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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO
PELO  USO  DE  ARMA  E  CONCURSO  DE
AGENTES.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  PRELIMINAR.  NULIDADE  DA
MÍDIA  DIGITAL.  DEFEITO  NO  ÁUDIO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  RAZÃO  AO
APELANTE. IDENTIFICADA FALHA NO ÁUDIO.
NULIDADE  DE  ATO  PROCESSUAL.
REPETIÇÃO  DA  AUDIÊNCIA.  PRELIMINAR
ACOLHIDA. NULIDADE DECRETADA. MÉRITO
PREJUDICADO.

Havendo defeito na gravação do áudio, a nulidade
processual deverá ser reconhecida, mostrando-se
imprescindível a repetição do ato processual para
garantir o registro das provas. 

Não conhecimento do mérito (art. 193, do RITJPB).

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 ACOLHER A PRELIMINAR PARA ANULAR

O PROCESSO, PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO

VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal (fls.  150)  interposta,

tempestivamente, por  João Anderson da Silva Texeira  contra sentença (fl.
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131/136) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Regional de Mangabeira,

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

Código  Penal,  a  uma  pena  de  05  (cinco)  anos  e  08  (oito)  meses  de

reclusão,  além  do  pagamento  de  40  (quarenta)  dias-multa,  em  regime

semiaberto,  ao  reconhecer  que  o  acusado  subtraiu,  para  si,  coisa  alheia

móvel, em concurso de duas pessoas, pertencente a vítima  Brenda Shanon

Barbosa de Andrade.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  160/169),  o  apelante  requer,

preliminarmente, a nulidade da mídia digital contida na fl. 116, renovando-se a

audiência de instrução e julgamento, ante o cerceamento de defesa suportado

pelo apelante.

No mérito, pugna por sua absolvição, alegando não existir provas

suficientes  que  comprovem  a  autoria,  devendo  ser,  para  tanto,  aplicado  o

princípio do in dubio pro reo.

Por fim, eventualmente não acolhido os demais pleitos, pede a

reforma da reprimenda fixada, aplicando-a no mínimo legal.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 172/177), o Ministério Público

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

respeitável sentença ora vergastada.

A Procuradoria de Justiça, por intermédio de seu Procurador, Dr.

José  Roseno  Neto,  exarou  parecer  (fls.  180/183)  opinando  pelo

desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Narra  a  exordial  acusatória  (fls.  02/04)  que,  no  dia  25  de

Desembargador João Benedito da Silva
2



Apelação Criminal nº 0019574-04.2015.815.2002

Novembro de 2015, por volta das 12 horas, no Bairro de Mangabeira, nesta

Capital, Alisson Teixeira da Silva e João Anderson da Silva Teixeira, foram

presos  em  flagrante  delito  por  subtrair,  para  si,  coisa  alheia  móvel,  em

concurso de duas pessoas, pertencentes a vítima Brenda Shanon Barbosa de

Andrade.

Extrai-se  dos  autos  que  a  vítima,  Brenda  Shanon  Barbosa  de

Andrade, caminhava por via pública quando foi abordada pelos denunciados,

momento  em  que  João  Anderson  da  Silva  Teixeira  anunciou  o  assalto,

simulando portar  uma arma de  fogo  e  dizendo  “me passe o  celular  que  é

melhor  para  você”,  enquanto  Alisson  Teixeira  da  Silva  aguardava  com o

veículo ligado. A vítima entregou seu celular, ocasião em que os acusados se

evadiram do local.

Ato  contínuo,  uma  guarnição  da  polícia  militar  estava  fazendo

rondas  no  local  quando  avistou  a  supracitada  moto  ultrapassando  o  sinal

vermelho,  oportunidade  em  que  um  popular  avisou  que  os  ocupantes  do

veículo tinham acabado de cometer um assalto, momento em que os policiais

militares saíram em perseguição da mesma.

Em  seguida,  o  condutor  e  o  passageiro  da  motocicleta,  ora

denunciados, perderam o equilíbrio e caíram em via pública, ocasião em que

foram abordados  e  presos  em flagrante  delito  pela  força  policial,  ainda  na

posse da res furtiva.

Por tais razões, Alisson Teixeira da Silva e João Anderson da

Silva Teixeira, foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do

Código Penal.

Concluída  a  instrução  criminal,  foi  proferida  sentença  (fl.

