pois tem uma família
no bairro do Glória que fica o ameaçando, afirmando
que  só  iria  utiliza-la  se  fosse  feita  alguma  coisa
consigo; que por volta das 16;30 horas do dia de hoje,
emprestou a arma de fogo em comento a pessoa que
conhece  por  “BONECO”,  qual  seja,  GLEDSON
RODRIGUES SILVA e este emprestou a pessoa que
conhece  por  “COCO”,  mas  não  sabia  que  ele  iria
emprestar; que durante a noite do dia de hoje estava
na rua de sua casa, quando a polícia militar o abordou
e consigo encontrou uma quantidade de maconha que
equivale a R$ 20,00 (vinte reais), para seu uso; que
“COCO” e “BONECO” se encontravam detido com a
polícia  militar;  que foi  conduzido pela  polícia  militar;
que nega ter praticado assalto; que esta é a primeira
vez que é apreendido”.

Por  fim,  o  acusado,  Gledson  Rodrigues  Silva,  em  seu

interrogatório policial (fl. 10), disse:

“que durante a manhã do dia de hoje, foi procurado
por A. L. V. da S., pessoa que conhece por “COCO”,
lhe pedindo uma arma de fogo emprestada, pois havia
uma pessoa, esta conhecida por “JUNIOR CABEÇA”
que  o  tinha  ameaçado  de  morte  e  ele  queria  ficar
armado para legítima defesa; que sabendo que D. G.
R.,  possuía  uma arma de  fogo,  foi  até  ele  e  pediu
emprestado;  que  DAVI  emprestou  a  arma  de  fogo,
pegou-a e levou até ANDERSON; que por volta das
16:30 horas, pegou a arma de fogo, ora apreendida,
com DAVI e no final da tarde, depois das 18:00 horas,
entregou para ANDERSON; que fez a entrega da arma
próximo  a  sua  residência;  que  nega  ter  praticado
quaisquer assalto durante o dia de hoje, afirmando que
o  único  assalto  que  fez,  faz  muito  tempo,  ficando
sabendo ainda que possui um mandado de prisão; que
foi preso e processado por roubo.

Judicialmente  (mídia  digital  de  fl.  57),  o  acusado,  confirmou  a

versão apresentada anteriormente, ratificando que não cometeu o crime roubo

a ele imputado, mas que tão somente estava com o menor, portando arma de

fogo, com a finalidade de defender-se. 

Ademais, alegou que foi preso por volta das 18 horas, onde no

momento em que estava com os policiais, estes receberam um rádio alertando

sobre o assalto que havia ocorrido. Isto é, afirmou que no momento em que
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ocorreu o roubo que vitimou Berenice Marcelino do Nascimento, já estava com

os policiais.

Em defesa do acusado foi arrolada como testemunha de defesa

Maria do Amparo S. Farias, onde em juízo (mídia digital de fl. 57), quando de

sua oitiva, em nada contribuiu para o deslinde do feito, resguardando-se a falar

tão somente sobre a boa conduta do ora apelante, relatando, ainda, que antes

de tal fato nunca ouvira falar sobre a prática de qualquer outra conduta delitiva

por parte do denunciado.

Por meio das provas acostadas aos autos, nota-se que não há

que  se  falar  em absolvição  por  insuficiência  probatória  ou  por  negativa  de

autoria, uma vez que o acusado fora preso em flagrante delito, em companhia

de menor que estava portando arma de fogo, caracterizando, portanto, o crime

de roubo majorado e a corrupção de menor.

Ademais,  ao  chegar  na  delegacia,  foi  reconhecido,  juntamente

com  seu  comparsa  adolescente,  como  sendo  o  autor  do  crime  de  roubo

majorado praticado em desfavor da vítima Berenice. 

Assim, restando comprovada a autoria e a materialidade delitiva,

por meio das provas colacionadas e reconhecimento do acusado pela vítima,

além de entender pela harmonia, entre si,  de todas as provas, mantenho o

édito condenatório.

Ato contínuo, em que pese o pleito defensivo de desclassificação

de roubo majorado para roubo simples,  não vislumbro possibilidade de seu

acolhimento.

No tocante ao reconhecimento da majorante de emprego de arma

de fogo, esta caracteriza-se pelo auto de apreensão e apresentação (fl. 18),

onde consta uma pistola,  calibre 765, da marca DRYESE 1907, numeração

139856,  bem  como  comprova-se  pela  prova  oral  da  vítima,  uma  vez  que

afirmou categoricamente  “[…]  que dos 4 indivíduos, dois ficaram por trás do

carro, enquanto os outros dois,  cada um de posse de uma arma de fogo,
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anunciaram o assalto [...]”.  Ademais,  caso não houvesse sido apreendida a

arma, é de sabença comezinha que para a incidência da causa de aumento do

emprego de arma de fogo é prescindível a apreensão e perícia, bastando que

outras provas atestem a utilização do artefato pelo agente, como é o caso em

questão.

