
PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000270-23.2016.815.0211  –  2ª  Vara  da  Comarca  de
Itaporanga 
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz convocado para substituir o Des. Márcio Murilo
da Cunha Ramos
01 APELANTE: Claudiano da Silva Araújo
ADVOGADO: José Marcílio Batista, OAB/PB nº 8.535 
02 APELANTE: Antônio Wagner de Sousa Lima, alcunha Antônio Iran - Ferrugem
ADVOGADA: Adriana Maria e Silva de Oliveira, OAB/PB nº 17.861-A
APELADO: A Justiça Pública

APELAÇÕES  CRIMINAIS. ROUBOS  CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  DO  APELO  DE
CLAUDIANO  DA  SILVA.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  APTO  PARA
RESPALDAR A CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

-  Descabe a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que do seu
exame,  verifica-se  a  presença  de  elementos  suficientes  acerca  da
participação do réu na conduta criminosa, observando, inclusive, as
informações colhidas na fase inquisitorial. 

-  Caracterizada a materialidade e  autoria da prática  do crime de
roubo,  não  merece  censura  a  sentença  condenatória.  Conjunto
probatório apto a respaldar a condenação.

DA  APELAÇÃO  DE  ANTÔNIO  WAGNER. AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADA.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  QUE  EVIDENCIA  A  PARTICIPAÇÃO  DO
ACUSADO  NA  CONDUTA  DELITIVA.  DOSIMETRIA  DA
PENA.  FIXAÇÃO  COM  CORREÇÃO.  OBSERVÂNCIA  DO
CRITÉRIO TRIFÁSICO. DESPROVIMENTO.

 –  Existindo,  nos  autos,  elementos  que  demonstram  a  efetiva
participação do apelante na conduta criminosa, descabe o argumento
da negativa de autoria. 

 –  Observado  os  requisitos  legais,  não  merece  retoque  a  pena
cominada ao réu.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.



ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em negar provimento aos apelos, nos termos do
voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas por Claudiano
da Silva Araújo (fls. 444/459) e Antônio Wagner de Sousa Lima (fls. 471/475), através da qual
se insurge contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca da 2ª Vara da Comarca
de Itaporanga, Juiz Antônio Eugênio Leite Ferreira Neto,  que julgou procedente denúncia
ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, condenando-os pela prática do crime
de roubo circunstanciado,  aplicando uma pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro)  meses de
reclusão, além de 245 dias-multa (fls. 434/440).

Consta denúncia (fls. 02/05):

“Relata  o  inquérito  policial  em  anexo  que  os  denunciados,  unidos  pelo  mesmo
intento  e  em  concurso  de  pessoas,  dolosamente  subtraíram  para  si  coisa  alheia
móvel,  mediante  o  emprego  de  grave  ameaça  contra  a  vítima  Cristina  Leite  de
Araújo  Dantas,  por  meio  do uso de  armas  de  fogo.  (vide  filmagens  -  CDR em
anexo).

Segundo restou apurado pelas investigações conduzidas pela Polícia Judiciária, no
dia 28 de dezembro de 2015, por volta das 07h40min, no correspondente bancário
PagFácil,  no  município  de  Serra  Grande-PB,  os  increpados  Antônio  Wagner  de
Souza Lima e Claudiano da Silva Araújo, em comunhão de desígnios, com plena
consciência e vontade, após gravemente ameaçar a vítima Cristina Leite de Araújo
Dantas e sua funcionária Erica Vanuza, com o uso de armas de fogo, subtraíram para
si  a  quantia  de  RS  10.545,00  (dez  mil  quinhentos  e  quarenta  e  cinco  reais)
pertencentes a ofendida e proprietária do referido estabelecimento.

Noticiam os  autos  que,  no  dia,  hora  e  local  supramencionados,  os  denunciados
chegaram  em  uma  motocicleta  (Honda  Bros  de  cor  preta)  no  correspondente
bancário acima mencionado e, em ato contínuo, desceram da motocicleta com suas
armas em punho, ocasião em que um dos denunciados anunciou o assalto, ao passo
que o  coautor  aguardou  do  lado  de  fora  do  estabelecimento  (vide  Depoimentos
inclusos, Relatório Preliminar e CDR inclusos ).

Narram os fólios que logo após os increpados pegarem a quantia em dinheiro acima
referida, evadiram-se do local na motocicleta (Honda Bros de cor preta) conduzida
pelo primeiro denunciado.

