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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO.  USO  DE  ARMA.  CONCURSO
DE  AGENTES.  APELAÇÃO  DO  RÉU.
ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
PRECARIEDADE  DOS  DEPOIMENTOS  DAS
VÍTIMAS  E  DOS  POLICIAIS.   ALEGAÇÃO
INCONSISTENTE. PLEITO DE ANULAÇÃO DA
SENTENÇA.  NULIDADE  DO  PROCEDIMENTO
DE  RECONHECIMENTO  DE  PESSOAS.
REJEIÇÃO.  SUBSIDIARIAMENTE.
CONDENAÇÃO  DO  DELITO  EM  SUA FORMA
SIMPLES.  QUESTIONAMENTO SOBRE  O USO
DE  ARMA  DE  FOGO.  DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS  CONVINCENTES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS
TERMOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nos crimes  contra  o  patrimônio,  quase  sempre
praticados  na  clandestinidade,  a  palavra do
ofendido  –  se  segura  e  coesa  com  outros
elementos  de  convicção,  sem  intenção  de
incriminar  um  inocente  ou  ver  agravada  sua
situação – tem relevante valor para comprovar a
autoria e materialidade do delito.

O valor do depoimento testemunhal de policiais,
especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia  do  contraditório,  reveste-se  de
inquestionável  eficácia  probatória,  não  se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de  agentes  estatais  incumbidos,  por  dever  de
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ofício, da repressão penal.(STJ- RMS 8713/MS).

A falta de observância da formalidade prevista no
art. 226, II do CPP não induz nulidade, pois, na
dicção  daquele  dispositivo,  somente  será
providenciada  "se  possível".  Ademais,  na
espécie,  funda-se  a  condenação  em  outros
elementos  de  prova,  e  não  somente  no
reconhecimento,  ocorrido  ainda  na  fase
inquisitorial. (STJ, HC 7.802/RJ).

A  causa  especial  de  aumento  consistente  no
emprego  de  arma  pode  ser  evidenciada  por
qualquer meio de prova, em especial pela palavra
da  vítima  –  reduzida  à  impossibilidade  de
resistência pelo agente -  ou pelo depoimento de
testemunha presencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Júnior Santana de

Souza contra a sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara da comarca

de Itabaiana, que o condenou como incurso nas sanções penais do  art. 157,

§2º, incisos I e II do Código Penal ao reconhecer que o apelante, no dia 10

de dezembro de 2010, munido de arma de fogo, juntamente com um menor,

subtraíram, mediante ameaça, uma motocicleta Honda da vítima Armando da

Silva Júnior.

Nas  razões do recurso (fls. 157/163), o apelante requer a sua

absolvição diante da fragilidade da prova coligida aos autos acerca da sua

participação no fato narrado na peça acusatória. Pretende também a anulação
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da  sentença  prolatada,  ante  a  manifesta  nulidade  do  procedimento  de

reconhecimento  de  pessoas  realizado  na  esfera  policial.  Subsidiariamente,

pleiteia  a condenação apenas na forma simples do delito de roubo, art. 157,

caput, devendo ser glosada da sentença a majorante alusiva aos incisos I e II

do § 2º do mencionado dispositivo.

Em  contrarrazões de fls. 179/190,  o  parquet pugnou pelo não

provimento do recurso, considerando inconsistentes as pretensões do apelante

e rebatendo todas elas. Para este Órgão Ministerial, restou indubitavelmente

comprovada a prática do crime de roubo duplamente qualificado por parte do

recorrente. 

A Procuradoria de Justiça (parecer de fls.  194/203) opina pela

manutenção  incólume  da  sentença  objurgada,  rechaçando  a  arguição  de

nulidade quanto ao auto de reconhecimento e rebatendo a tese de afastamento

das qualificadoras do delito cometido. 

É o relatório.

VOTO

Narra  a  inicial  acusatória  que  o  denunciado,  no  dia  10  de

dezembro de 2010, por volta das 16h:30min, na Zona Rural do Município de

Itabaiana,  juntamente com Danilo  da Silva Andrade,  menor,  em unidade de

desígnios,  subtraíram  da  vítima  Armando  da  Silva  Júnior,  mediante  grave

ameaça,  exercida  com emprego  de  arma de  fogo,  uma motocicleta  Honda

pertencente a Antônio Alves dos Santos.

