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PROCESSUAL PENAL. Apelação  Criminal.  Dos  crimes  contra  o
patrimônio. Roubo triplamente majorado. Emprego de arma de fogo.
Concurso de agente. Restrição de liberdade da vítima. Materialidade
e autoria. Comprovação. Participação no roubo. Partilha do objeto
roubado.  Condenação  mantida.  Dosimetria  da  pena.  Concurso
formal.  Aumento  exacerbado.  Quantidade  de  vítimas.  Concurso
formal próprio. Redimensionamento. Provimento parcial.

–  Deve-se reconhecer a coautoria no crime de roubo,  sobretudo
quando  os  réus  participam  do  roubo,  com  função  definida,  e
partilham entre si, o objeto fruto do roubo, não havendo dúvida de
que concorreram para a prática do delito.

_ Na hipótese dos roubos terem sido cometidos, numa única ação,
com vítimas diversas, há que se aplicar o concurso formal próprio de
crimes, de acordo com a primeira parte do art. 70 do Código Penal.
Ademais, se os bens subtraídos pertencerem a empresa, esta é a
vítima do roubo, e não os seus empregados que portavam os bens
subtraídos.

_ Provimento parcial. 

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à



unanimidade, em dar provimento parcial  as apelações para, mantendo a condenação,
redimensionar a pena dos apelantes, nos termos do voto do Relator e em harmonia com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por  Julio Cesar da Silva
Franca, Josevaldo Nunes de Lucena  e  Manoel Afonso da Silva Filho,  que tem por
escopo  impugnar  a  sentença  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  Criminal  da
Comarca de João Pessoa, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou
o primeiro apelante ao cumprimento da pena pelo período de 29 (vinte e nove) anos e 3
(três) meses de reclusão, e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, no valor
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; o segundo apelante à
pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, no valor de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e o último à pena de 16
(dezesseis) anos de reclusão, e a pena de multa em 48 (quarenta e oito) dias-multa, no
valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (sentença fs.
784/832).

Infere-se  dos  autos,  que  os  apelantes  foram  denunciados,
juntamente com Benígno Pontes de Araújo, Carlos Henrique Cunha da Silva e Rafael, sob
a acusação de, no início da noite do dia 12/04 e durante a madrugada do dia 13/04, terem
invadido a sede da Empresa Municipal de Limpeza Urbana – EMLUR, localizada no Bairro
dos Estados, nesta Capital, e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo, subtraíram de dois vigilantes prestadores de serviço da empresa KAIRÓS, os
revólveres,  munições  e  coletes  balísticos  de  proteção  e  arrombaram,  com o  uso  de
maçarico, solda e cilindro de oxigênio, o caixa eletrônico do Banco do Brasil, subtraindo o
dinheiro constante naquele terminal bancário.

Segundo  a  peça  acusatória,  além  da  subtração  do  dinheiro
constante  no  caixa  eletrônico  do  BB,  os  denunciados  destruíram  todo  o  sistema  de
gravação de vídeo da central  de câmeras da EMLUR e levaram o HD onde ficavam
armazenadas  as  imagens  da  empresa,  fugindo  em um  veículo  de  modelo  GM  Ônix
vermelho.

Narrou  que,  durante  a  investigação  policial,  apurou-se  que  os
moradores do apartamento n.  701,  Edifício  Monte Chevalier,  localizado na Av.  Goiás,
identificados na pessoa de  Júlio César  e  Josevaldo,  mantinham em sua garagem um
veículo semelhante ao utilizado no roubo em questão e que estavam agindo com atitudes
suspeitas, utilizando-se da vista privilegiada da varanda do apartamento para observar as
residências existentes nos arredores.

Em  diligência,  a  polícia  flagrou  Júlio  César,  no  rol  do  andar  do
apartamento,  tentando fugir  com várias cédulas de dinheiro  com bordas queimadas e
também prendeu  Benigno,  que era  responsável  para  esconder  as  armas  de fogo  da
organização criminosa, e que tinha ido ao apartamento para ajudar Júlio a fugir.

