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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0003703-03.2014.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que são 
apelantes JEAN CARLOS DA SILVA e ALEX SANDRO BRAGA DA 
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram 
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de JEAN CARLOS DA SILVA, 
para reduzir unicamente a sua pena privativa a 6 (seis) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão e INTEGRAL ao de ALEX SANDRO BRAGA DA 
SILVA, para absolvê-lo da imputação que contra ele pesava, com 
fundamento no CPP, art. 386, VII, expedindo-se alvará de soltura 
clausulado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores FERNANDO SIMÃO (Presidente sem voto), 
ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.

São Paulo, 24 de maio de 2017.

EDUARDO ABDALLA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CRIMINAL nº 0003703-03.2014.8.26.0210

Comarca: GUAÍRA

Juízo de Origem: 2ª VARA JUDICIAL

Apelantes: JEAN CARLOS DA SILVA

                   ALEX SANDRO BRAGA DA SILVA

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Magistrado Sentenciante: Dr. Luciano de Oliveira Silva

VOTO nº 05022

ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO 

FORMAL. Recursos defensivos. JEAN: pretendida a 

concessão de perdão judicial pela delação premiada, 

prevista na Lei nº 9.807/99. Impossibilidade. Não 

preenchimento dos requisitos legais. Autoria e 

materialidade bem delineadas. Atenuantes da 

menoridade relativa e confissão que não têm o condão de 

conduzir as sanções aquém dos mínimos, consoante o 

teor da Súmula nº 231/STJ. Concurso formal bem 

reconhecido, diante da pluralidade de vítimas. 

Diminuição do incremento aplicado. Penas readequadas. 

Regime preservado. Parcial provimento. ALEX: 

absolvição. Possibilidade. Ausência de elementos seguros 

que comprovem, estreme de dúvidas, a autoria. Adoção 

do in dubio pro reo. Acolhimento, com expedição de 

alvará de soltura.

Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS 

interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial 

de Guaíra, por JEAN CARLOS DA SILVA - menor de 21 na data dos 
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fatos -, condenado às penas de 7 anos, 1 mês, 10 dias de reclusão e 17 

dias-multa e ALEX SANDRO BRAGA DA SILVA, condenado a 7 

anos, 10 meses, 24 dias de reclusão e 18 dias-multa, todas as 

pecuniárias no piso e em regime fechado, ambos como incursos no CP, 

art. 157, § 2º, I, II e V, vedado apelo em liberdade.

ALEX pleiteia absolvição, por insuficiência 

probatória, enquanto, JEAN, “delação premiada” - Lei nº 9.807/99, art. 

13, I e II - com consequente extinção de sua punibilidade. De forma 

subsidiária, buscam a mitigação das penas e fixação de regime 

semiaberto; JEAN, ainda, aplicação das atenuantes da confissão e 

menoridade relativa e incremento mínimo pelo concurso formal (1/6).

Devidamente processada, o Parecer da Procuradoria-

Geral de Justiça foi pelo improvimento.

É O RELATÓRIO.

A acusação é de que os Apelantes, aos 22 de 

outubro de 2014, na R. 06, nº 1.626, Jardim Eldorado, Guaíra, agindo 

em conluio com João Antônio Leme do Prado (autos suspensos e 

desmembrados - CPP, art. 366, caput), mediante grave ameaça 

exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, 

subtraíram a quantia de R$ 2.500 mil, três aparelhos celulares, 

documentos pessoais, cartões bancários e bijuterias, das vítimas A.R., 

A.R.R., B.R.R. e M.R.R. 

Judicialmente, JEAN admitiu parcialmente a 

autoria, refutando, contudo, qualquer participação de ALEX. Alegou 

ter perpetrado a ação em conluio com João - mentor do crime -, o qual 

solicitou carona a ALEX - a quem sequer conhecia -, casualmente 

encontrado na rua, até uma praça, próxima ao local do evento, versão 
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por este encampada. 

Conforme revelou a instrução, o ofendido A. abria a 

porta de sua residência, quando foi surpreendido por dois indivíduos, 

já no quintal, os quais, encapuzados e munidos de armas de fogo, 

anunciaram o roubo. Após ser subjugado, foi conduzido a um dos 

dormitórios, juntamente com a esposa e duas filhas - despertadas pelos 

agentes -, onde permaneceu deitado e amarrado na cama, assim como o 

núcleo familiar. Durante a ação, que durou aproximadamente uma 

hora, os indivíduos arrebataram dinheiro - inclusive dólares e euros -, 

aparelhos eletrônicos, celulares, joias, relógios, perfumes, além sua 

motocicleta e capacete - utilizados para a fuga. Após a fuga dos 

indivíduos, acionou a polícia, que conseguiu rapidamente identificar 

um dos autores do crime - aproximadamente uma hora depois -, encontrado 

na posse do iPhone rastreado por sua filha B.