Concluída  a  instrução  criminal,  foi  proferida  sentença  para

condenar o acusado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do CP,

sendo-lhe atribuída  a reprimenda de  06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
Desembargador João Benedito da Silva
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reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

Insatisfeito,  o  condenado  interpõe  recurso  de  apelação,

sustentando que a prova produzida com a instrução criminal não autoriza um

juízo de exprobação, devendo haver a absolvição do réu. Alega que tal prova

se resume à palavra da vítima do tipo penal e àquela de origem policial, ambas

comprometidas em sua credibilidade.

Sustenta ainda a  nulidade do auto  de reconhecimento pessoal

realizado na polícia (fl.09), haja vista não ter obedecido às formalidades legais.

Por fim, e de forma alternativa, pleiteia a condenação do roubo

em  sua  forma  simples,  o  que  importaria  na  redução  da  reprimenda  penal

imposta. Para isso, afirma que é questionável o uso de arma de fogo, posto

que baseado apenas no depoimento da vítima.

Pois bem.

Não restam dúvidas a respeito da materialidade do crime, uma

vez que os depoimentos testemunhais são uníssonos em asseverar que, no dia

10/12/2010,  na  cidade  de  Itabaiana,  a  vítima  teve  a  moto  que  conduzia

roubada, depois de ter sido ameaçado com arma de fogo, por dois increpados.

Nesse  sentido,  também  o  depoimento  da  vítima,  que  afirmou,

inclusive, ter ficado traumatizada e alguns meses sem sair de casa, após o

fato. 

Acerca da autoria, o contexto probatório aponta Júnior Santana de

Souza como autor do crime de roubo em questão. 

Senão vejamos:

Desembargador João Benedito da Silva
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A vítima  Armando da Silva Júnior reconheceu, ainda na esfera

policial, o denunciado, ora apelante, como sendo o autor que, juntamente com

o menor, praticaram o assalto – Auto de reconhecimento fl. 09.

Os  depoimentos  da  vítima,  tanto  na  polícia,  quanto  na  esfera

judicial, descrevem detalhadamente a conduta delitiva cometida pelo réu, no

dia do fato:

Que no dia 10/12/2010 por volta das 16:30 horas vinha
em sua motocicleta Honda CG 125 FAN KS, de cor
preta,  placa NPV-9265/PB,  quando foi  abordado por
dois  homens  em  uma  moto  verde;  que  um  deles
utilizava uma arma de fogo;  que levaram sua moto;
que foram até a casa de Júnior e lá o declarante
reconheceu  a  moto  utilizada  no  assalto;  que
reconheceu  prontamente  Júnior  como  um  dos
assaltantes; que Júnior no dia do fato portava uma
arma de fogo (fl. 08). (destaquei)

Que  reconheceu  o  acusado  e  o  menor  na
Delegacia;  Que sua moto valia R$ 4.700,00;  Que a
arma de fogo estava em poder do réu que estava
na  carona  da  moto;  Que  após  o  assalto  ficou
traumatizado e por várias vezes ficou sem sair de casa
(fl. 113). (destaque de agora)

De outra banda, os depoimentos dos policiais foram uníssonos no

sentido de que fora o apelante o autor do roubo praticado:

Que o depoente se dirigiu até a casa do acusado, em
companhia  do  Cabo  Santos;  que  o  depoente
perguntou sobre o assalto;  que naquela hora o réu
confessou ter praticado o assalto em companhia
com o menor Danilo; Que na Delegacia o réu disse
que tinha usado um revólver para tomar a moto;
que perguntou sobre a arma e o acusado disse que já
tinha  vendido;  Que  o  acusado  confessou  para  o
depoente que tinha posto a arma contra a vítima;
que na delegacia a vítima reconheceu o acusado
Júnior. (negritei)
LUIZ PAULINO CORREIA, fls. 61/62.

Desembargador João Benedito da Silva
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Que  o  depoente  foi  com  a  vítima  até  a  casa  do
acusado;  que  que  em frente  a  à  casa  estava  uma
moto  estacionada;  que  a  vítima  reconheceu  que
aquela moto foi a usada no assalto, que quando
estavam conversando com o acusado na casa dele
a vítima o reconheceu; que quando chegaram na
delegacia  o  réu  confessou  o  crime;  que  como  a
vítima  já  havia  o  reconhecido,  não  tinha  como  o
acusado  negar;  que  o  acusado  disse  que  tinha
praticado  o  assalto  juntamente  com  Danilo.
(destaques de agora)
JOSÉ FERNANDO BATISTA DOS SANTOS, fl. 63.

Ademais,  a  confissão  do  réu  perante  a  autoridade  policial

assinala, com detalhes, o modus operandi do crime cometido.

