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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0000558-31.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é 

apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

são apelados/apelantes KELVIN PATRICK MARTINS DA SILVA e 

JOCENILDO CESÁRIO PEREIRA JUNIOR.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a matéria 

preliminar, negaram provimento ao apelo defensivo e deram provimento ao 

recurso ministerial para afastar o reconhecimento da delação premiada, 

reconhecer a causa especial de aumento de pena prevista no inc. I do § 2º do art. 

157 do Cód. Penal, com a conseqüente majoração das penas de Kelvin Patrick 

Martins da Silva e Jocenildo Cesário Pereira Júnior para 5 (cinco) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, bem 

como para fixar o regime fechado como inicial para o cumprimento das penas 

privativas de liberdade dos acusados. V.U.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

NUEVO CAMPOS (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA E CARLOS 

BUENO.

São Paulo, 5 de maio de 2016.
Nuevo Campos

RELATOR
  Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000558-31.2014.8.26.0050.
MMª. Juíza de Primeira Instância: Dra. Maria Paula Cassone 
Rossi.
Comarca: São Paulo - SP.
Apelantes/Apelados: Justiça Pública, Kelvin Patrick Martins da 
Silva e Jocenildo Cesário Pereira Júnior.
Voto: 35.384.

APELAÇÃO  ROUBO AGRAVADO  CONCURSO 
DE AGENTES  MATÉRIA PRELIMINAR 
REJEITADA  PRELIMINAR DE NULIDADE NÃO 
CARACTERIZADA  MÉRITO  AUTORIA E 
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS  PROVA 
SUFICIENTE  INSURGÊNCIA MINISTERIAL 
COMPORTA ACOLHIMENTO  
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO 
RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA  
AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA DELAÇÃO 
PREMIADA  MAJORAÇÃO DAS PENAS  
REGIME INICIAL FECHADO É O COMPATÍVEL 
COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA 
 MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA  

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E APELO 
DEFENSIVO IMPROVIDO.

Vistos.

Trata-se de recursos interpostos pelo D. 

Representante do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição 

e por Kelvin Patrick Martins da Silva e Jocenildo Cesário Pereira 

Júnior contra a r. decisão monocrática de fls. 257/261, que julgou 

procedente a inicial e condenou-os, como incursos no art. 157, § 2º, 

I e II, do Cód. Penal, a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão, em regime aberto, e a 8 (oito) dias-multa, à razão 

mínima ao dia-multa.

Importa considerar, neste aspecto, que nos 
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termos da motivação da r. sentença recorrida, o benefício previsto no 

art. 14, da Lei 9.807/99 foi concedido somente ao acusado Kelvin, 

bem como os apelantes condenados como incursos no art. 157, § 2º, 

II, do Cód. Penal.

Pugna a acusação, em suma, pelo 

reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, o 

afastamento da delação premiada e a fixação do regime inicial 

fechado para o cumprimento das penas privativas de liberdade (fls. 

265/280).

Pugna a defesa, preliminarmente, pela 

nulidade do processo, por entender que foi considerada prova ilícita 

(fls. 294/301).

Sustenta, a propósito, a ilegalidade da 

prisão dos acusados.

Quanto ao mérito, pugna a defesa, em 

suma, pela absolvição de Jocenildo, sob o fundamento da 

insuficiência probatória. 

Contra-arrazoado os recursos (fls. 302/309 

e 314/316), manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo 

provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso 

defensivo (fls. 372/381).

É, em síntese, o relatório.

Importa considerar, de início, que não há 
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que se falar na intempestividade do recurso ministerial.

A tramitação dos feitos está sujeita às 

estruturas administrativas do Poder Judiciário e do Ministério 

Público, razão pela qual há que se observar as datas relativas ao 

recebimento e encaminhamento dos autos.

Assim, constata-se a tempestividade do 

recurso.

A matéria preliminar não comporta 

acolhimento.

Importa anotar, de início, que o 

pronunciamento de nulidade, a teor do art. 563, do Cód. de Proc. 

