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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO
EM  RAZÃO  DO  CONCURSO  DE  PESSOAS.
APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE
POR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  MÉRITO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS  SUFICIENTES
ACERCA  DA  MATERIALIDADE  E  AUTORIA.
CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
MANUTENÇÃO  DO  ÉDITO  CONDENATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A apresentação de alegações finais sucintas, não
constitui,  por  si  só,  motivo  ensejador  de
decretação de nulidade, quando desvinculado de
qualquer  demonstração  de  efetivo  prejuízo  à
defesa.

Diante das provas produzidas nos autos não há
como  merecer  guarida  a  pretensão  absolutória,
vez  que,  inequivocamente,  demonstrados  todos
os  elementos  que  indicam  a  participação  do
apelante na empreitada criminosa.

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 REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Carlos Eduardo

da Cruz Palmeira (fl. 278) contra a sentença (fls. 214/233) proferida pelo juízo

de direito da 3ª Vara Criminal da Capital, que o condenou a uma pena de 06

(seis)  anos,  02  (dois)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  em regime

inicialmente semiaberto, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30

do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delituosa esculpida no

art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, todos do Código Penal. 

Nas  razões  do  recurso (fls.  310/316),  o  apelante  alega

preliminarmente  nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que a

defensora  pública  a  quo afirmou  em  suas  razões  derradeiras  que  são

procedentes  em parte  as  alegações  constantes  na  peça  exordial,  restando

evidenciado  que  pediu  a  condenação  do  acusado,  tacitamente.  No  mérito,

requer  a  absolvição  diante  da  fragilidade  das  provas  coligidas  aos  autos,

restando dúvidas quanto a participação do acusado na empreitada criminosa. 

Em  contrarrazões de  fls.  336/337,  o  parquet pugna  pelo

desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença guerreada.

A Procuradoria  de  Justiça,  por  sua Procuradora Maria  Lurdélia

Diniz de Albuquerque Melo (parecer de fls. 339/342) opina pelo desprovimento

do apelo, mantendo-se a decisão prolatada em primeira instância.

É o relatório.

VOTO

Narra  a  inicial  acusatória  que  na  data  de  11  de  novembro  de

2014, por volta das 14h, às vítimas Daniel Tavares de Sousa e Thauany Martins

Desembargador João Benedito da Silva
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da  Silva,  desceram de  um transporte  coletivo,  em uma  parada  de  ônibus,

próximo  as  “cinco  bocas”,  momento  em  que  foram  abordados  pelos

denunciados acima qualificados, os quais anunciaram o assalto e subtraíram

um  boné  da  primeira  vítima  e  dois  cordões  dourados  pertencente  aos

ofendidos.

Continua  relatando  a  peça  acusatória  inicial,  que  durante  a

abordagem,  os  denunciados  agrediram  a  primeira  vítima  com um soco  no

rosto, e em ato contínuo empreenderam fuga.

Dessume-se  ainda,  que  uma  guarnição  da  polícia  militar  foi

acionada  e,  após  diligências,  localizaram  os  denunciados  no  terminal  de

integração,  localizado  no  centro  desta  Urbe,  os  quais  foram  presos  em

flagrante delito.

Por  fim  narra  a  exordial,  que  ao  serem  interrogados  pela

autoridade policial (fls. 06/08), os denunciados confessam a autoria do delito

acima narrado, em todos os seus termos.

Pelos fatos narrados, os denunciados Max Douglas Ferreira dos

Santos, Carlos Eduardo da Cruz Palmeira e Patrick Ferreira dos Santos

foram incursos nas penas do art.  157, § 2º, inciso II,  c/c art.  70, ambos do

Código Penal. 

Concluída a instrução criminal,  a MM. Juíza julgou procedente a

denúncia,  para  condenar Max  Douglas Ferreira  dos Santos,  Eduardo da

Cruz Palmeira e Patrick Ferreira dos Santos, todos a uma pena de 06 (seis)

anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente

semiaberto, e  46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-

mínimo vigente à época do fato, pela prática delituosa esculpida no art. 157, §

2º, inciso II, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Irresignado, o apelante Carlos Eduardo da Cruz Palmeira, alega

preliminarmente nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que a

defensora  pública  a  quo afirmou  em  suas  razões  derradeiras  que  são

procedentes  em parte  as  alegações  constantes  na  peça  exordial,  restando

evidenciado  que  pediu  a  condenação  do  acusado,  tacitamente.  No  mérito,

requer  a  absolvição  diante  da  fragilidade  das  provas  coligadas  aos  autos,

restando dúvidas quanto a participação do acusado na empreitada criminosa.