Nesta  senda,  a  polícia  judiciária  através  das  filmagens  do  circuito  interno  do
supramencionado  estabelecimento  comercial,  bem  como  em  posse  de  outros
elementos  informativos identificaram os dois  increpados  como sendo autores  do
delito aqui narrado (vide Depoimentos inclusos, Relatório inclusos).”

Diante desses fatos, os réus foram incursos nas penas do artigo 157,
§2º, I e II, do CP (roubo circunstanciado).

Recebida a denúncia em 18/outubro/2016 (fl. 129), os réus foram
regularmente citados, apresentando defesa às fls. 160/162 e 195/198.

Finda  a  instrução  processual,  o  juízo  a quo  proferiu  sentença  (fls.
434/440), julgando procedente a denúncia, sendo os denunciados condenados pela prática do
crime de roubo circunstanciado, tendo sido imposta a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, além de 245 dias-multa, em regime fechado, para cada um dos réus. 



Inconformado, o réu Claudiano  da  Silva  Araújo  interpôs apelação
criminal (fl. 444). Em suas razões (fls. 445/459), o apelante alega que: a denúncia seria inepta
pelo  fato  de  não  descrever  objetivamente,  nem  o  fato,  nem  as  circunstâncias  que  o
envolveram  no  crime,  bem  como  não  teria  observado  princípio  da  fidelidade,  já  que  o
Ministério Público não teria observado os subsídios presentes no inquérito policial; as provas
colacionadas aos autos não são suficientes para respaldar a condenação.

Às fls.  471, o réu Antônio Vagner  de Sousa Lima interpôs  recurso
apelatório. Em suas razões recursais (fls. 472/475), afirma que deve ser absolvido por falta de
provas, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Em caráter subsidiário, pede a
diminuição da pena.

 
Em contrarrazões, o Parquet pugnou  pela  manutenção  da  sentença

vergastada. (fls. 464/470 e 498/506)

A Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra da Procuradora Maria
Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque Melo,  manifestou-se  pelo  desprovimento  do  recurso.  (fls.
525/530) 

É o relatório. 
VOTO: 

I – Do apelo de Claudiano da Silva Araújo

1.1 - Da alegação de inépcia da denúncia

A afirmação de que a peça acusatória seria inepta não merece guarida,
já  que,  do  exame  da  denúncia,  é  possível  verificar  a  presença  de  elementos  capazes  de
externar a circunstâncias que envolviam o ora recorrente na conduta criminosa. Observa-se,
ainda, que não há falar em violação ao princípio da fidelidade, uma vez que a tese da acusação
encontra respaldo nos elementos colhidos na fase inquisitorial.

Por fim, insta destacar que não restou evidenciado qualquer prejuízo
para o exercício do direito de defesa pelo apelante, o qual teve plenas condições de afastar os
argumentos  apresentados  pelo  representante  ministerial.  Logo,  não  há  falar  em  vício  da
denúncia. 

1.2 – Da alegação de falta de provas

Argumenta o recorrente,  em suas razões,  que não teria  praticado o
crime, não havendo, nos autos, provas para respaldar a sua condenação.

Em que pese tal alegação, do compulsar dos autos, é possível inferir a
existência de material probatório apto a demonstrar que o apelante praticou a conduta típica
narrada na denúncia. 

De início, é importante destacar que os relatos da vítima Cristina Leite
de Araújo Dantas e da declarante Erica Vanuza Braz Cesário disse em juízo (mídia de fls.
267/269), demonstram a materialidade delitiva.

No caso, informaram que, no dia do fato, estavam no estabelecimento
comercial,  quando  um dos  assaltantes  chegou,  mostrou  uma  arma  e  anunciou  o  assalto,
passado a recolher o dinheiro, pontuando que foi subtraída quantia superior a R$ 10.000.00, o
qual  não  foi  recuperado.  Disseram,  ainda,  que  havia  outro  assaltante  na  calçada  do  seu



estabelecimento comercial, tendo em seguida ambos fugido em uma motocicleta.

Infere-se  que  a  motocicleta  utilizada  no  delito  foi  identificada  e
apreendida  pela  polícia,  tendo o  proprietário  Rildoneto  Oliveira  da  Silva,  quando ouvido
perante  a  autoridade  policial  (fls.  09),  reconhecido,  através  das  imagens de  vídeo,  que  o
veículo  utilizado  no  assalto  era  seu.  Informou,  ainda,  que  emprestou  a  moto  Antônio
(Ferrugem), na data que antecedeu o assalto, tendo identificado este último como o condutor
da motocicleta no momento do crime.