Penal, tem como pressuposto a demonstração de prejuízo para a 

parte, o que não se vislumbra no caso em tela.

Os acusados foram conduzidos à Delegacia 

de Polícia para serem inquiridos a respeito da prática ilícita em tela, 

ocasião em que foram reconhecidos pela vítima e testemunha, e, 

posteriormente, formalmente indiciados pelo crime em tela.

Não há que se falar, portanto, que as provas 

produzidas teriam sido derivadas de atos ilícitos.

Insta consignar, de qualquer forma, que 

eventuais irregularidades da fase extrajudicial da persecução penal, 

fase em que ainda não se estabeleceu a relação jurídica processual, 

desde que não comprometam os elementos de convicção então 
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colhidos, não contaminam o processo. 

Rejeita-se, portanto, a matéria preliminar.

Quanto ao mérito, o recurso ministerial 

procede, enquanto que o apelo defensivo não comporta acolhimento.

Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, 

que, nas condições de tempo e lugar descritas na inicial, os 

acusados, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida 

com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, o veículo 

Corolla, marca Toyota, placas EQT-0105, avaliado em R$ 

57.000,00, pertencente à vítima A.I.F.

Os acusados, aproveitando-se da falta de 

vigilância no local, abordaram a vítima, que estava na via pública e 

iria colocar o veículo no interior de sua garagem, e, mediante grave 

ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o 

assalto, praticaram a subtração e empreenderam fuga.

A ação delitiva foi presenciada pela 

testemunha Roberto.

A vítima tomou as providências policiais 

cabíveis.

Passados alguns dias, policiais militares, 

em diligência orientada por denúncia anônima, no sentido de um 

indivíduo que estaria envolvido em um roubo de um veículo, 

dirigiram-se para o local indicado.
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Chegando ao local, os milicianos 

localizaram o acusado Jocenildo, que alegou que teria pego o 

veículo emprestado do réu Kelvin, indicando seu endereço.

Os acusados foram levados à Delegacia 

para averiguações, oportunidade em que foram reconhecidos pela 

vítima e pela testemunha.

Nesse sentido, é a parcial confissão de 

Kelvin ao longo da persecução penal (fls. 35 e 242/CD), 

corroborada pela coesa e insuspeita prova oral da acusação, 

constituída pelas declarações da vítima A.I.F. (fls. 25 e 242/CD), 

pelos testemunhos dos policiais militares Cassius Pereira dos Santos 

(fls. 21/22), Alessandro Guimarães Ferreira (fls. 23/24 e 242/CD) e 

Francisco Souza dos Santos (fl. 242/CD) e dos policiais civis Carlos 

César de Ângelo (fl. 242/CD) e José Carlos do Amaral (fl. 242/CD) 

e pelos depoimentos de Roberto Massaki Sakai (fls. 26 e 242/CD).

Nada há nos autos a indicar, por parte da 

vítima e das testemunhas, qualquer motivo, para, indevidamente, 

prejudicar os apelantes ou a presença de qualquer elemento de prova 

ou circunstância a infirmar a prova oral da acusação.

No que tange à credibilidade dos 

testemunhos dos policiais, é preciso anotar que não há óbice legal a 

que prestem depoimento, sob compromisso, sobre seus atos de 

ofício. 

Quanto à pueril versão exculpatória 
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sustentada pelo acusado Jocenildo ao longo da persecução penal (fls. 

39 e 242/CD), no sentido de negar a prática delitiva, bem como 

quanto à parcial confissão de Kelvin (fls. 35 e 242/CD), no sentido 

de que teria praticado o roubo com o adolescente E.E.P.R., porque 

isoladas e afastadas, com segurança, pela prova oral da acusação, 

não comportam acolhimento.

Importa considerar, neste aspecto, que o 

depoimento do adolescente E.E.P.R., na fase inquisitiva, no sentido 

de que teria praticado o crime com o acusado Kelvin, por razões não 

esclarecidas, em evidente tentativa de beneficiar o acusado 

Jocenildo, por não possuir qualquer suporte na prova, não se presta a 

favorecer o referido acusado.