Contou que, no interior do apartamento foram apreendidos diversos
relógios de marca, joias, jogos de brocas e uma vultuosa quantia em dinheiro com bordas
queimadas que estava entre os pertences do denunciado Rafael, que não foi localizado



pela polícia. Por sua vez, o veículo Ônix vermelho foi encontrado próximo a residência de
Manoel, proprietário do carro, que estava na companhia de Josevaldo, sendo apreendido
com este, cédulas de dinheiro com bordas queimadas, no montante de R$ 1.000,00 (mil
reais), também sendo encontrada, em sua residência, diversas cédulas de R$ 10,00 (dez
reais) com as bordas queimadas, e com  Manoel foi apreendido, no interior do guarda-
roupa de sua casa, a quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil  e setecentos reais) com as
mesmas características.

Noticiou ainda que, os denunciados Júlio César, Josevaldo e Manoel
Afonso levaram a polícia em uma casa onde estavam guardados maçaricos, óculos de
proteção, alicates de pressão, furadeiras, revólveres calibre 38, além de objetos obtidos
por  meios  criminosos,  como os dois  revólveres  roubados dos vigilantes  que estavam
prestando  serviços  no  assalto  da  EMLUR,  e  que  haviam  sido  deixados  na  referida
residência pelo denunciado Josevaldo.

Explanou que no celular de Júlio foi possível aferir as articulações da
organização criminosa para outros assaltos com arrombamentos a caixa eletrônico, e que,
com o denunciado Carlos Henrique foram encontrados, em sua residência localizada no
bairro do Geisel, diversos objetos obtidos por meio criminoso.

Disse que Júlio César confessou o crime e que havia sido convidado
para participar do assalto a convite de  Carlos Henrique  e  Josevaldo,  e que receberia a
quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para “cortar” o terminal do autoatendimento. Já
Josevaldo,  também réu confesso, afirmou que participou do assalto a convite de  Júlio
César e que recebeu R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos  termos  da  denúncia,  os  denunciados  cometeram  4  (quatro)
crimes de roubo majorado, sendo dois em concurso material e dois em concurso formal.
Entendeu que os primeiros roubos foram cometidos contra os dois vigilantes da empresa
Kairós, eis que, em uma só ação praticaram dois crimes, enquadrando-se a conduta no
tipo penal previsto no, que deve ser aplicado o concurso material em relação ao roubo
contra  a  vítima  EMLUR  e  BB,  que  também  foram  vítimas  de  roubo  majorado  pelo
emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, aplicando-se o concurso formal (art.
157, § 2º, I e II, c/c o art. 70, segunda parte, do CP), além da conduta também estar
inserida no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13 (Lei de crime organizado).

O juiz julgou parcialmente a denúncia e absolveu os réus  Benigno
Pontes de Araújo e Carlos Henrique Cunha da Silva “Gago”, condenando os demais, ora
apelantes, às penas acima mencionadas (sentença fs. 784/832).

Em suas razões, o apelante Júlio César da Silva França requer o
reconhecimento da participação de menor importância,  sob a alegação de que a sua
atribuição  no  crime  foi  unicamente  de,  com o  auxílio  de  um maçarico,  abrir  o  caixa
eletrônico para a subtração do dinheiro, e nega que tenha agido com violência e grave
ameaça contra os vigilantes da empresa Kairós.

Ataca a dosimetria da pena, por considerar exacerbada, alegando
que houve apenas um roubo e o magistrado a quo considerou que houve vários roubos
aplicando o  concurso  formal  impróprio,  e  entende  que  deve  ser  aplicado o  concurso
formal próprio.



Considera ainda que a pena-base foi demasiadamente alta e pugna
pela sua diminuição (fs. 849/857).

O apelante Josevaldo Gomes da Silva Junior alega que não agiu
com violência ou ameaça contra os vigilantes da empresa Kairós,  e  que não causou
prejuízo à EMLUR e ao Banco do Brasil, mediante o argumento de que apenas atuou
para  dar  auxílio  na  fuga,  e  requer  o  reconhecimento  da  participação  de  menor
importância. Também ataca a dosimetria da pena, por considerar exacerbada, alegando
que houve apenas um roubo e o magistrado a quo considerou que houve vários roubos
aplicando o  concurso  formal  impróprio,  e  entende  que  deve  ser  aplicado o  concurso
formal próprio, e, por fim, pretende a redução da pena-base aplicada (fs. 858/867).