Que no mês de dezembro foi juntamente com o menor
Danilo, utilizando a moto do pai do interrogado, para a
cidade de Itabaiana;  que Danilo estava portando um
arma de fogo que tinha pego de um amigo de nome
Armando; que na Zona Rural de Itabaiana abordaram
um homem que vinha em uma motocicleta; que Danilo
dirigia a moto enquanto que o interrogado apontava a
arma  de  fogo;  que  a  vítima  vinha  sozinha  e  parou
imediatamente; que Danilo pegou a moto, enquanto o
interrogado foi dirigindo a moto de seu pai; que ficou
certo que Danilo ia lhe dá R$ 200,00 (duzentos reais),
mas não recebeu nada. 
Interrogatório de JÚNIOR SANTANA DE SOUZA, fl.
11.

Registre-se  que,  apesar  de  negar,  no  âmbito  judicial,  sua

participação no evento criminoso e até o fato de conhecer o seu comparsa, o

apelante cai em contradição inúmeras vezes em seu depoimento, fato que só

corrobora a infundada alegação de negativa de autoria.

Apesar de alegar que a palavra da vítima e os depoimentos dos

policiais não possuem a isenção e a imparcialidade necessárias para arrimar

um juízo de censura, não há, nos autos, nenhum indício de que eles tenham

qualquer objetivo de incriminar o réu inocentemente, ao contrário, o interesse
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dos mesmos é exclusivamente o de revelar a verdade dos fatos e contribuir

para a reprimenda penal do autor do crime, ora apelante.

Importante registrar que a palavra da vítima tem grande relevo em

crimes dessa natureza,  geralmente praticados ao abrigo das demais vistas.

Assim, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial,  o depoimento da

vítima, unido a outros elementos de prova, possui suficiente valor probatório

para  embasar  sentença  condenatória,  ainda  mais  quando  relata  de  forma

pormenorizada a conduta do acusado, como ocorreu no presente feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CONDENAÇÃO  POR
FURTO QUALIFICADO - RECURSOS DEFENSIVOS
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
IMPOSSIBILIDADE  -  PROVAS  CONCRETAS  DE
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  -  PROVAS
INIDICÁRIAS  -  VALIDADE.  1.  Se  todo  o  conjunto
probatório trazido pela defesa foi frágil  e incapaz de
rebater a robusta prova testemunhal em desfavor do
réu,  produzida  pelo  MP,  não  há  que  se  falar  em
ausência de veracidade e prova única da acusação,
ante os fortes elementos de convicção oferecidos nos
autos, capazes de elidir a argumentada inocência dos
acusados.  2.  Em  especial  nos  crimes  contra  o
patrimônio, depoimentos testemunhais e a palavra
da vítima prevalecem sobre a negativa aleatória do
agente.  3.  As  provas  amealhadas  ao  longo  da
instrução são mais do que suficientes para ensejar
a condenação,  ainda mais quando a negativa se
apresenta destituída de álibi  comprobatório e de
verossimilhança. 4. A prova indiciária integra o rol
daquelas  admitidas  no  ordenamento  processual
penal eis que indícios múltiplos, concatenados e
impregnados  de  elementos  positivos  de
credibilidade são suficientes para dar base a uma
decisão  condenatória.  TJ/MG  Apelação  Criminal
APR  10183110169608001,  Data  de  publicação:
26/04/2013. (destaque de agora)

Desembargador João Benedito da Silva
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No  caso  dos  autos,  diante  de  tais  depoimentos,  tem-se  uma

versão uníssona sobre os fatos, o que comprova a autoria sem deixar dúvidas.

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, o depoimento da vítima,

unido a outros  elementos  de prova,  possui  suficiente valor  probatório  para

embasar  sentença  condenatória.  Na  hipótese,  o  depoimento  da  vítima  é

corroborado pelo dos policiais que efetuaram a prisão.

O  depoimento  revestido  do  compromisso  de  dizer  a  verdade

perante a autoridade judicial é idôneo, como o de qualquer outra testemunha.

A jurisprudência confirma o valor da prova testemunhal prestada por policiais e

a possibilidade de condenação baseada no depoimento destes. 

