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APELAÇÃO  CRIMINAL.  LATROCÍNIO  NA
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ABSOLVIÇÃO.  PROVAS  INSUFICIENTES
ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO
CRIME.  DECLARAÇÕES  PRESTADAS  PELAS
VÍTIMAS,  CORROBORADA  PELOS  DEMAIS
ELEMENTOS  CONSTANTES  NO  CADERNO
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CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  SE  DEMONSTRAM
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ATENUNATES DA MENORIDADE PENAL E DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  DEVIDAMENTE
RECONHECIDAS E APLICADAS EM 1º GRAU.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.  ALTERAÇÃO
DO  REGIME  INICIAL  PARA  O  ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.  CRITÉRIO  OBJETIVO
QUANTUM DA PENA.  PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO. 

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.

Nos delitos praticados em concurso, em que os
agentes  dividem  entre  si  as  tarefas,  não  é
necessário, para a caracterização da autoria, que
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todos  os  réus  pratiquem  atos  executórios,
bastando, para tanto, que ajam com unidade de
desígnios  e  tenham  participação  decisiva  no
deslinde dos fatos.

Consideradas  favoráveis  ao  apelante  todas  as
circunstâncias  judiciais  quando  do  reexame  da
dosimetria  da  pena nesta  instância,  impõe-se a
redução desta. 

No  que  se  refere  ao  reconhecimento  das
atenuantes da menoridade penal e da confissão,
foram devidamente reconhecidas e aplicadas em
1º grau, não se verificando a omissão apontada.

Quanto  à  alteração  do  regime  inicial  de
cumprimento da pena, resta acertada a decisão
prolatada,  vez  que  o  quantum aplicado  a
reprimenda não permite o estabelecimento de um
regime mais brando.

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  DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO,   PARA REDUZIR A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS, 05
(CINCO)  MESES  E  10  (DEZ)  DIAS  DE  RECLUSÃO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Criminal interposta  por  Breno da Silva

Ferreira (fl. 182) contra a sentença (fls. 164/172) proferida pelo juízo de direito

da 1ª Vara da comarca de Bayeux, que o condenou a uma pena de 06 (seis)

anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e

08 (oito) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do

fato, pela prática delituosa esculpida no  art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II,

ambos do Código Penal. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Nas razões do recurso (fls. 191/201), o apelante requer: 1) a sua

absolvição pelo delito de latrocínio tentado;  1.1) Alega fragilidade das provas

coligadas aos autos, pois não se enquadra no tipo penal, pois não houve lesão

corporal  grave  ou  morte; 1.2) Afirma  que  não  foi  elaborado  ou  solicitado

nenhum laudo pericial confirmando que o acusado fez uso de arma; 1.3) Alega

que  os  depoimentos  dos  policiais  não  servem  de  prova  para  embasar  a

condenação;  2) Requer,  a  absolvição  dos  delitos  de  roubo  em  relação  as

vítimas Joelma Keylla de Oliveira Barbosa e Severina Gomes da Silva, pois

não reconheceram o acusado como autor do delito; 3) A redução da pena para

o mínimo legal, vez que o acusado é réu primário e possui bons antecedentes;

4) O reconhecimento  das atenuantes  da menoridade relativa  e a confissão

espontânea; 5) Aplicação de um regime mais brando.

Em  contrarrazões de  fls.  204/207,  o  parquet pugna  pelo

desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória proferida em

1º grau em todos os seus termos.

A Procuradoria  de  Justiça,  por  seu Procurador  Álvaro Gadelha

Campos  (parecer de  fls.  209/213)  opina  pelo  desprovimento  do  apelo,

mantendo-se a decisão prolatada em primeira instância.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que por volta das 10:30 horas do dia 10

de março de 2016, o indivíduo que ora é denunciado foi preso em flagrante

logo após praticar três assaltos à mão armada e em concurso de pessoas. O

fato ocorreu na lateral do muro do Condomínio Alphaville, nas proximidades do

Centro Espírita Vale do Amanhecer, situado no Bairro Comercial Norte, nesta

cidade.

Desembargador João Benedito da Silva
3



Apelação Criminal n.º 0000516-48.2016.815.0751

Segundo se dessumi da denúncia, a polícia militar foi comunicada

da ocorrência do assalto e imediatamente esteve no local, porém foi recebida

por disparos efetuados pelo denunciado. A guarnição policial revidou ao ataque

e acertou o denunciado, imobilizando-o, prendendo-o e socorrendo-o para o

HETSHL em João Pessoa.