Por sua vez, o apelante Manoel Afonso da Silva Filho, conhecido
como “Mano”, nega participação no roubo e afirma que não há provas de que o veículo
utilizado no assalto seja o veículo de sua propriedade, mediante o argumento de que o
Laudo  n.  01.01.13.042015.1430,  concluiu  que  o  veículo  que  aparece  nas  imagens
captadas pelas câmeras trata-se de um veículo de cor escura, sem especificar marca ou
modelo. Requer a absolvição pela ausência de provas (fs. 905/911).

Contrarrazões às fs. 889/898 e 914/923.

A Procuradoria-Geral  de  Justiça opina pelo  provimento  parcial  da
apelação de Júlio César para, mantendo a condenação, redimensionar a pena imposta; e
opina pelo desprovimento da apelação de Josevaldo e Manoel Afonso (fs. 927/939).

É o relatório.

_ VOTO _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. DA APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO CÉSAR DA SILVA FRANÇA

1.1 DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE MENOR PARTICIPAÇÃO

Inicialmente, infere-se que o apelante pretende o reconhecimento da
participação de menor importância, sob a alegação de que a sua atribuição no crime foi
unicamente de, com o auxílio de um maçarico, abrir o caixa eletrônico para a subtração
do dinheiro, sem que tenha agido com violência e grave ameaça contra os vigilantes da
empresa Kairós.

O pedido deve ser rejeitado.

Isso porque, a função do recorrente na prática delitiva foi arrombar o
caixa eletrônico do Banco do Brasil, com o uso de maçarico, não havendo que se falar em
menor participação.

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ROUBO  MAJORADO.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR  IMPORTÂNCIA.  RECONHECIMENTO.
INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.  AGRAVO



IMPROVIDO. 1. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e
em  juízo,  em  consonância  com  as  demais  provas  produzidas  na  fase
judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a
condenação do agente. 2.  Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do
Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes
envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do
fato a  ele atribuído,  mostrando-se cada conduta necessária  para a
consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de
participação de somenos importância. 3. Tendo as instâncias ordinárias
reconhecido a participação do agravante na empreitada criminosa,  bem
como  sua  imprescindibilidade  para  a  consumação  do  crime  de  roubo,
inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria necessário
o  revolvimento  das  provas  dos  autos.  Incidência  da  Súmula  7/STJ.  4.
Agravo regimental a que se nega provimento.

Assim,  está  afastada  a  tese  de  menor  participação,  por  restar
comprovado que o apelante foi coautor do roubo em apreço.

1.2  DO  PEDIDO  DE  DIMINUIÇÃO  DA  PENA-BASE  E  RECONHECIMENTO  DO
CONCURSO  FORMAL  ENTRE  OS  ROUBOS  EFETUADOS  CONTRA AS  VÍTIMAS
DISTINTAS

Em primeiro lugar,  cumpre o registro  de que o magistrado  a quo
entendeu que houve a prática de quatro roubos, ou seja, dois roubos cometidos contra os
vigilantes da empresa de segurança Kairós, Alan Delon Souza Soares e Ivanildo Paulino
da  Silva  Pontes,  o  terceiro  contra  a  EMLUR  e  o  quarto  contra  o  Banco  do  Brasil,
verificando que considerou 4 (quatro) vítimas distintas.

Ocorre  que  os  objetos  subtraídos  dos  vigilantes  da  empresa
pertencem à empresa de segurança Kairós, sendo subtraído os revólveres, as munições e
coletes balísticos de proteção,  sendo portanto a vítima a referida empresa,  e não os
vigilantes.

Dessa forma, conclui-se que as ações foram realizadas em face de
três vítimas distintas: a empresa de segurança Kairós, a EMLUR e o Banco do Brasil, de
modo que o apelante e os demais corréus cometeram 3 (três) roubos, e não 4 (quatro)
como entendeu o juiz sentenciante.