Passo, pois, a análise recursal.

DA PRELIMINAR

O  apelante  requer  que  seja  reconhecida  a  nulidade  por

cerceamento de defesa, tendo em vista que a defensora pública a quo afirmou

em  suas  razões  derradeiras  que  são  procedentes  em  parte  as  alegações

constantes na peça exordial, restando evidenciado que pediu a condenação do

acusado, tacitamente.

Acerca da preliminar aventada, sem razão o apelante.

É que, nos exatos termos da Súmula nº 523 do STF, no processo

penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o

anulará se houver prova de prejuízo para o réu. In casu, não houve ausência

de  defesa  técnica  e  não  existiu  prejuízo  para  o  acusado  decorrente  das

alegações  finais  oferecidas  pela  douta  Defensora  Pública  Estadual  (fls.

212/213), oportunidade na qual, ainda que de forma sucinta, ao afirmar que são

procedentes em parte as alegações constantes na exordial, tal assertiva está

corroborada com as provas constantes nos autos, inclusive com a confissão

espontânea do réu, deixando notório, portanto, que inexiste a nulidade arguida.

Nesta senda, trago à colação os seguintes julgados:

Desembargador João Benedito da Silva
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APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA.  MÉRITO.  CRIME  DE  EXTORSÃO
QUALIFICADA.  NECESSIDADE  DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO
TRIPLAMENTE  MAJORADO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA
ALIADA  A  OUTROS  ELEMENTOS  DE  PROVA.
CONDENAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA.  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE.
RECONHECIMENTO  DA  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANTIDA A REGRA DA
CONTINUIDADE DELITIVA E O REGIME PRISIONAL
ESTABELECIDO.  ISENÇÃO  DE  CUSTAS.  PEDIDO
PREJUDICADO.  Não demonstrado prejuízo, o fato
de  a  defesa  técnica  ter  apresentado  alegações
finais  de  maneira  sucinta,  por  si  só,  não  tem o
condão  de  nulificar  o  procedimento  criminal.
Precedentes deste Tribunal. Se o modus operandi da
conduta indica a prática do crime de roubo majorado,
deve-se  acolher  o  pleito  desclassificatório.
Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade
do delito de roubo majorado, a condenação do réu é
medida que se impõe. Provado que o réu praticou atos
relevantes  para  a  prática  do  delito  de  roubo,
insustentável é a alegação de que a participação foi de
menor  importância.  Não  tendo  sido  corretamente
fixada a pena-base, sua reparação é medida que se
impõe. Reconhece-se a atenuante prevista no art. 65,
inc. III, "d", do Código Penal em favor do réu, se ele
confessou  uma  das  condutas  criminosas.  Em
observância ao disposto no art. 33 do Código Penal,
conserva-se o  regime inicial  fechado.  Já  tendo  sido
concedida ao réu a isenção do pagamento das custas,
resta prejudicado o pedido formulado a este Tribunal
(TJMG;  APCR  1.0024.15.119939-5/001;  Rel.  Des.
José  Mauro  Catta  Preta  Leal;  Julg.  23/06/2016;
DJEMG 04/07/2016)

ROUBO  MAJORADO.  PRELIMINAR.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  DEFESA  TÉCNICA
DEFICIENTE.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  NULIDADE
AFASTADA.  MÉRITO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE
DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENA
AQUÉM  DO  MINIMO  LEGAL.  INVIABILIDADE. 1.
Verificando-se que, embora sucintas, as alegações
finais  apresentadas  pela  anterior  defesa  do  réu
restaram coerentes com a prova dos autos, não há
que  se  falar  em  nulidade  do  processo  por
deficiência de defesa técnica. 2. Não há que se falar
em tentativa quando a Res furtiva foi retirada da esfera