Entende a jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
INVIABILIDADE.  EXCLUSÃO  DA  QUALIFICADORA
DO  EMPREGO  DE  ARMA.  INADMISSIBILIDADE.
REDUÇÃO  DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  É
incabível  a  absolvição  por  insuficiência  probatória
quando se apura, de forma idônea e séria, a prática do
crime de roubo com emprego de arma e concurso de
agente,  mormente  diante  do  reconhecimento  do
apelante por uma das vítimas. 2. Incabível a exclusão
da causa de aumento de pena relativa ao emprego
de arma, ainda que não tenha sido apreendida, se
a utilização foi suficientemente comprovada pelas
declarações  da  vítima,  que  admitiu  ter  visto  e
encostado no artefato bélico.  3. Verificando-se que
foram regularmente observadas as fases do artigo 68
do  Código Penal  e que a fundamentação satisfaz à
garantia  constitucional  de  ampla  defesa,  resultando
em apenamento definitivo para o apelante próximo ao
mínimo legal previsto para o tipo, afigura-se suficiente
a pena fixada, a cumprir com sua finalidade preventiva
e  retributiva.  APELO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.
(TJGO  –  APR  97060620168090168.  Publicação:  DJ
2267  de  15/05/2017.  Relator:  Des.  Itaney  Francisco
Campos). (grifei)

Já com relação a majorante de concurso de pessoas, temos que

as declarações apresentadas pela ofendida foram taxativas ao informar que no

momento em que freou o carro em frente ao Conselho Tutelar, aproximaram-se

quatro indivíduos, todos armados, onde anunciaram o assalto e levaram seus

pertences.  Assim,  diante  da  narrativa  apresentada,  é  possível  vislumbrar  a

ocorrência dos requisitos necessários para a caracterização do concurso de

pessoas,  uma vez  que  a  conduta  delitiva  fora  praticada  por  mais  de  duas

pessoas, cada uma com uma função relevante para a concretização do feito e

agindo com plena consciência do ilícito.
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Nesse Sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
AUTORIA.  PROVA.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  EXCLUSÃO  DA
QUALIFICADORA DO  CONCURSO  DE  PESSOAS.
INVIABILIDADE.  PENA-BASE.
PROPORCIONALIDADE.  MANTIDA.  A confissão  do
coautor  possui  valor  probante  e  autoriza  o  decreto
condenatório, mormente quando coerente e harmônica
com as demais provas produzidas em Juízo.  Não há
que  se  falar  em  exclusão  da  qualificadora  do
concurso  de  agentes  quando  devidamente
comprovada  a  participação  de  duas  pessoas  na
prática do delito. A aplicação da pena-base acima do
mínimo  legal  deverá  ser  fundamentada  nas
circunstâncias  judiciais  que  foram  consideradas
desfavoráveis  ao  agente,  respeitando  a
proporcionalidade.  (Apelação,  Processo  nº  0006939-
88.2006.822.0004,  Tribunal  de Justiça do Estado de
Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão:
Des.  Valter  de  Oliveira,  Data  de  julgamento:
23/03/2017) (grifei).

Por fim, alternativamente, pugnou pela reforma da pena aplicada,

pleiteando  a  fixação  no  mínimo  legal,  ante  a  ausência  absoluta  de

comprovação dos fatos que lhe são imputados.

Assim, Inicialmente, há de ser transcrito o trecho da sentença ora

combatido:

Com relação ao crime de roubo:
A culpabilidade ressoa grave, tendo em vista o pleno
conhecimento  da  reprovabilidade  do  fato.  Os
antecedentes não  são  bons,  já  havendo  outra
condenação  pelo  mesmo  fato  –  que,  porém,  será
considerada apenas para fins de reincidência. Não há
nada nos autos a desabonar a sua  personalidade e
conduta social. O motivo é o de rotina para o tipo. As
circunstâncias em  que  o  crime  foi  perpetrado  era
desfavoráveis, ante o grande movimento de pessoas e
veículos  no  local  escolhido  para  o  crime,  onde  há,
inclusive, um Conselho Tutelar. As consequências do
crime foram graves, pois os bens subtraídos não foram
recuperados, além do grande abalo emocional imposto
à  vítima.  O  comportamento  da  vítima em  nada
contribuiu para o evento criminoso.
Tendo  em  vista  as  circunstâncias  judicias  antes
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analisadas,  notadamente  as  circunstâncias  e
consequências,  aplico  a  pena-base  em  04  (quatro)
anos e 06 (seis) meses de reclusão. Comprovada a
agravante da reincidência […], aumento a pena em 06
(seis) meses. Diante do concurso das duas majorantes
(emprego de arma de fogo e concurso de agentes),
considero apenas uma delas, no cômputo da pena, em
seu  limite  mínimo,  ou  seja,  em  1/3  (um  terço),
elevando, então, a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, tornando-a definitiva, à míngua de
outras  circunstâncias,  causas  de  aumento  ou
diminuição da pena. 
Na hipótese, a lei comina, ainda, a pena de multa. […]
estabeleço a pena […] em  18 (dezoito) dias-multa,
torno  definitiva,  à  míngua  de  outras
circunstâncias, causas de aumento ou diminuição
da pena.