Firmado o posicionamento de que houve a prática de três roubos
contra três vítimas distintas, deve-se afastar a dosimetria da pena relativa aos vigilantes, e
proceder a novo cálculo da pena referente à empresa de segurança Kairós, nos termos do
art. 68 do Código Penal, o que passo a fazer nesse momento:

1. Com relação à vítima empresa de segurança Kairós

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 05
anos e 08 meses de reclusão. Pela confissão reduziu em 6 meses, ficando 5 anos e 2
meses de reclusão. Pela causa de aumento, elevou a reprimenda em ½, totalizando, 07
anos e 09 meses de reclusão, que tornou definitiva.

Com relação a multa, ficou em 16 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo



vigente à época dos fatos.

2. Com relação à vítima Banco do Brasil

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 05 anos
de reclusão. Pela confissão reduziu em 6 meses, ficando 4 anos e 6 meses de reclusão.
Pela causa de aumento, elevou a reprimenda em ½, totalizando, 06 anos e 09 meses de
reclusão, que tornou definitiva.

Com relação a multa, ficou em 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. Com relação à vítima Emlur

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 05 anos
de reclusão. Pela confissão reduziu em 6 meses, ficando 4 anos e 6 meses de reclusão.
Pela causa de aumento, elevou a reprimenda em ½, totalizando, 06 anos e 09 meses de
reclusão, que tornou definitiva.

Com relação a multa, ficou em 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos.

Infere-se que o juiz do primeiro grau entendeu que houve concurso formal
impróprio e somou as penas aplicadas a cada vítima.

Contudo, o magistrado equivocou-se ao firmar tal entendimento, pois se
verifica que o apelante, mediante uma única ação praticou mais de um crime, com o único
desígnio de subtrair o dinheiro contido no caixa eletrônico do BB localizado na sede da
EMLUR, sendo, portanto, a hipótese de concurso formal de crimes, previsto na primeira
parte do art.  70 do CP, e em consonância com o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça.

Por esta razão, em vez de somar as penas, deve-se aplicar sobre a pena
mais grave, no caso 07 anos e 09 meses de reclusão e 16 dias-multa, o aumento de
1/5 (um quinto),  em virtude de ter sido cometido três roubos, conforme jurisprudência
firmada no STJ de maneira que a pena resultará em 9 anos, 3 meses e 18 dias, e 19
dias-multa.

Permanece o regime fechado imposto pelo juiz  a quo,  por atender  ao
disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Códio Penal.

Deixo de conceder ao apelante o benefício previsto no art. 44 do CP, por
não preencher os requisitos exigidos para a sua aplicação, e, do mesmo modo, também
não concedo o benefício da suspensão condicional da pena, pela ausência dos requisitos
dispostos no art. 77 do Código Penal. 

2.  DA  APELAÇÃO  DO  RÉU  JOSEVALDO  GOMES  DA  SILVA  JUNIOR,  VULGO
“JUNINHO”:

2.1 DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE MENOR PARTICIPAÇÃO



Inicialmente, infere-se que o apelante pretende o reconhecimento da
participação de menor importância, sob a alegação de que a sua atribuição no crime foi
unicamente de dar auxílio na fuga, tanto que, durante a ação criminosa, ficou dentro do
carro em frente a EMLUR, de modo que não agiu com violência e grave ameaça contra os
vigilantes da empresa Kairós.

O pedido deve ser rejeitado.

Isso porque, a função do recorrente na prática delitiva foi auxiliar na
fuga dos demais comparsas, não havendo que se falar em menor participação.

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ROUBO  MAJORADO.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR  IMPORTÂNCIA.  RECONHECIMENTO.
INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.  AGRAVO
IMPROVIDO. 1. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e
em  juízo,  em  consonância  com  as  demais  provas  produzidas  na  fase
judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a
condenação do agente. 2.  Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do
Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes
envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do
fato a  ele atribuído,  mostrando-se cada conduta necessária  para a
consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de
participação de somenos importância. 3. Tendo as instâncias ordinárias
reconhecido a participação do agravante na empreitada criminosa,  bem
como  sua  imprescindibilidade  para  a  consumação  do  crime  de  roubo,
inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria necessário
o  revolvimento  das  provas  dos  autos.  Incidência  da  Súmula  7/STJ.  4.
Agravo regimental a que se nega provimento.