Continua relatando a peça acusatória inicial que PEDRO LOPES

DA SILVA, JOELMA KEYLA DE OLIVEIRA e SEVERINA GOMES DA SILVA

estavam no Centro Espírita Vale do Amanhecer, momento em que ali chegou o

denunciado trajando camisa e bermuda, além de um pano de cor vermelha

cobrindo parte do rosto. Breno portava uma pistola calibre 6.35. No momento o

referido  indivíduo  fazia-se  acompanhar  de  mais  dois  comparsas,  um deles

também armado com outra pistola.

Ocorreu que Breno encostou sua arma na cabeça de Pedro Lopes

e dele exigiu seu relógio de pulso. Sem poder esboçar reação, a vítima citada

foi obrigada a atender a ordem. Neste mesmo instante os dois comparsas de

Breno assaltavam Joelma e Severina, utilizando-se de uma pistola usada por

um deles.

De  Joelma  foi  subtraído  um  aparelho  celular  marca  Sansung,

além de uma TV e uma aparelho DVD de sua residência e de Severina, os

bandidos  roubaram  mais  um  aparelho  celular.  Após  os  três  assaltos  os

criminosos determinaram que as vítimas deitassem no chão, sempre mediante

grave ameaça. Neste momento a polícia já havia sido acionada e chegou em

tempo de flagrar os meliantes em ação.

Os  comparsas  do  denunciado  conseguiram  fugir  pela  mata,

enquanto que ele resolveu atirar contra a guarnição policial, visando assegurar

o sucesso do assalto instantes antes cometido, mas os policiais revidaram à

injusta agressão, findando por atingir o delinquente já nominado. Com ele foi

encontrada  uma  pistola  calibre  6.35,  marca  Bereta,  além  dos  produtos

Desembargador João Benedito da Silva
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roubados instantes antes das três vítimas.

Por  fim,  instado  a  se  pronunciar,  o  bandido  ora  denunciado

declarou que “só vai falar em juízo”. Nos resta esperar qual será a versão a ser

apresentada.

Pelos fatos narrados, o denunciado Breno da Silva Ferreira fora

incurso nas penas do art. 157, §§ 1º e 3º “in fine” c/c o art. 14, inciso II e art. 70,

todos do Código Penal. 

Concluída  a  instrução  criminal,  o  MM.  Juiz  julgou  parcialmente

procedente  a  denúncia,  para  condenar Breno  da  Silva  Ferreira,  que  o

condenou a uma pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em

regime inicialmente  semiaberto, e  08 (oito) dias-multa, no valor de 1/30 do

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

157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, Breno da Silva Ferreira, o apelante requer: 1) a sua

absolvição  pelo  delito  de  latrocínio  tentado;  1.1) Fragilidade  das  provas

coligadas aos autos, pois não se enquadra no tipo penal, pois não houve lesão

corporal  grave  ou  morte; 1.2) Afirma  que  não  foi  elaborado  ou  solicitado

nenhum laudo pericial confirmando que o acusado fez uso de arma; 1.3) Alega

que  os  depoimentos  dos  policiais  não  servem  de  prova  para  embasar  a

condenação;  2) Requer,  a  absolvição  dos  delitos  de  roubo  em  relação  as

vítimas Joelma Keylla de Oliveira Barbosa e Severina Gomes da Silva, pois

não reconheceram o acusado como autor do delito; 3) A redução da pena para

o mínimo legal, vez que o acusado é réu primário e possui bons antecedentes;

4) O reconhecimento  das atenuantes  da menoridade relativa  e a confissão

espontânea; 5) Aplicação de um regime mais brando.

Pois bem.

Desembargador João Benedito da Silva
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1. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO

1.1 Da fragilidade das provas coligadas aos autos

O  apelante  busca  a  absolvição  do  delito  de  latrocínio  na  sua

forma tentada sob o fundamento da fragilidade da prova coligada aos autos,

pois não houve lesão corporal grave ou morte. 

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. 

A materialidade do delito  restou consubstanciada pelo Auto de

Prisão em Flagrante (fls. 07/13), Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 15), os

Autos de Entrega (fl. 22/23) e o Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em

Arma de Fogo (fls. 140/141).