Como exemplo, seguem arestos da jurisprudência pátria, nesse

sentido:

 APELAÇÃO CRIMINAL.  PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO (ART. 14 , CAPUT, LEI N.º 10.826 /2003).
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  CONFIGURADAS.
CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS-MILITARES  RESPONSÁVEIS  PELO
FLAGRANTE.  VALIDADE.  INSUFICIÊNCIA  DE
PROVAS  NÃO  CARACTERIZADA.  ABSOLVIÇÃO
INVIÁVEL. MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  VALOR  ESTABELECIDO  AQUÉM
DO  FIXADO  NA  TABELA  DE  HONORÁRIOS  DA
OAB/PR.  CORREÇÃO  NECESSÁRIA,  DE  ACORDO
COM  O  ART.  22  ,  §  1.º  ,  DA  LEI  Nº  8.906  /94.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.-  "  O valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia  do  contraditório  -  reveste-se  de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais  incumbidos,  por  dever  de  ofício,  da
repressão  penal  . O  depoimento  testemunhal  do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do estado, por revelar
interesse  particular  na  investigação  penal,  age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas

Desembargador João Benedito da Silva
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declarações  não  encontram  suporte  e  nem  se
harmonizam  com  outros  elementos  probatórios
idôneos." (STF - 1.ª T. - HC N.º 73518-SP - REL. MIN.
CELSO DE MELLO - DJ 18.10.1996). 2.- "O advogado,
quando  indicado  para  patrocinar  causa  de
juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade
da  Defensoria  Pública  no  local  da  prestação  de
serviço,  tem direito  aos  honorários  fixados pelo  juiz,
segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional
da OAB, e pagos pelo Estado ( § 1.º do artigo 22 da
Lei n.º 8.906 /94)." (STJ - RMS 8713/MS - REL. MIN.
HAMILTON  CARVALHID  -  DJ  19.05.03.)(TJ-PR  –
Apelação Criminal ACR 6678382 PR, 2ª T.,Rel. Miguel
Kfouri Neto, data da publicação: 23/09/10) (destaques
de agora).

PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - RÉU
PRESO  EM  FLAGRANTE  QUANDO  SE
ENCONTRAVA  NUMA  PARADA  DE  ÔNIBUS
PORTANDO ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO E
EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU
REGULAMENTAR  -  NEGATIVA  DE  AUTORIA  -
CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS  -  PROVA  TESTEMUNHAL  FIRME  E
SUFICIENTE  PARA  IMPOR  DECRETO
CONDENATÓRIO -  PENA  CORRETAMENTE
APLICADA.  1.  Não  há  se  falar  em  fragilidade  de
provas a escorar o decreto condenatório, visto que as
declarações prestadas pelo apelante em juízo, quando
de seu interrogatório,  apresentam-se contraditórias e
dissociadas  do  conjunto  probatório.  2.  Conforme
jurisprudência  desta  turma,  "não  há  óbice  em
embasar decreto condenatório em depoimentos de
policiais  militares  que  efetuaram  prisão  em
flagrante, apresentando-se, pois, como prova hábil
e  idônea,  sobretudo  quando  harmônicos  e
coerentes". 3. observada a correta individualização da
pena  urge  manter-se  a  reprimenda  aplicada.  4.
sentença  mantida.  (TJ-DF APR 47282120058070008
DF,  1ª  T.,  Rel.  João  Egmont,  data  da  publicação:
11/07/2007)(grifos de agora).

Assim, verifica-se que a prova produzida no decorrer da instrução

processual, ratificando os elementos de informação produzidos no inquérito, é

vasta e consistente quanto à autoria e materialidade delitivas.

Desembargador João Benedito da Silva
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Quanto  à  alegação  de  nulidade  do  reconhecimento  pessoal

realizado na Delegacia de Polícia, por não obedecer às formalidades legais

preconizadas no art. 226 do CPP em que a pessoa, cujo reconhecimento se

pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras com quem possuam

semelhança, vale trazer à baila ensinamento de Guilherme de de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed, editora Forense, p. 551):

Reconhecimento  informal:  a  lei  impõe,  como  se
observa nos incisos do artigo em comento, uma forma
específica para a prova produzir-se, não se podendo
afastar  desse  contexto.  Assim,  para  que  se  possa
invocar ter havido o reconhecimento de alguém ou de
algo, é fundamental a preservação da forma legal. Não
tendo  sido  possível,  o  ato  não  foi  perdido  por
completo,  nem  deve  ser  desprezado.  Apenas  não
receberá o  cunho de reconhecimento  de pessoa  ou
coisa,  podendo constituir-se  numa prova meramente
testemunhal  ,  de avaliação subjetiva,  que contribuirá
ou  não  para  a  formação  do  convencimento  do
magistrado. 