Assim,  está  afastada  a  tese  de  menor  participação,  por  restar
comprovado que o apelante foi coautor do roubo em apreço.

2.2  DO  PEDIDO  DE  DIMINUIÇÃO  DA  PENA-BASE  E  RECONHECIMENTO  DO
CONCURSO  FORMAL  ENTRE  OS  ROUBOS  EFETUADOS  CONTRA AS  VÍTIMAS
DISTINTAS

Em primeiro lugar,  cumpre o registro  de que o magistrado  a quo
entendeu que houve a prática de quatro roubos, ou seja, dois roubos cometidos contra os
vigilantes da empresa de segurança Kairós, Alan Delon Souza Soares e Ivanildo Paulino
da  Silva  Pontes,  o  terceiro  contra  a  EMLUR  e  o  quarto  contra  o  Banco  do  Brasil,
verificando que considerou 4 (quatro) vítimas distintas.

Ocorre  que  os  objetos  subtraídos  dos  vigilantes  da  empresa
pertencem à empresa de segurança Kairós, sendo subtraído os revólveres, as munições e
coletes balísticos de proteção,  sendo portanto a vítima a referida empresa,  e não os
vigilantes.

Dessa forma, conclui-se que as ações foram realizadas em face de
três vítimas distintas: a empresa de segurança Kairós, a EMLUR e o Banco do Brasil, de



modo que o apelante e os demais corréus cometeram 3 (três) roubos, e não 4 (quatro)
como entendeu o juiz sentenciante. 

Firmado o posicionamento de que houve a prática de três roubos contra três vítimas
distintas, deve-se afastar a dosimetria da pena relativa aos vigilantes, e proceder a novo
cálculo da pena referente à empresa de segurança Kairós,  nos termos do art.  68 do
Código Penal, o que passo a fazer nesse momento:

1. Com relação à vítima empresa de segurança Kairós

Após análise das circunstâncias judiciais,  fixou a pena base em 05
anos de reclusão. Pela confissão reduziu em 6 meses, ficando 4 anos e 6 meses de
reclusão. Pela causa de aumento, elevou a reprimenda em ½, totalizando, 06 anos e 09
meses de reclusão, que tornou definitiva.

Com relação a multa, ficou em 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Com relação à vítima Banco do Brasil

Após análise das circunstâncias judiciais,  fixou a pena base em 05
anos de reclusão. Pela confissão reduziu em 6 meses, ficando 4 anos e 6 meses de
reclusão. Pela causa de aumento, elevou a reprimenda em ½, totalizando, 06 anos e 09
meses de reclusão, que tornou definitiva.

Com relação a multa, ficou em 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. Com relação à vítima Emlur

Após análise das circunstâncias judiciais,  fixou a pena base em 05
anos de reclusão. Pela confissão reduziu em 6 meses, ficando 4 anos e 6 meses de
reclusão. Pela causa de aumento, elevou a reprimenda em ½, totalizando, 06 anos e 09
meses de reclusão, que tornou definitiva.

Com relação a multa, ficou em 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Infere-se que o juiz do primeiro grau entendeu que houve concurso
formal impróprio e somou as penas aplicadas a cada vítima.

Contudo, o magistrado equivocou-se ao firmar tal entendimento, pois
se verifica que o apelante, mediante uma única ação praticou mais de um crime, com o
único desígnio de subtrair o dinheiro contido no caixa eletrônico do BB localizado na sede
da  EMLUR,  sendo,  portanto,  a  hipótese  de  concurso  formal  de  crimes,  previsto  na
primeira parte do art.  70 do CP, e em consonância com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Por esta razão, em vez de somar as penas, deve-se aplicar sobre a
pena mais grave, no caso 06 anos e 09 meses de reclusão e 15 dias-multa, o aumento



de 1/5 (um quinto), em virtude de ter sido cometido três roubos, conforme jurisprudência
firmada no STJ de maneira que a pena resultará em 8 anos, 1 mês e 6 dias, e 18 dias-
multa.