Desembargador João Benedito da Silva
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de disponibilidade da vítima,  mesmo que por  pouco
tempo. 3. A incidência de circunstância atenuante não
pode  conduzir  a  pena  abaixo  do  mínimo  legal,
conforme  Súmula  nº  231  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.  (TJMG; APCR 1.0194.13.010702-3/001;  Relª
Desª  Denise  Pinho  da  Costa  Val;  Julg.  11/11/2014;
DJEMG 21/11/2014)

Ademais,  insta  frisar  que,  na  espécie,  durante  a  instrução

processual, o acusado não conseguiu produzir prova a seu favor, posto que

confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial, corroborado com os

demais elementos constantes nos autos processuais. Desse modo, diante do

arcabouço probatório formalizado naquela fase processual, a ilustre defensora

pública com atuação no juízo criminal  sentenciante não teria outro caminho

senão o  de reconhecer  que  o  acusado  teria  praticado  o  delito,  o  que não

demonstrou prejuízo ao acusado.

Destaco, ainda, que não se pode exigir de tal operador do direito,

cujas atribuições estão previstas na Lei Complementar nº 80/94, que elabore

teses mirabolantes ou miraculosas, quando na atuação defensiva em processo

penal, precipuamente quando não encontrar respaldo probatório nos autos.

Diante  do  exposto,  desacolho  a  preliminar  suscitada  pelo

recorrente.

MÉRITO

O apelante busca a  absolvição do delito sob o fundamento da

fragilidade da prova coligada aos autos, restando dúvidas quanto a participação

do acusado na empreitada criminosa.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. 

A materialidade do delito  restou consubstanciada pelo Auto de

Desembargador João Benedito da Silva
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Prisão em Flagrante (fls. 05/11), Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 19) e o

Autos de Entrega (fls. 20 e 21).

Por  sua  vez,  a  autoria,  resta  incontroversa,  o  réu  confessa  a

participação no delito, corroborado com os demais depoimentos, das vítimas

(na  esfera  extrajudicial)  e  dos  policiais,  sendo  suficientes  para  embasar  o

decreto condenatório.

As  vítimas,  Daniel  Tavares de  Sousa e  Thauany Martins  da

Silva, em suas declarações na esfera extrajudicial, relataram:

(…)  QUE: hoje,  por  volta  das  14h,  a  vítima  e  sua
companheira,  de  nome  Thauany,  estavam  num
transporte  coletivo,  da  Empresa  Mandacaruense,  e
desceram  numa  parada  próxima  às  “Cinco  Bocas”;
QUE  a  vítima  notou  que  três  jovens  que  também
estavam naquele ônibus desceram pela porta traseira,
“enquadrando-os”,  tomando os cordões dourados de
Daniel  e de Thauany,  e seu boné azul,  chegando a
agredir a vítima com um soco no rosto, que não deixou
marcas; QUE as vítimas foram até a casa de parentes,
de onde ligaram para a Polícia Militar, às 14h20; Que
minutos  depois,  foram  as  vítimas  contatados  pela
polícia,  para  comparecer  no Terminal  de Integração,
para  onde  seguiram  e  onde  reconheceram  os  três
jovens  que  os  tinham  roubado  anteriormente,  que
inclusive  estavam  com  os  objetos  do  roubo;  QUE
acompanharam  a  Polícia  Militar  até  esta  Delegacia
para as providências necessárias.(…).
Daniel Tavares de Sousa, fl. 07.

(…)  QUE: hoje,  por  volta  das 14h,  estava com seu
companheiro,  num  transporte  coletivo,  da  Empresa
Mandacaruense,  e  desceram na  parada  próxima  às
“Cinco Bocas”;  QUE o companheiro da vítima notou
que três jovens que também estavam naquele ônibus
desceram pela porta traseira, e vinham em direção das
vítimas;  QUE  assustaram-se  quando  os  conduzidos
tomaram os cordões dourados de Daniel e seu, e um
boné azul daquele, chegando um deles a agredir seu
companheiro com um soco no rosto, que não deixou
marcas; QUE a vítima foi até a casa de sua mãe, de
onde  ligaram para  a  Polícia  Militar,  às  14h20;  QUE
minutos depois; receberam uma chamada da polícia,
dizendo  para  comparecerem  no  Terminal  de

Desembargador João Benedito da Silva
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Integração, no Centro, pois a Polícia teria interceptado
os assaltantes; QUE as vítimas seguiram até lá, onde
reconheceram os três jovens que os tinham roubado
anteriormente, que inclusive estavam com os objetos
do  roubo;  QUE acompanharam  a  Polícia  Militar  até
esta Delegacia.(…).
Thauany Martins da Silva, fl. 08.