 
Sobre outro prisma, já decidiu o STJ: 

PROCESSUAL  PENAL.  HC.  RECONHECIMENTO.
RÉU  POSTO  SOZINHO.  PRISÃO  PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO.  DESNECESSIDADE  DE  NOVA
FUNDAMENTAÇÃO. DECRETO NÃO JUNTADO AOS
AUTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Não se reconhece ilegalidade no posicionamento
do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art.
226, inc. II,  do CPP, determina que o agente será
colocado ao lado de outras pessoas que com ele
tiverem qualquer semelhança "se possível", sendo
tal determinação, portanto, recomendável mas não
essencial.
(...)
V. Ordem  denegada.  (HC  7.802/RJ,  5  T,.  Rel.
Gilson Dipp, Dje. 21/061999) (sem grifos no original)

PROCESSUAL  PENAL.  RECONHECIMENTO.
INQUÉRITO. FORMALIDADE EXTRÍNSECA.

Desembargador João Benedito da Silva
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AUSÊNCIA.  NULIDADE.  INEXISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO. OUTRAS PROVAS. SÚMULA
7-STJ.
1 - A falta de observância da formalidade prevista
no art. 226, II do CPP não induz nulidade, pois, na
dicção  daquele  dispositivo,  somente  será
providenciada "se possível". Ademais, na espécie,
funda-se  a  condenação  em outros  elementos  de
prova, e não somente no reconhecimento, ocorrido
ainda na fase inquisitorial.
2 - Diante desse quadro ausente qualquer violação de
lei  federal,  a  insurgência fica adstrita  a aspectos de
indagação probatória que, por óbvio, não se submetem
ao crivo do especial, ut súmula 7-STJ.
3 - Recurso não conhecido. (Resp 275656/DF, 6 T,.Min
Fernando Gonçalves, Dje 25/02/2002) (destaquei).

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
NULIDADE  NO  ATO  DE  RECONHECIMENTO  DO
ACUSADO.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
FRAGILIDADE  DO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
DECISÃO  QUE  ENCONTRA  APOIO  EM  OUTROS
ELEMENTOS  COLHIDOS  SOB  O  CRIVO  DO
CONTRADITÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
DEPOIMENTO  DA VÍTIMA.  CRIME  COMETIDO  NA
CLANDESTINIDADE.  MEIO  DE  PROVA  IDÔNEO.
PRINCÍPIO  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA
DO WRIT.
(...)
2.  De  acordo  com  o  entendimento  desta  Corte
Superior,  a  suposta  inobservância  das
formalidades previstas no art.  226 do Código de
Processo  Penal  não  enseja  nulidade  do  ato  de
reconhecimento do paciente em sede policial se o
édito condenatório está fundamentado em idôneo
conjunto fático probatório, produzido sob o crivo
do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao
paciente.
(...)
(STJ, HC 184214/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5T., Dje
01/06/2011) (destaque de agora).

Ademais,  a  dita  prova  ilícita  foi  realizada  durante  o  Inquérito

Policial,  não contaminando a ação penal  correlata.  Pelos motivos expostos,

Desembargador João Benedito da Silva
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não houve nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal que acarrete

a  nulidade  da  sentença  condenatória  prolatada,  como  requereu  o

condenado/apelante.

Por  fim,  o  emprego  de  arma  no  crime  de  roubo  agrava

especialmente a pena em virtude de sua potencialidade ofensiva, conjugada

com o maior poder de intimidação sobre a vítima.

A causa especial de aumento consistente no emprego de arma de

fogo  pode  ser  evidenciada  por  qualquer  meio  de  prova,  em especial  pela

palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente -  ou

pelo depoimento de testemunha presencial.

Nesse jaez:

In casu, não obstante a ausência de apreensão  e
perícia no artefato bélico, observou-se a existência
de  um  conjunto  probatório  que  permitiu  ao
julgador  formar  convicção  no  sentido  da  sua
efetiva utilização, devendo ser mantida a majorante
descrita no inc.  I,  do § 2º do art.  157 do Código
Penal. (STJ HC 206236/RS, Rel. Min Gilson Dipp, 5ª
T., Dje 14/08/2012) (sem grifos no original).

Ainda no que diz respeito ao concurso de pessoas, sem maiores

delongas, restou evidentemente demonstrado através do substrato probatório

produzido e já exposto.

Dessa  forma,  com  base  nas  provas  angariadas  na  instrução

processual,  reforçadas pelas produzidas na fase de investigação,  realmente

não  há  dúvidas  quanto  à  autoria  e  à  materialidade  do  crime  de  roubo

qualificado  praticado  pelo  agente,  exercido  com  emprego  de  arma  e  em

concurso de pessoas, conforme descreve o art. 157, § 2º, incisos I e II do CP,

Desembargador João Benedito da Silva
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tal como o  recorrente foi condenado pela sentença  proferida pela MM Juíza a

quo.

Forte em tais razões,  nego provimento ao apelo, para que seja

mantida a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

   Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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