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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0009940-68.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
WEVERTON RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
LEME GARCIA (Presidente) e OSNI PEREIRA.

São Paulo, 5 de setembro de 2017.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16a Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0009940-68.2016.8.26.0635

Comarca: SÃO PAULO

Apelante: WEVERTON RODRIGUES DA SILVA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO n° 29572

ROUBO MAJORADO. Subtração, em concurso de agentes, de 
um aparelho GPS e um aparelho celular. Pretendida 
absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria 
demonstradas. Prisão em flagrante. Prova. Negativa de 
autoria isolada do conjunto probatório. Condenação do réu 
fundada na palavra das vítimas e do policial responsável 
pelo flagrante. Reconhecimento pessoal na fase 
inquisitorial e em juízo. Suficiência para a procedência da 
ação penal. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado 
confirmado. Emprego de fundamentação idônea pelo juízo 
a quo. Apelo improvido.

1. WEVERTON RODRIGUES DA SILVA foi condenado, 

por infração ao artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, às penas de 5 (cinco ) 

anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 (treze) 

dias-multa, no piso, porque, na noite de 11 de outubro de 2016, na Estrada 

da Cachoeirinha, 516, Jardim Angela, nesta comarca da Capital, previamente 

ajustado e com unidade de desígnios com dois agentes não identificados, 

subtraiu para si, mediante grave ameaça, um GPS e um aparelho celular, 

modelo Motorola, pertencentes à Aurea A. M.

Inconformado, apelou, pugnando pela reforma do julgado. 

Sustenta, em síntese, não haver prova suficiente para a condenação; 

subsidiariamente, pleiteia a exclusão da majorante reconhecida na sentença 

e a imposição de regime prisional mais brando (fls. 141/146).

Ofertadas contrarrazões (fls. 152/157), a douta Procuradoria 
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de Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 162/165). 

É o relatório.

2. De absolvição não há cogitar. 

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em 

flagrante delito (fls. 05/10), boletim de ocorrência de fls. 12/14 e pela prova 

oral produzida em juízo (mídia digital).

A autoria, embora negada pelo acusado  que justificou a 

fuga pelo fato de todos os que estavam com ele também correram , é isolada 

nos autos e não convence. 

Relatou a ofendida que conduzia seu veículo em via pública 

quando foi abordada por três indivíduos que anunciaram o assalto exibindo 

arma de fogo. O réu entrou em seu carro, onde também estava seu filho e 

subtraiu seu aparelho de GPS e seu telefone celular, saindo em fuga. 

Acionou a polícia e retornou ao local dos fatos, cerca de cinco minutos 

depois, onde visualizou os roubadores juntos. Notando a iminente 

abordagem, os suspeitos saíram correndo e apenas o réu acabou abordado. 

Reconheceu-o sem sombras de dúvida, no Distrito Policial e em juízo, como 

o roubador que puxou seus bens, pois olhou bem para ele no dia do crime 

(fls. 9 e mídia digital).

O policial militar Gilson Barbosa dos Santos, que participou 

da detenção do acusado, foi ouvido também em juízo, confirmando, in 

totum,a versão da vítima, bem como o reconhecimento realizado ainda no 

calor do flagrante. Confirmou que a vítima pediu ajuda, dizendo ter 

acabado de sofrer assalto, acompanhou-a ao local dos fatos e ali estavam três 

indivíduos, os quais fugiram em razão da presença policial. O acusado foi 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0009940-68.2016.8.26.0635 -Voto nº 4

perseguido e detido em um matagal próximo, sem sucesso, no entanto, em 

se recuperar os bens da ofendida (mídia digital).

 Assim, o reconhecimento foi ratificado em Juízo e 

corroborado por outros elementos de prova, o que enfraquece a alegação da 

defesa de condenação pautada em reconhecimento sem a observância dos 

requisitos legais.

Trata-se, como se vê, de elementos que, aglutinados, 

formam conjunto probatório idôneo e apto a escorar a condenação destinada 

pelo Juízo de primeiro grau.

E não há motivo para que se suspeite da idoneidade da 

palavra da vítima ou mesmo para que se duvide da espontaneidade do 

reconhecimento por ela realizado. Em casos como o dos autos, as 

declarações dos ofendidos têm especial valor, já que, normalmente, por 

desconhecerem o autor do delito, buscam contribuir para a apuração da 

verdade real, sem qualquer interesse escuso na punição gratuita e indevida 

de inocentes.

De rigor, portanto, a condenação, nos exatos termos da 

denúncia, não havendo que se falar em absolvição ou afastamento da causa 

especial de aumento relativa ao concurso de agentes, pois a palavra da 

ofendida, firme quanto à participação de três agentes na empreitada 

criminosa, basta para o reconhecimento da majorante.

A reprimenda, deste modo, não comporta reparos.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, permaneceu 

inalterada na segunda etapa, e sofreu o acréscimo de 1/3, na última fase, pois 

entendeu o magistrado sentenciante  ao contrário da posição sustentada 

por este relator  que a apreensão da arma de fogo era imprescindível para a 
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configuração da causa especial de aumento da pena. 

A reprimenda se tornou definitiva, portanto, em 5 (cinco ) 

anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no piso.

A respeito do regime de cumprimento da pena, reconheço a 

existência e validade da fundamentação utilizada pelo juízo a quo para 

impor reprimenda mais gravosa, pois tal como consta da sentença, a 

conduta do réu se reveste de maior perniciosidade, na medida em que 

contou com emprego de arma de fogo, com superioridade numérica de 

agentes e provocou maior pavor à vítima quando adentrou no carro, que 

também era ocupado pelo filho da ofendida. Condutas como esta, 

certamente merecem maior reprovabilidade e rigor na punição, a fim de que 

não se repitam. 

É o que basta à legitimação do regime fechado.

3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo, 

mantida a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

Relator
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