As referidas vítimas, não foram localizadas posteriormente para

que prestassem seus depoimentos na esfera judicial. 

As testemunhas, na esfera policial, Ricardo Cardoso de Souza e

Aquiles José Luiz e Silva, policiais militares, narraram como ocorreu a prisão

dos acusados. Vejamos: 

(…)  hoje,  por  volta  das  15h,  através  da  Central  do
CIOP, foram acionados para diligenciar no sentido de
localizar três jovens que teriam acabado de roubar um
casal  nas  imediações  das  “Cinco  Bocas”,  em
Mandacaru, os quais estariam num ônibus da empresa
Mandacaruense,  com  destino  ao  Centro;  QUE  a
guarnição, que fica no UPO, localizada no terminal de
passageiros,  identificaram  dos  conduzidos,  e  os
detiveram  ali;  QUE  em  contato  com  o  CIOP,  o
condutor  solicitou  que  as  vítimas  Daniel  Tavares  de
Sousa  e  Thauany  Martins  da  Silva,  com  15  anos,
comparecessem no local, assim acontecendo; QUE as
vítimas  reconheceram  os  três  como  sendo  aqueles
que, minutos atrás, teriam-lhes roubado dois cordões
dourados  e  um  boné  azul;  QUE  apresentaram  os
objetos  e  os  conduzidos  PATRICK FERREIRA DOS
SANTOS, MAX DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
e CARLOS EDUARDO DA CRUZ PALMEIRA(…)
Ricardo Cardoso de Souza, policial militar, fl. 05.

(…)  hoje,  por  volta  das  15h,  estavam  na  UPO,
localizada  no  Terminal  de  Integração,  no  Centro,
quando foram acionados pelo CIOP para atender uma
ocorrência de roubo, em que três jovens que teriam
acabado  de  roubar  um  casal  nas  imediações  das
“Cinco Bocas”, em Mandacaru, e teriam os conduzidos
tomado  um  transporte  coletivo,  da  Empresa
Mandacaruense, no sentido Centro; QUE a guarnição
aguardou e monitorou a passagem de tais  ônibus e
identificaram  os  conduzidos,  detendo-os;  QUE  a
equipe solicitou  ao CIOP que contatasse as vítimas
Daniel Tavares de Sousa e Thauany Martins da Silva,
com 15 anos, pedindo sua presença no local,  assim

Desembargador João Benedito da Silva
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acontecendo;  QUE as vítimas reconheceram os três
como sendo aqueles que,  minutos atrás,  teriam-lhes
roubado dois cordões dourados e um boné azul; QUE
apresentaram os objetos e os conduzidos à Autoridade
Policial(…) 
Aquiles José Luiz e Silva, policial militar, fl. 06.

Os  policiais  militares  confirmaram  em  juízo  (mídia,  fl.  156),  o

depoimento prestado na esfera policial.

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelante Carlos Eduardo da

Cruz Palmeira, afirma a participação no delito. Vejamos:

(…)  são  verdadeiras  as  acusações  que  lhe  são
imputadas,  pois  estava  com  seus  colegas,  Max  e
Patrick, quando os mesmos tomaram dois cordões e
um boné das vítimas, fato ocorrido nas “Cinco Bocas”;
QUE  depois  pegaram  um  coletivo  com  destino  à
Rodoviária, quando foram presos pela Polícia; QUE os
objetos  do  roubo  estavam  com  Patrick  e  Max,  e  o
conduzido apenas os acompanhava e presenciava a
tudo; QUE nunca preso ou processado, nem mesmo
quando menor; QUE não pertence a nenhuma facção
criminosa. (…)
Carlos Eduardo da Cruz Palmeira, fl. 08. 