A versão foi ratificada pelos depoimentos de A., B. 

e M., as quais, na fase administrativa, reconheceram os trajes utilizados 

pelos agentes no momento da empreitada - uniforme azul da Usina de 

Guaíra.

No mesmo sentido, são as informações trazidas 

pelos Policiais Militares Gilberto e Djalma, os quais, acionados acerca 

do roubo, receberam notícia por familiar do ofendido, sobre a 

localização do celular subtraído - munido de rastreador. Rumaram ao 

local, onde encontraram JEAN - já conhecido nos meios policiais pelo 

exercício da mercancia ilícita. Abordado, encontram, em seu poder, um 

aparelho celular - posteriormente identificado pela vítima -; realizada busca 

em sua residência, localizaram outros dois aparelhos, também dos 

ofendidos e quantia em dinheiro - inclusive cédulas estrangeiras -. 

Indagado, JEAN admitiu a autoria do delito, salientando tê-lo 
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praticado em conluio com João e ALEX - responsável pela condução dos 

agentes ao local -. Após os fatos, assistiram à filmagem do sistema de 

segurança de um comércio localizado próximo à residência das 

vítimas, constatando que, no dia do crime, um veículo - não identificado, 

em razão da “penumbra” das imagens - parou próximo à moradia e, após o 

desembarque de dois indivíduos, continuou o trajeto.

Já a testemunha de defesa Evaldo - vizinho de ALEX -, 

afirmou ter trabalhado com o Apelante na usina da cidade, cujos 

operários usavam uniforme azul, em cuja companhia teria 

permanecido, no dia dos fatos, até às 2h00.

A prova da inculpação está formada, recaindo a 

responsabilidade a JEAN, notadamente porque confessou a autoria, 

em total harmonia com a prova oral, consubstanciada nas declarações 

dos ofendidos, salientando-se que as vítimas A., B. e M. identificaram 

a roupa utilizada pelo Apelante no momento da ação - uniforme azul 

localizado em sua moradia -, sem se olvidar dos testigos dos milicianos, 

tornando irrefutável a autoria.

Além disso, as circunstâncias demonstradas 

garantem a certeza da autoria, porquanto foi localizado em poder de 

parte das rei e, como se sabe, é pacífico o entendimento de que ônus 

de oferecer explicação razoável lhe recairia; e não o fazendo, como na 

hipótese, milita presunção do cometimento da infração penal.

Assim, incontestável a procedência da pretensão 

punitiva, tanto que a insatisfação defensiva não se volta contra a 

robustez das provas, mas quanto à aplicação da “delação premiada” 

prevista na Lei nº 9.807/99, art. 13, que não se caracterizou.

Dispõe o referido comando legal, in litteris: “Art. 13. 
Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 0003703-03.2014.8.26.0210 GUAÍRA VOTO Nº  05022 -  6/9

e a conseqüente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha 
colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, 
desde que dessa colaboração tenha resultado: I - a identificação dos demais co-
autores ou partícipes da ação criminosa; II - a localização da vítima com a sua 
integridade física preservada; III - a recuperação total ou parcial do produto do 
crime.  Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a 
personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e 
repercussão social do fato criminoso”.

Conforme se infere, na fase administrativa, JEAN 

inicialmente negou a autoria do delito; após a realização de várias 

diligências e a colheita de provas de sua participação, acabou por 

admiti-la, apontando supostos asseclas. Todavia, em Juízo, voltou à 

versão primitiva, tentando eximir ALEX de responsabilidade criminal. 

Acresça-se, ainda, o fato de não ter entregado espontaneamente as rei. 

Contrariamente, houve apenas recuperação daquelas que estavam em 

seu poder por intervenção da força pública; aliás, JEAN sequer 

indicou onde estariam os demais bens surrupiados pelos partícipes. 

Inexistiu, portanto, voluntariedade em colaborar, pois ele tentou 

apenas amenizar sua responsabilidade, em razão da existência de 

provas concretas de autoria, restando, evidente, que sua conduta 

passou ao largo dos requisitos legais.

As causas de aumento do emprego de arma de fogo, 

concurso de agentes, bem como a restrição de liberdade dos ofendidos 

- cerceados do sagrado direito constitucional de ir e vir durante a perpetração da 

ação - foram amplamente comprovadas pela prova oral.

A condenação de JEAN se revelou a medida 

adequada.

Por outro lado, o panorama é diverso no tocante a 

ALEX.

A despeito de ter sido apontado por JEAN - apenas 

na fase administrativa -, como um dos asseclas, não há qualquer outra 
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prova conclusiva de sua participação na empreitada criminosa. 

Vejamos: não fora reconhecido pelos ofendidos - os autores do crime 

utilizaram capuz durante toda a ação -; não consta apreensão de qualquer 

bem em seu poder; não foi possível a identificação, pelas filmagens, 

do veículo utilizado para a condução dos autores do crime ao local, 

havendo meros indícios e, mesmo que assim não fosse, ALEX alegou 

ter dado carona aos agentes - versão não rechaçada pelo acervo probante.