A autoria, de igual modo, resta incontroversa, pois o acusado foi

preso em flagrante no local dos crimes, após ser atingido por disparo de arma

de  fogo  em  troca  de  tiros  com  a  polícia  e  reconhecido  pelas  vítimas  e

testemunhas, além da sua confissão na prática dos delitos.

Em juízo,  as vítimas descreveram com detalhes o momento em

que o acusado e os outros dois comparsas perpetraram a conduta criminosa e

a forma que eles utilizaram para consumar os delitos. Vejamos:

(…) Que estava na frente da sua casa, junto com sua
filha de 3 anos, quando eles apareceram no terraço,
um deles chegou, mas não era o Breno, e falou para
abrir a porta, e abriu para que não acontecesse nada
com sua filha. Ele não ameaçou, abriu e ficou sentada
no sofá. Que viu a arma na mão dele, que não sabe
quem é esse rapaz. Não viu quantos tinha do lado de
fora.  Entrou  sozinho,  e  depois  chegaram  os  outros
três. Nenhum era o Breno. Levaram a TV, o DVD e o
celular e saíram. Fiquei dentro de casa. Que não viu o
acusado. Eles levaram os objetos, fechou a grade e
eles foram embora. Quando viram a polícia soltaram
os objetos, a TV quebrou ao ser lançada ao chão, eles

Desembargador João Benedito da Silva
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levaram o celular, só recuperou o DVD. Que não sabe
dizer quem foram as três pessoas que eles renderam.
O Breno não participou do roubo em sua residência.
Não viu o Breno do lado de fora de sua residência;
(…).
Joelma Keylla de Oliveira Barbosa, mídia, fl. 131.

(…) Que estava participando de uma construção de
um  muro,  levamos  tijolos,  que  foi  abordado  pelo
acusado que estava com um pano cobrindo uma parte
do  seu  rosto,  uma pistola  pequena  em suas  mãos,
pedindo para passar o relógio,  que tirou o relógio e
deu para ele. Ele pediu para ir para uma das casas,
batesse palmas e pedisse água. Nesse momento, ele
viu que não tinha ninguém nas casas. (...) Ele levou
para  frente  de  uma  casa  e  lá  estava  mais  dois
rapazes,  já  estava  um  casal  deitado,  e  eles  me
deitaram também. (…) Que estava deitado, quando viu
os outros dois foram em outra casa, foi retirado o DVD
e a TV, quando eles foram no pedreiro abordaram e
tentaram pegar  o  celular,  quando viu  que  não  tinha
celular, estavam voltando deu de cara com o policial,
por trás de uma construção,  foi  aí  que ele disparou
contra o policial, não lembra quantos disparos, nesse
momento  ele  foi  alvejado.  Depois  viu  que  a  polícia
chegou,  essa  pessoa  que  o  roubou  foi  alvejado  e
preso,  ele  estava  com  uma  pochete  pequena  e  o
policial  pegou  o  relógio  que  estava  dentro,  que  se
dirigiu  a  delegacia  e  recuperou  seu  relógio.  Que
reconhece o acusado como a pessoa que o assaltou.
Quando os outros rapazes ouviram disparo, soltaram a
TV e o DVD no chão, então pularam o muro e foram
embora,  e  o  acusado  ficou,  foi  algemado  pelos
policiais. O acusado estava se dirigindo para sair, que
tinha uma construção pequena com um muro de 1,40
a 1,60 tinha uma viatura parada com dois policiais, um
policial  foi  dar  a  volta,  ele  já  estava  com  a  arma
apontada, ele estava indo de frente disparou e tentou
correr, como ele girou as costas para o policial ele foi
alvejado com dois tiros; (…).
Pedro Lopes da Silva Neto, mídia, fl. 131.

(…)  Que  estava  no  centro  espírita  e  ao  sair,  em
direção  a  sua  casa  foi  abordada  no  portão,  dois
rapazes  falaram que  era  um assalto,  estava  saindo
com seu companheiro, ao abordarem um estava com
uma  pistola  grande  e  disse  que  não  ia  fazer  mal,
tomaram a bolsa tiraram tudo que tinha dentro jogaram
no chão,  pegaram o celular,  pediram para deitar  no
chão, foi quando o Breno chegou com Pedro Lopes,
pedindo a chave do carro. Pedro disse que não tinha
carro, nesse momento comecei a tremer e chorar, ele