Importa considerar, neste aspecto, ainda, o 

reconhecimento do acusado Jocenildo, ao longo da persecução 

penal, pela testemunha presencial.

A prova, no âmbito da materialidade 

delitiva, é complementada pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 

27, 28 e 29) e laudo pericial da arma (fls. 154/156).

Como se vê, a solução condenatória era de 

rigor.

No que tange à qualificação da conduta dos 

acusados, não há dúvida de que se trata de roubo agravado pelo 

emprego de arma e concurso de agentes.

Quanto ao reconhecimento da causa 
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especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma, a 

insurgência ministerial comporta acolhimento.

A arma de fogo apreendida não era apta a 

efetuar disparos, como se vê do laudo de fls. 154/156, “face à 

anomalia existente na mola real”.

Importa ressaltar, no entanto, a propósito 

do reconhecimento da causa especial de aumento de pena relativa ao 

emprego de arma, que se prestou à efetiva intimidação da vítima.

Tal circunstância, à evidência, insere-se na 

hipótese legal de reprovação diferenciada.

Quanto à qualificadora relativa ao concurso 

de agentes, restou devidamente demonstrada pela prova oral da 

acusação, em conformidade com o disposto no art. 167, do Cód. de 

Proc. Penal.

Impõe-se, ainda, o acolhimento da 

insurgência ministerial para afastar o reconhecimento da delação 

premiada.

Importa considerar, neste aspecto, que não 

estão presentes os requisitos legais previstos no art. 14, da Lei 

9.807/99.

No que concerne à dosimetria das penas 

aplicadas, merece reparo, inclusive, pelo acolhimento da insurgência 

ministerial.
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As penas-base dos acusados foram fixadas 

nos mínimos legais, razão pela qual a circunstância atenuante da 

confissão, em relação ao acusado Kelvin, que restou incontroversa, 

não importa em qualquer redução, ou seja, em efeitos na dosimetria 

penal.

Neste aspecto, aliás, é ao enunciado na 

Súmula 231, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Impõe-se, a seguir, em razão do 

acolhimento da insurgência ministerial, a majoração das penas dos 

réus em 3/8 (três oitavos), em razão das causas de aumento relativas 

ao emprego de arma e concurso de agentes, índice compatível com o 

caso em tela, em vista da quantidade e natureza das majorantes, o 

que confere contornos de gravidade diferenciada ao presente caso.

As penas dos acusados passam a perfazer, 

portanto, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) 

dias-multa, à razão mínima ao dia-multa.

No que tange ao regime prisional fixado 

para o início de cumprimento das penas privativas de liberdade, a 

insurgência ministerial comporta acolhimento.

Impõe-se, assim, fixar o regime prisional 

fechado como inicial para o cumprimento das penas privativas de 

liberdade dos réus.

Há que se considerar, a propósito, que as 

concretas circunstâncias da prática ilícita desenvolvida pelos 
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acusados, em especial, a prática do crime na via pública, com grave 

ameaça exercida com emprego de arma de fogo e o coordenado 

número de agentes, sem dúvida, conferem contornos de gravidade 

diferenciada ao caso em tela e demandam resposta penal 

diferenciada.

Pelos mesmos motivos e razões, os 

acusados não fazem jus a qualquer espécie de benefício.

Por derradeiro, a detração penal deve ser 

deduzido por meios de via e sede adequadas, ou seja, perante o R. 

Juízo das Execuções Criminais.

Face ao exposto, meu voto rejeita a matéria 

preliminar, nega provimento ao apelo defensivo e dá provimento ao 

recurso ministerial para afastar o reconhecimento da delação 

premiada, reconhecer a causa especial de aumento de pena prevista 

no inc. I do § 2º do art. 157 do Cód. Penal, com a conseqüente 

majoração das penas de Kelvin Patrick Martins da Silva e Jocenildo 

Cesário Pereira Júnior para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, bem 

como para fixar o regime fechado como inicial para o cumprimento 

das penas privativas de liberdade do8s acusados, mantida, quanto ao 

mais, a r. sentença recorrida.

NUEVO CAMPOS

        Relator
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