Permanece o regime fechado imposto pelo juiz a quo, por atender ao
disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Códio Penal.

Deixo de conceder ao apelante o benefício previsto no art. 44 do CP,
por  não  preencher  os  requisitos  exigidos para  a  sua aplicação,  e,  do  mesmo modo,
também não concedo o benefício da suspensão condicional da pena, pela ausência dos
requisitos dispostos no art. 77 do Código Penal.

3. DA APELAÇÃO DO RÉU MANOEL AFONSO DA SILVA FILHO

3.1. DA NEGATIVA DE AUTORIA

Não subsiste à alegação de que não teve participação no roubo em
apreço, tendo em vista que o apelante foi preso em flagrante na companhia do corréu
confesso,  Josevaldo Gomes da Silva  Júnior,  vulgo “Juninho”, que se encontravam no
veículo Ônix vermelho, de propriedade do ora apelante, e, segundo testemunhou o policial
Sérgio Túlio Cavalcanti  Carvalho,  os apelantes, ao perceberem a presença da polícia,
empreenderam fuga, iniciando uma perseguição policial até a captura deles e, na revista
pessoal, encontraram no bolso de Josevaldo, vulgo “Juninho”, cédulas de 100, 50 e 10
reais  com  as  bordas  queimadas  e,  na  casa  do  ora  apelante  conhecido  “Mano”
encontraram escondido  no  guarda-roupa  do  seu  quarto  o  equivalente  a  R$  4.700,00
(quatro mil e setecentos reais) com as bordas queimadas, não havendo dúvida de que o
dinheiro encontrado na posse delas é fruto do roubo do caixa eletrônico do Banco do
Brasil localizado na sede da EMLUR.

Veja-se o seguinte trecho do depoimento do Policial civil Sérgio Túlio
Cavalcanti  Carvalho  prestado  na  fase  policial  e  confirmado  na  íntegra  perante  a
autoridade judicial na audiência de instrução e julgamento (f. 688):

[…] QUE de posse das placas do ÔNIX VERMELHO se deslocaram até a
residência  do  terceiro  conduzido  MANOEL AFONSO DA SILVA FILHO,
vulgo “MANO”, situado no bairro do Jaguaribe, onde ao chegar avistou já
de saída o veículo utilizado no assalto, o veículo GM ÔNIX VERMELHO,
em cujo interior encontravam-se os conduzidos MANOEL vulgo MANO e
JOSEVALDO vulgo  JUNINHO,  os  quais  ao perceberem a  presença  do
depoente  e  de  toda  a  equipe  policial  saíram  em  disparada  e
empreenderam  fuga,  sendo  necessário  perseguição  através  da  qual
conseguiu interceptar aquele veículo, onde já se encontrava no início da
Avenida  Vasco  da  Gama,  nas  proximidades  da  Escola  Estadual  Porto
Caminha, no Bairro de Jaguaribe; QUE apreendeu no bolso do conduzido
JUNINHO várias cédulas de dinheiro em valores de 100, 50 e 10 reais,
totalizando por volta de R$ 1.000, 00 e também com as bordas queimadas
e celular;  QUE o conduzido JUNINHO também confessou a autoria  ao
assalto  na EMLUR;  QUE em seguida se dirigiu  a  residência  do quarto
conduzido MANOEL, vulgo “MANO”, onde o mesmo levou o depoente e a
equipe policial até o seu quarto, na presença de seu genitor e sua irmã, no
interior do guarda-roupas, onde também foram apreendidas várias cédulas
em dinheiro com as bordas queimadas, totalizando o valor de R$ 4.700,00;