Com relação ao crime de corrupção de menor:
A culpabilidade ressoa grave, tendo em vista o pleno
conhecimento  da  reprovabilidade  do  fato.  Os
antecedentes não  são  bons,  já  havendo  outra
condenação  pelo  mesmo  fato  –  que,  porém,  será
considerada apenas para fins de reincidência. Não há
nada nos autos a desabonar a sua  personalidade e
conduta social. O motivo é o de rotina para o tipo. As
circunstâncias em que o crime foi perpetrado eram
favoráveis,  pois  o  réu  e  os  adolescentes  já  se
conheciam. As consequências do crime foram as de
rotina para tal  crime. O comportamento das  vítimas
contribuiu  para  a  prática  do  crime,  já  que  um  dos
menores eram quem possuía a arma de fogo.
Tendo em vista a análise das circunstâncias judiciais,
aplico  a  pena-base  em  01  (um)  ano  de  reclusão.
Comprovada  a  agravante  da  reincidência  […],
aumento  a  pena  em  02  (dois)  meses.  Assim,  torno
definitiva  a reprimenda em  01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, à míngua de outras circunstâncias,
causas de aumento ou diminuição da pena.

Do concurso formal:
Sendo  os  dois  crimes  praticados  mediante  uma  só
ação (CP, art. 70,  caput), aplico ao réu a mais grave
das penas, referente ao crime de roubo, de 06 (seis) e
08 (oito) meses, aumentada em um sexto, passando-a
a  07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ)
DIAS DE RECLUSÃO, torno definitiva, à míngua de
outras  circunstâncias,  causas  de  aumento  ou
diminuição da pena, em regime fechado.

Atente-se, em primeiro instante, que, no crime de roubo majorado,

a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade do agente, a conduta social,

o motivo e o comportamento da vítima foram avaliadas de modo favorável ao
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réu.  No  entanto,  as  circunstâncias  e  consequências  do  crime  mostram-se

desfavoráveis,  sendo  esta  última  analisada  de  forma  equivocada  pelo

magistrado primevo.

É  que  as  circunstâncias,  de  fato,  devem  sopesar  a  pena  do

acusado, pois o crime fora perpetrado diante de grande movimento de pessoas

e veículos, inclusive, em frente a um Conselho Tutelar, demonstrando, assim, a

audácia do agente delitivo, não preocupando-se este com as consequências de

seus atos.

Por  outro  lado,  no  tocante  as  consequências  do  crime,  estas

mostram-se favoráveis ao réu, uma vez que a subtração e não recuperação do

produto do roubo são inerentes ao tipo penal praticado, não sendo suficiente,

portanto, para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Já  no  que  concerne  a  dosimetria  do  crime  de  corrupção  de

menores, entendo que não merece reforma, uma vez que o juízo a quo ateve-

se a gravidade concreta dos fatos, aplicando, inclusive, a pena-base em seu

mínimo legal, onde, de forma acertada, aumentou-a de 02 (dois) meses, haja

vista  tratar-se  de  acusado  reincidente.  Assim,  fixou-a  corretamente,  em

definitivo, no quantum de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Desse modo, passo à nova dosimetria:

Roubo majorado (art. 157, §2º, I e II do Código Penal)

1ª fase: considerando que apenas 01 das 08 circunstâncias foi

fundamentada de modo desfavorável ao réu (circunstâncias do crime), fixo a

pena-base em seu mínimo legal.

2ª  fase: considerando  a  agravante  da  reincidência  já  aplicada

pelo magistrado a quo, mantenho o aumento da pena em 06 (seis) meses de

reclusã.
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3ª  fase: diante do concurso das duas majorantes,  qual  seja  o

emprego  de  arma  de  fogo  e  concurso  de  agentes,  mantenho  o  aumento

mínimo  de  1/3  (um  terço),  reconhecendo,  para  tanto,  tão  somente  uma

majorante. Ante a ausência de outras causas modificadoras da reprimenda, fixo

a pena definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento

de 17 (dezesete) dias-multa.

Em  face  do  concurso  formal,  a  pena  a  ser  aplicada  é

estabelecida para o crime de roubo majorado acrescido de 1/6 (um sexto),

totalizando uma sanção penal  de  07 (sete) anos de reclusão, além de 17

(dezesete) dias-multa.

Forte em tais razões,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,

apenas para reformar a reprimenda aplicada ao crime de roubo majorado e

fixá-la em 06 (seis) anos de reclusão, mantendo a reprimenda em razão do

crime de corrupção de menor em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,

em um total de  07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez)

dias-multa.

Mantenho o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e

revisor,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para

substituir o Desembargador João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo da

Cunha Ramos.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes

Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João

Pessoa/PB, em 08 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

RELATOR

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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