Tais circunstâncias não têm o condão de lhe atribuir 

a responsabilidade na participação de tão grave delito, havendo, 

indiscutivelmente, a presença de veementes indícios, até então 

suficientes para oferecimento e recebimento da denúncia, mas que não 

se converteram em provas cabais à inculpação. Por isso, necessária a 

improcedência da pretensão punitiva, em homenagem ao princípio do 

in dubio pro reo.

Analisa-se a dosimetria (JEAN).

As iniciais partiram dos mínimos - 4 anos de reclusão 

e 10 dias-multa -, porque consideradas normais as circunstâncias 

judiciais do CP, art. 59, caput. 

Inexistentes agravantes, prejudicadas as atenuantes 

da menoridade relativa e confissão - extrajudicial -, à luz da Súmula nº 

231, do STJ e RE nº 597.270 RG-QO, do STF - julgado, com repercussão 

geral reconhecida, em 26.03.2009 -, impeditiva da fixação das iniciais 

aquém dos mínimos, como pretendido pela defesa.

Conforme disposto no CP, art. 68, caput, sistema 

idealizado pelo consagrado Jurista NELSON HUNGRIA 

HOFFBAUER, apenas na terceira fase da dosimetria surge a 

possibilidade de diminuição ou de elevação da pena aquém de seu 
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mínimo legal ou além do máximo, em atenção às causas especiais de 

aumento ou diminuição previstas. Nas duas primeiras, deve-se 

observar os limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito 

secundário do tipo, o que já se solidificou pacificamente na 

jurisprudência, nos termos da aludida súmula. Caso contrário, a 

ausência de previsão expressa dos índices de aumento e diminuição, 

nas atenuantes e agravantes, certamente acarretaria em hipóteses de 

penas iguais a zero, o que seria uma contradição do próprio sistema. 

Inexiste, assim, qualquer ofensa aos princípios da individualização das 

penas e da legalidade.

Na derradeira, a despeito da presença da tripla 

causa de aumento, as sanções foram acrescidas no mínimo (1/3), 

obtendo-se, 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Ainda nesta fase, bem reconhecido o concurso 

formal, pois o Apelante tinha plena consciência da diversidade de 

vítimas. Com uma só conduta, despojou bens de quatro patrimônios 

diversos, não se tratando de crime único, mas da hipótese do CP, art. 

70, caput.

Assim, sofreram majoração em 1/3, o que ora se 

modifica para 1/4, frente aos postulados constitucionais da 

proporcionalidade e da individualização das penas. A orientação que 

se adota é a de que dois crimes em concurso formal implicam aumento 

de 1/6 (um sexto); três crimes, 1/5 (um quinto); quatro, aumento de 

1/4 (um quarto); cinco, 1/3 (um terço); seis ou mais, aumento de 1/2 

(metade). 

Esse, inclusive, é o posicionamento do STJ: “(...) 
pelos três crimes de roubo, praticados em concurso formal, as instâncias 
ordinárias fizeram incidir o acréscimo de 1/5 (um quinto), operação que encontra-
se harmonizada com entendimento desta Corte no sentido de que o aumento, que 
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varia abstratamente de 1/6 a 1/2, deve ser aplicado de acordo com o número de 
infrações cometidas” (HC 169546/RJ - Ministro OG FERNANDES - Sexta 
Turma - Dje de 21/02/2011).

Definitiva, portanto, em 6 anos e 8 meses de 

reclusão. A pecuniária, de acordo com o CP, art. 72 - não observado em 

1º Grau -, deveria corresponder a 52 dias-multa. Entretanto, à míngua 

de recurso do Órgão Apelado, não pode ser retificada, sob pena de 

reformatio in pejus, permanecendo como fixadas na Origem - 17 dias-

multa.  

Quanto ao regime, a gravidade concreta da conduta 

- Apelante que, agindo em comparsaria e munido de arma de fogo, ingressa na 

residência das vítimas, o que aumenta, naturalmente a reprovabilidade, pois a 

casa é o asilo inviolável do indivíduo (CF/88, art. 5º, XI), além de amarrá-las e 

subjugá-las, inclusive com restrição de liberdade -, evidencia a necessidade 

da fixação do fechado. Houve maior desvalor da conduta, afigurando-

se justo, para reafirmação da norma penal violada, que a resposta 

Estatal seja mais intensa, proporcional à temibilidade de sua conduta, 

não havendo que se falar em afronta às Súmulas n° 718 e 719, do STF 

e 440, do STJ.

Diante do exposto, dá-se PARCIAL 

PROVIMENTO ao apelo de JEAN CARLOS DA SILVA, para 

reduzir unicamente a sua pena privativa a 6 (seis) anos e 8 (oito) 

meses de reclusão e INTEGRAL ao de ALEX SANDRO BRAGA 

DA SILVA, para absolvê-lo da imputação que contra ele pesava, 

com fundamento no CPP, art. 386, VII, expedindo-se alvará de 

soltura clausulado.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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