Por sua vez, o acusado Carlos Eduardo da Cruz Palmeira, em

juízo  (mídia,  fl.  200)  confirmou  parcialmente  seu  depoimento  extrajudicial,

acrescentando que tudo aconteceu de repente, apenas acompanhou os demais

acusados e guardou o cordão de uma das vítimas em seu bolso. Que o cordão

da vítima Daniel  quem subtraiu  foi  o acusado Max Douglas e o boné foi  o

acusado  Patrick.  O  cordão  da  vítima  Thauany quem subtraiu  foi  o  Patrick,

tendo apenas guardado o objeto em seu bolso. Um dos cordões foi puxando

(da Thauany), o de Daniel foi normal. Que não estavam armados. 

Ademais, registre-se que, em sede de crimes contra o patrimônio,

o  depoimento  da  vítima  tem relevante  valor  probante,  mormente  quando  é

corroborado  com outros  meios  de  provas,  o  que  se  verifica  nos  presentes

autos. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO  PELO  CONCURSO  DE  PESSOAS  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS  -  RECONHECIMENTO  DO
AGRESSOR - ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA
DO  OFENDIDO  -  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO. Em  sede  de  crimes  patrimoniais,
não se pode olvidar, a palavra da vítima reveste-se
de  manifesta  relevância,  especialmente  quando
esta  descreve  com  firmeza  a  cena  do  crime  e
reconhece, com igual firmeza, os meliantes. (TJMG
APR  10558100018313001  MG,  Relator:  Márcia
Milanez, Data do Julgamento: 20/05/2014, 6ª Câmara
Criminal, Data da Publicação: 26/05/2014) (Grifei).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PROVAS  ROBUSTAS.  PALAVRA
DA  VÍTIMA.  DEPOIMENTOS  POLICIAIS.
VALORAÇÃO  DE  PROVAS.  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  RECURSO
DESPROVIDO. 1. As provas dos autos são suficientes
para embasar um Decreto condenatório pelo crime de
roubo simples (art. 157,.caput. , do Código Penal). 2. A
palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio,
quando apresentada de maneira firme e coerente,
reveste-se de importante força  probatória,  sendo
apta  a  embasar  Decreto  condenatório,  quando
confrontada  entre  si  e  pelas  demais  provas  dos
autos.  3.  Os  depoimentos  de  policiais,  no
desempenho  da  função  pública,  são  dotados  de
relevante eficácia probatória, idôneos a embasar o
Decreto  condenatório,  principalmente  quando
corroborados  em  juízo  e  em  plena  consonância
com as demais provas colacionadas aos autos. 4.
Pelo  sistema  de  livre  convencimento  motivado,  o
julgador  é livre na formação de seu convencimento,
não  estando  comprometido  por  qualquer  critério  de
valoração  da  prova,  podendo  optar  livremente  por
aquela que lhe parecer mais convincente. 5. Recurso
desprovido.  (TJDF;  Rec  2015.03.1.013954-7;  Ac.
906.400; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio
Barbosa dos Santos; DJDFTE 23/11/2015; Pág. 192).
(Grifei)

Desembargador João Benedito da Silva
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Como se vê, diante do acervo probatório encartado aos autos,

restou  consumado  o  crime  descrito  na  denúncia  (roubo  majorado),  pois  o

acusado, atuando em conjunto com dois comparsas, subtraíram dois cordões e

um boné das vítimas, mediante violência e grave ameaça. 

Desse  modo,  não  conseguindo  o  apelante  destituir  a  prova

constituída contra ele,  mediante a demonstração inequívoca da negativa de

autoria, nem havendo dúvida a justificar a aplicação do  princípio do in dubio

pro reo, deve-se prestigiar a condenação imposta. 

De mais a mais, pelos elementos de convicção coligidos durante a

instrução processual e acima reproduzidos, não há que se falar em absolvição

do recorrente por ausência de provas quanto à autoria delitiva, devendo ser

mantido o édito condenatório.

No que concerne a dosimetria da pena, apesar de não ter sido

objeto do apelo, reconheço de ofício que o apelante faz jus a atenuante da

menoridade  penal,  contudo  deixo  de  aplicá-la,  vez  que  a  pena-base  já

encontra-se no mínimo legal.

Forte  em tais  razões,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  NEGO

PROVIMENTO ao  apelo,  para  que  seja  mantida  a  sentença  objurgada  em

todos os seus termos.

Expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Carlos Martins

Desembargador João Benedito da Silva
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Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto

Gadelha Campos, 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, 24 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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