Desembargador João Benedito da Silva
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disse fique quieta senão a gente vai atirar na cabeça
dele, pediram para baixar a cabeça, só vi os olhos dele
pois ele estava com a camisa no rosto, ele deixou os
dois  com  a  gente  e  saiu  (Breno),  enquanto  estava
deitada escutou dois  disparos,  fiquei  quieta,  um dos
rapazes  disse  é  bala,  aconteceu  outro  disparo,  ele
disse é a polícia, soltaram a TV no chão que quebrou
e pularam o muro e foram embora, levantaram-se foi
quando  viram  o  Breno  baleado  e  encontraram  na
pochete o relógio de Pedro Lopes, os outros objetos
os outros dois rapazes levaram, inclusive meu celular,
o  carregador  e  uma  bolsa  de  remédio,  e  do  meu
marido  levaram  um  celular,  que  posteriormente  foi
achado no mato. (…) Que ouviu falar que na hora que
o  acusado  estava  abordando  três  senhores  que
estavam trabalhando na construção a polícia chegou e
ele reagiu, e os policiais falaram porque você reagiu e
não se entregou. O Breno não roubou nada de mim,
quem roubou foram os outros, que levaram o celular;
(…).
Severina Gomes da Silva, mídia, fl. 131.

Já  as  testemunhas  Alisson  de  Oliveira  Silveira e  Edmilson

Andrade de Oliveira,  policiais militares que efetuaram a prisão do apelante,

foram enfáticos no reconhecimento do acusado pela prática dos crimes ora

apurados. 

(…) Que estava de serviço no dia do fato no bairro do
mutirão quando foram chamados para um atendimento
de roubo. Ao chegarem ao local viram um cidadão com
arma em punho fazendo algumas vítimas, o acusado
quando  os  viu,  disparou  contra  a  guarnição  e  foi
revidado,  chegando  a  ser  atingido,  foi  encontrado
objetos  em  poder  do  mesmo.  Todas  as  vítimas
serviram de testemunhas, haviam mais duas pessoas
com ele, quando viram a guarnição foram embora, crê
que  o  acusado  disparou  duas  vezes  contra  a
guarnição.(…)
Alisson de Oliveira Silveira, mídia, fl. 131.

(…) Que estava de serviço patrulhando uma área do
Mário  Andreaza  nas  proximidades  do  Alphaville,
quando  surgiu  um  cidadão  em  uma  motocicleta  de
baixa  cilindrada  narrando  um  assalto  no  Vale  do
Amanhecer,  imediatamente  pediram  apoio  e  foram
para o local. Quando chegaram ao local se depararam
com três elementos, um deles de posse de uma arma
de  fogo,  colocando  em  cima  das  vítimas,  que

Desembargador João Benedito da Silva
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reconheceu o acusado presente como o mesmo que
estava no local no dia do fato. Ao perceber a presença,
ele efetuou disparos contra a equipe, houve revide (…)
as vítimas correram,  ele  foi  atingido,  foi  realizada a
prisão, ele estava com celulares e uma pistola, o local
é tipo um condomínio, tem o centro espírita Vale do
Amanhecer  e  algumas  residências,  o  tiro  que  o
acusado  desferiu  atingiu  a  parede.  O  acusado  foi
reconhecido como autor de outros assaltos na área do
mutirão.(…) 
Edmilson Andrade de Oliveira, mídia, fl. 131.

Em  seu  interrogatório,  o  apelante  Breno  da  Silva  Ferreira,

confessa  a  participação  na  empreitada  criminosa,  narrando  como  o  crime

aconteceu, mas nega que tenha efetuado disparo contra o policial. Vejamos:

(…)  Afirma que  é  verdadeira  a  acusação.  Que por
volta  das  10:00hs  estava  no  rio,  quando  dois
conhecidos chegaram, um é o Lucas e o outro é
Mateus,  moram no mutirão,  o chamaram para dar
um rolé do outro lado do mutirão, que aceitou, um
deles disse vamos entrar aí, o Lucas estava com a
pistola grande e o Mateus estava com a pequena,
que o depoente estava desarmado, mas na hora o
Lucas lhe passou a arma, uma pistola pequena, o
Mateus  entrou  e  rendeu  um homem que  estava na
frente, o deitou no chão, que foi para o lado esquerdo
onde havia um homem, o rendi com o revólver e disse
tire o relógio, ele tirou, andei mais um pouco para a
esquerda não tinha mais ninguém, quando olhou já viu
o  policial,  nesse  momento  correu  e  ele  começou  a
atirar, que não atirou no policial, o tiro disparado pelo
policial pegou nas costas. (…)
Breno da Silva Ferreira, mídia, fl. 131. 