QUE MANOEL confessou seu envolvimento ao assalto ora investigado, e
respondeu ser o proprietário do veículo GM ÔNIX de cor vermelha usado
nos  assaltos;  QUE  em  seguida  os  referidos  conduzidos  como  sendo
JULHO CESAR, JUNINHO E MANOEL, levaram o depoente e equipe até
uma  residência  situada  na  Avenida  Floriano  Peixoto,  onde  foram
apreendidos  grande  parte  dos  instrumentos  e  das  armas  utilizadas  no
crime,  a  exemplo  de  maçarico,  óculos,  alicates  de  pressão,  furadeira,
várias  ferramentas,  além de  quatro  revólveres  calibre  38,  descritos  em
conformidade  do  auto  de  apreensão,  de  acordo  com  os  próprios
conduzidos dois daqueles revólveres tinham sido roubados dos vigiLantes,
que se encontravam trabalhando na EMLUR no momento do assalto; […]

No  mesmo  sentido  foi  o  depoimento  do  policial  Carlos  Mendes
Cavalcante (fs. 18/21), que o confirmou em juízo (f. 688).

Cumpre  salientar  que,  segundo  o  testemunho  dos  policiais,  o
apelante confessou ser partícipe do roubo, apesar de, em juízo, negar sua participação.

No tocante ao depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em
flagrante  e  testemunharam  contra  o  apelante,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui
entendimento pacífico de ser válido o testemunho, principalmente, quando prestado em
juízo, sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso em questão. A propósito:

PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  EXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA
IDÔNEA.  AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  WRIT  NÃO
CONHECIDO. 1.  Esta  Corte  e o  Supremo Tribunal  Federal  pacificaram
orientação  no  sentido  de  que  não  cabe  habeas  corpus  substitutivo  do
recurso  legalmente  previsto  para  a  hipótese,  impondo-se  o  não
conhecimento  da  impetração,  salvo  quando  constatada  a  existência  de
flagrante  ilegalidade  no  ato  judicial  impugnado.  2.  As  pretensões  de
absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de
tráfico  para  o  delito  do  art.  28  da  Lei  n.  11.340/2006  não  podem  ser
apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas
corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório
dos  autos.  (Precedente).  3.  Segundo  entendimento  reiterado  desta
Corte, constitui meio válido de prova a declaração de policiais militar
responsável  pela  efetivação  da  prisão  em  flagrante,  sobretudo
quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do
contraditório.  4.  Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 386428 / SP
HABEAS CORPUS 2017/0016061-8 Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS
(1181)Órgão  Julgador  T5  -  QUINTA  TURMA  Data  do  Julgamento
04/05/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 09/05/2017)

Quanto à alegação do apelante de que os laudos periciais foram
inconclusos acerca do veículo utilizado no roubo, não afasta as demais provas de que
apontam a  participação  do  apelante  no  roubo  em apreço,  tal  como  a  apreensão  do
montante de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) que estavam escondidos no seu
guarda-roupa, e cujas cédulas estavam com as bordas queimadas, indicativo claro de que
se tratava do dinheiro objeto do roubo.



Dessa forma, está afastada a tese de negativa de autoria, em virtude
das provas constantes apontarem,  com retidão,  a  participação do apelante no roubo,
demonstrando que fazia parte da organização criminosa.

3.2 DOSIMETRIA DA PENA

Em primeiro lugar,  cumpre o registro  de que o magistrado  a quo
entendeu que houve a prática de quatro roubos, ou seja, dois roubos cometidos contra os
vigilantes da empresa de segurança Kairós, Alan Delon Souza Soares e Ivanildo Paulino
da  Silva  Pontes,  o  terceiro  contra  a  EMLUR  e  o  quarto  contra  o  Banco  do  Brasil,
verificando que considerou 4 (quatro) vítimas distintas.

Ocorre  que  os  objetos  subtraídos  dos  vigilantes  da  empresa
pertencem à empresa de segurança Kairós, sendo subtraído os revólveres, as munições e
coletes balísticos de proteção,  sendo portanto a vítima a referida empresa,  e não os
vigilantes.

Dessa forma, conclui-se que as ações foram realizadas em face de
três vítimas distintas: a empresa de segurança Kairós, a EMLUR e o Banco do Brasil, de
modo que o apelante e os demais corréus cometeram 3 (três) roubos, e não 4 (quatro)
como entendeu o juiz sentenciante.