Com  relação  ao  recorrente  Claudiano  da  Silva,  verifica-se  que  as
investigações revelaram que ele participou ativamente da atividade criminosa. A testemunha
Ednaldo Ventura, policial civil, quando ouvido em juízo (mídia de fls. 304/309) disse que a
polícia militar efetuou apreensão de uma motocicleta e, quando esta a aportou na delegacia de
polícia  civi l ,  verificou-se  que  se  tratava  da  utilizada  no  assalto  ao  Pagfácil  de  Serra
Grande/PB. 

Relatou,  também,  que  o  proprietário  da  moto  informou  que  havia
alugado sua motocicleta à "'Ferrugem" (Antônio Wagner). Afirmou que o réu Claudiano vem
sendo investigado por outros crimes (assaltos e homicídios) no município de Aguiar-PB. tendo
o mesmo já residido na cidade de Bonito de Santa Fé-PB, inclusive praticando crimes na
companhia de Antônio Wagner, segundo informações do GTE. Noticiou, ainda, que os réus
Claudiano e Antônio Wagner vinham sendo monitorados  pela polícia civil (GTE) de Bonito
Santa Fé-PB, São José de Piranhas-PB, Serra Grande-PB e Aguiar-PB em virtude da prática de
crimes. Por fim, destacou que esteve na cidade do Aguiar-PB para as investigações e populares,
que não quesiram se identificar por medo de represálias, informaram que o réu Claudiano é
uma pessoa perigosa e que participa de assaltos a mão armada.

A testemunha Wellington da Silva, Policial Civil, em juízo (mídia de
fls. 350/353), afirmou que, durante as investigações, foram colhidas informações, dando conta
que os réus Claudiano e Antônio Wagner teriam pernoitado na noite anterior ao assalto na casa
do sr. Reginaldo na cidade de Serra Grande-PB. Salientou que a polícia  civil chegou aos
acusados através do relato do proprietário da motocicleta utilizada no assalto (Rildoneto), de
informações de populares, que não quiseram ser identificados por medo de represálias e por
conta que os acusados estavam sendo investigados  pelos agentes do GTE de São José de
Piranhas-PB.

Analisando, pois, o conjunto probatório produzido, é possível verificar
a  presença  de  elementos  suficientes  para  justificar  a  condenação.  Frise-se,  ainda,  que  o
acusado não logrou êxito em demonstrar a sua tese de defesa, não apresentando elementos
mínimos para enfraquecer as provas coligida aos autos, que demonstram a materialidade e,
sobretudo, a autoria delitiva.

Desta feita, uma vez comprovada a presença das elementares do delito
de roubo, resta nítida a subsunção da conduta típica descrita na denúncia com o tipo penal
previsto no art. 157 do CP.

II - Do apelo de Antônio Vagner de Sousa Lima

2.1 – Da alegação de falta de provas

No que toca à alegação de falta de provas acerca da participação do
recorrente Antônio Wagner, remeto a questão ao tópico 1.2, no qual foi destacada a sua efetiva
participação na atividade delitiva, tendo sido inclusive reconhecido, pelo senhor Rildoneto



Oliveira da Silva, como o condutor da motocicleta utilizada no dia assalto. Existindo, pois,
material probatório suficiente para justificar a condenação.

2.2 – Da dosimetria da pena 

Postula o apelante a redução da pena cominada. 

No caso, observa-se que a Juiz de primeiro grau, com fulcro no art. 59
do CP, fixou a  pena-base em 07 (cinco) anos de reclusão, além de 184 dias-multa  tendo
considerado desfavorável a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias
e as consequências do crime. Em seguida, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, na
terceira fase, pelo emprego de arma, aumentou a pena de 1/3 (02 anos e 04 meses), tendo
fixado a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do
pagamento de 245 (duzentos) dias-multa.

Observa-se que foram justificadas as razões pelas quais a pena-base
foi fixada acima do mínimo legal, já que tal fato decorreu da valoração negativa de cinco
circunstâncias judiciais, as quais foram devidamente justificadas. Além disso, foi devidamente
aplicada a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. Logo, não merece retoque a pena
cominada ao ora recorrente. 

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,  NEGO
PROVIMENTO ao recurso. 

Considerando a posição consagrada pelo E. STF, expeça-se guia de
execução provisória.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  também  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado para
substituir  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos), relator,  Arnóbio  Alves
Teodósio,  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor  Amadeus Lopes Ferreira,
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, 03 de
abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator 