128/128v) para declarar  extinta a punibilidade do acusado Alisson Teixeira

da Silva, em decorrência de sua morte, nos termos do art. 107, inciso I, do

Código Penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Com relação ao acusado  João Anderson da Silva Teixeira,  foi

proferida sentença (fls.  131/136) para  condenar a uma pena de  05 (cinco)

anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta)

dias-multa,  em  regime  semiaberto,  sendo  incurso  nas  sanções  penais

impostas no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Inconformado,  o  acusado  interpôs  recurso  de  apelação  e,  em

suas  razões  (fls.  160/169),  requereu,  preliminarmente,  a  nulidade  da  mídia

digital contida na fl. 116, renovando-se a audiência de instrução e julgamento,

ante o cerceamento de defesa suportado pelo apelante.

No  mérito,  pugnou  por  sua  absolvição,  alegando  não  existir

provas  suficientes  que  comprovem  sua  autoria,  devendo  ser,  para  tanto,

aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Por fim, aduziu pela reforma da reprimenda fixada, aplicando-a no

mínimo legal.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE:

Da nulidade da mídia digital contida na fl. 116:

De início cumpre destacar que a  materialidade delitiva do caso

em comento resta suficientemente demostrada por meio do auto de prisão em

flagrante (fls. 06/10), auto de apresentação e apreensão  (fl. 13), onde consta –

um aparelho celular da marca SAMSUNG de cor branca, com capa rosa, que

fora apreendido em poder dos denunciados – e através do auto de entrega (fl.

14), onde relata a entrega da res furtiva a vítima.

No que concerne a autoria delitiva, esta não restou devidamente

comprovada,  embora  nos  autos  processuais  estejam  presentes  inúmeros

indícios que apontam o acusado como um dos autores do fato.

Desembargador João Benedito da Silva
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É que no auto  de prisão em flagrante  (fls.  06/10),  os  policiais

Iueldysson Souto de Moura  (fl. 06)  e Joylson de Freitas Medeiros  (fl. 07)

foram firmes em seus depoimentos ao afirmarem que dois indivíduos cruzaram

um sinal vermelho, ultrapassando a VTR 5951, razão pela qual entraram em

perseguição, conseguindo alcançá-los em virtude de uma queda sofrida pelos

denunciados.  Ainda,  afirmaram  que  na  abordagem  fora  encontrada  a  res

furtiva,  um aparelho celular  da marca SAMSUNG de cor  branca,  com capa

rosa.

Ademais, a vítima,  Brenda Shanon Barbosa de Andrade,  fora

coerente e harmônica em suas declarações, tanto em esfera policial (fl. 08),

quanto judicialmente (mídia digital de fl. 116), onde afirmou que reconheceu os

dois denunciados na delegacia como sendo as pessoas que roubaram seu

celular próximo a Redefarma de Mangabeira, os mesmos que fizeram menção

de estarem armados e proferiram ameaças em seu desfavor, razão pela qual

entregou seus pertences.

Por  fim,  cumpre  destacar  que  o  acusado  já  falecido, Alisson

Teixeira  da  Silva,  em  seu  interrogatório  policial  (fl.  09),  confessou  sua

participação na prática delitiva, narrando, inclusive, a unidade de desígnio com

seu comparsa. No mesmo sentido foi o ora apelante, João Anderson da Silva

Teixeira,  que  em  seu  interrogatório  perante  a  autoridade  policial  (fl.  10),

afirmou que praticou o assalto junto com seu comparsa, relatando, também,

que  ficou  na  moto,  esperando  com  o  motor  ligado,  enquanto  o  seu

companheiro roubava o celular da vítima, saindo em fuga logo em seguida,

quando sofreram uma queda e foram apreendidos pelos policiais.

Entretanto, ainda que haja vários indícios acostados aos autos na

fase inquisitorial, a autoria não restou firmemente comprovada, uma vez que a

mídia digital de fl. 116, que corresponde a audiência de instrução e julgamento,

apresenta defeito em seu áudio,  impossibilitando a escuta dos depoimentos

das testemunhas e do interrogatório do réu, sendo apenas possível  ouvir  a

vítima  Brenda Shanon Barbosa  de  Andrade,  o  que  fere  os  princípios  do

Desembargador João Benedito da Silva
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contraditório e da ampla defesa.

Destaca-se  que  o  princípio  do  contraditório  surge  como  uma

garantia de justiça para as partes, sendo de suma importância que o juiz, antes

de proferir cada decisão, proceda a oitiva das partes, proporcionando-lhes a

igualdade,  para  que  se  manifestem  com  os  devidos  argumentos  e  contra-

argumentos, influenciando pela via correta a convicção do juiz. A ampla defesa,

por sua vez, é o asseguramento que é dado ao réu para trazer ao processo

todos os elementos permitidos na lei que possam esclarecer a verdade. 