Firmado o posicionamento de que houve a prática de três roubos
contra três vítimas distintas, deve-se afastar a dosimetria da pena relativa aos vigilantes, e
proceder a novo cálculo da pena referente à empresa de segurança Kairós, nos termos do
art. 68 do Código Penal, o que passo a fazer nesse momento:

1. Com relação à vítima empresa de segurança Kairós

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 04
anos e  6  meses de reclusão.  Pela  causa de aumento,  elevou a  reprimenda em 1/3,
totalizando, 06 anos de reclusão. Considerando a causa de diminuição pela “participação
de menor importância”, diminuiu em 1/3, ficando 4 anos de reclusão, que tornou definitiva.

Com relação a multa, ficou em 12 dias-multa, no valor unitário de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Com relação à vítima Banco do Brasil

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 04
anos e  6  meses de reclusão.  Pela  causa de aumento,  elevou a  reprimenda em 1/3,
totalizando, 06 anos de reclusão. Considerando a causa de diminuição pela “participação
de menor importância”, diminuiu em 1/3, ficando 4 anos de reclusão, que tornou definitiva.

Com relação a multa, ficou em 12 dias-multa, no valor unitário de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. Com relação à vítima Emlur

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 04



anos e  6  meses de reclusão.  Pela  causa de aumento,  elevou a  reprimenda em 1/3,
totalizando, 06 anos de reclusão. Considerando a causa de diminuição pela “participação
de menor importância”, diminuiu em 1/3, ficando 4 anos de reclusão, que tornou definitiva.

Com relação a multa, ficou em 12 dias-multa, no valor unitário de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Infere-se que o juiz do primeiro grau entendeu que houve concurso
formal impróprio e somou as penas aplicadas a cada vítima.

Contudo, o magistrado equivocou-se ao firmar tal entendimento, pois
se verifica que o apelante, mediante uma única ação praticou mais de um crime, com o
único desígnio de subtrair o dinheiro contido no caixa eletrônico do BB localizado na sede
da  EMLUR,  sendo,  portanto,  a  hipótese  de  concurso  formal  de  crimes,  previsto  na
primeira parte do art.  70 do CP, e em consonância com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Por esta razão, em vez de somar as penas, deve-se aplicar sobre a pena mais grave, no
caso 04 anos de reclusão e 12 dias-multa, o aumento de 1/5 (um quinto), em virtude de
ter sido cometido três roubos, conforme jurisprudência firmada no STJ de maneira que a
pena resultará em 4 anos, 9 meses e 18 dias, e 14 dias-multa.

Permanece o regime fechado imposto pelo juiz a quo, por atender ao
disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Códio Penal.

Deixo de conceder ao apelante o benefício previsto no art. 44 do CP,
por  não  preencher  os  requisitos  exigidos para  a  sua aplicação,  e,  do  mesmo modo,
também não concedo o benefício da suspensão condicional da pena, pela ausência dos
requisitos dispostos no art. 77 do Código Penal.

Registro, por fim, que o Ministério Público requereu a condenação dos
apelantes como incursos no art.  2º,  § 2º,  da Lei  n.  12.850/2013 (Lei  de Organização
Criminosa),  contudo,  o  juiz  sentenciante  silenciou,  não havendo condenação por  este
crime  e,  por  inexistir  recurso  do  Ministério  Público,  não  se  admite  nesta  instância  a
imposição da pena mais grave, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, dou provimento parcial às apelações para, mantendo
a condenação, redimensionar as penas de JÚLIO CÉSAR DA SILVA FRANÇA para 09
(nove)  anos,  03  (três)  meses  e  18  (dezoito)  dias  de  reclusão  e  19  dias-multa,
JOSEVALDO GOMES DA SILVA JÚNIOR para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis)
dias  de  reclusão e  18 dias-multa,  e  MANOEL AFONSO DA SILVA FILHO para  04
(quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 14 dias-multa.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior  (com
jurisdição limitada), relator, Carlos Martins Beltrão Filho,  revisor,  e Márcio Murilo da
Cunha Ramos.



Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  José  Roseno  Neto,
Procurador de Justiça.

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 agosto de 2017.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
Relator