Dessa forma, restando evidenciada a falha na gravação do áudio

da  audiência  de  instrução  e  julgamento,  não  há  outra  solução  senão  a

repetição da audiência para tomada de novos depoimentos, vislumbrando a

aplicação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos

termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 

É nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS.  (ART.  33DA  LEI  ANTIDROGAS).
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PRIMEIRA
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DECORRENTE  DA
REPETIÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ATO
PROCESSUAL  QUE  SE  TORNOU  NECESSÁRIO
POR FALHA NA GRAVAÇÃO DO ÁUDIO. AUSÊNCIA
DE  PREJUÍZOS  PARA  A  DEFESA  DO  RÉU.
REJEIÇÃO. SEGUNDA PRELIMINAR DE NULIDADE
POR ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO.
ARGUMENTO  INCONSISTENTE.  PRELIMINAR
REJEITADA.  ALEGAÇÕES DE MÉRITO: 1.  PEDIDO
DE  ABSOLVIÇÃO.  EXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  INDICATIVOS  DO  GRAU  DE
ENVOLVIMENTO  DO  AGENTE  COM  A
CRIMINALIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  2.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA
REPRIMENDA. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA
E FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO DO APELO.
Havendo defeito na gravação do áudio, a repetição
do ato processual  se mostra imprescindível  para
garantir  o  registro  das  provas.  Assim,
considerando, ainda, que a repetição da audiência
não gerou prejuízo algum para o réu, não há que
se falar  em nulidade do ato repetido. Incabível  a
alegação  de  que  o  a  magistrada  faltou  com  a
imparcialidade, quando não há qualquer apontamento

Desembargador João Benedito da Silva
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de que a juíza era suspeita ou de que estaria impedida
para decidir o feito. Fica inviável a absolvição do réu
quando  a  materialidade  e  a  autoria  restarem
amplamente  evidenciadas  no  caderno  processual,
sobretudo pelos depoimentos das testemunhas e dos
policiais  que  efetuaram  a  prisão  em  flagrante,  que,
aliás, encontram total respaldo no conjunto probatório.
A consumação do crime de tráfico de drogas ocorre
quando o contexto probatório  permite a condenação
do agente, mesmo quando uma grande quantidade de
droga, de propriedade do recorrente, for apreendida na
residência de um terceiro, que a guardava a mando
daquele. Não há que se falar em erro ou injustiça no
tocante à aplicação da pena haja vista que a sanção
aplicada pela juíza a quo foi dosada de modo correto e
fundamentado, dentro do critério da discricionariedade
juridicamente  vinculada.  (Apelação  nº  0001844-
68.2014.815.0141,  Câmara  Criminal  do  TJPB,  Rel.
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.  DJe  14.10.2015)
(grifei)

PROCESSUAL  PENAL  -  LESÃO  CORPORAL  –
AUDIÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO  E  JULGAMENTO
GRAVADA  POR  MEIO  AUDIOVISUAL  –
IDENTIFICADA  FALHA  NO  CD-ROM.
Impossibilidade  de  escuta  e  acesso  aos
depoimentos  obtidos  na  instrução  processual.
Arquivo de backup da gravação dos depoimentos
de  áudio  e  vídeo  da  audiência  prejudicado.
Nulidade processual reconhecida. Necessidade de
renovação  dos  atos. Recurso  provido.  (Apelação
Crime  nº  0833577-3,  1ª  Câmara  Criminal  do  TJPR,
Rel.  Oto  Luiz  Sponholz,  Rel.  Convocado  Marcos  S.
Galliano  Daros.  j.  18.10.2012,  unânime,  DJe
06.11.2012). (grifei).

Desse  modo,  há de  ser  acolhida a  preliminar  manejada  pelo

apelante,  vez  que  o  vício  aludido  em suas  razões  restou  evidenciado  nos

autos.

Forte  em  tais  razões,  acolho  a  preliminar  suscitada  pelo

apelante  e,  por  conseguinte,  declaro  a  nulidade  dos  atos  processuais

praticados a contar, inclusive, da audiência de instrução e julgamento, devendo

ser  retomada a  instrução renovando-se tal  ato,  prosseguindo-se o  feito  em

seus  trâmites  normais.  Com  base  no  art.  193  do  RITJPB,  tenho  como

prejudicado o exame do mérito apelatório.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

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

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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