Assim,  revelando-se  firme  e  coerente  a  palavra  das  vítimas,

corroborada por outros elementos constantes nos autos, resta configurada a

autoria delitiva por parte do apelante.

O uso da arma de fogo e o concurso de agentes para realizar a

subtração  dos  objetos  das  vítimas,  culminou  com o  seguinte  desfecho:  da

vítima Pedro Lopes foi subtraído um relógio (recuperado); de Joelma Keylla foi

subtraído  um celular,  uma  TV  e  um  aparelho  de  DVD (recuperados  a  TV

Desembargador João Benedito da Silva
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danificada e o aparelho DVD); da vítima Severina Gomes, um celular (não foi

recuperado).

 Para garantir o sucesso da empreitada criminosa, o apelante ao

se deparar com a guarnição policial efetuou disparo de arma de fogo, tendo

ocorrido  troca  de  tiros,  vindo  o  acusado  a  ser  atingido  por  um  disparo.

Restando assim, configurado o latrocínio em sua forma tentada. 

Julgado nesse sentido:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  NÃO  CABIMENTO.  LATROCÍNIO
TENTADO.  ADEQUAÇÃO    TÍPICA.   SENTENÇA
FUNDAMENTADA.  AUSÊNCIA   DE    NULIDADE.
REVISÃO  DE  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. LAUDO
JUNTADO APÓS A DENÚNCIA.  ANIMUS NECANDI
EXTRAÍDO  DE  OUTROS  ELEMENTOS.  AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1.  Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo
de recurso próprio,  a impetração sequer  deveria ser
conhecida,  segundo  orientação  jurisprudencial  do
Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio  Superior
Tribunal de Justiça - STJ. Nada impede, contudo, que
se  verifique  a  eventual  existência  de  flagrante
constrangimento  ilegal  que autorize  a  concessão  da
ordem de ofício.
2.  O  Magistrado  sentenciante  fundamentou
corretamente seu convencimento acerca da autoria e
materialidade do delito apreciando todos os elementos
de prova carreados aos autos. Desse modo, não se
verifica  qualquer  violação  ao  alegado  princípio  da
correlação que justifique a anulação da sentença.
3. O habeas corpus é via inapropriada para afastar as
conclusões  das  instâncias  ordinárias  em  relação
adequação  típica  da  conduta  -  isto  é,  dizer  se  a
intenção  do  agente  no  momento  do  fato  era  de
provocar a morte ou lesão grave  - uma vez que tal
procedimento  demanda  a  análise  aprofundada  do
contexto fático-probatório.
4. Demonstrada a intenção do agente em subtrair a
carga  do  caminhão  e  de  matar  a  vítima,  não
ocorrendo ambos os resultados por circunstâncias
alheias à sua vontade a adequação típica do caso
como  latrocínio  tentado  está  de  acordo  com  a
jurisprudência desta Corte Superior.

Desembargador João Benedito da Silva
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5.  A ausência de laudo que atestasse a gravidade
das  lesões  à  época  da  denúncia  não  macula  o
processo.
A demonstração do animus necandi não depende
da gravidade das lesões, mas do dolo do agente.
A juntada do laudo de exame de corpo de delito em
momento  posterior  (desde  que  submetido  ao
contraditório e a ampla defesa) gera apenas nulidade
relativa  e  não  foi  demonstrado  qualquer  prejuízo  à
defesa do réu.
Habeas corpus não conhecido.
(HC  250.983/PR,  Rel.  Ministro  JOEL  ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe 07/11/2016) (Grifei).

Portanto,  em  face  de  tão  sólido  conjunto  probatório,  que  é

uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo acolher

a tese absolutória. 

1.2  Afirma  que  não  foi  elaborado  ou  solicitado  nenhum laudo  pericial

confirmando que o acusado fez uso de arma  

No que se refere a alegação de que não foi elaborado ou solicitado

nenhum  laudo  pericial  confirmando  que  o  acusado  fez  uso  de  arma,  não

merece prosperar,  tendo em vista  que as vítimas,  testemunhas e o próprio

acusado afirma que fez uso de arma de fogo, e resta acostado nos autos o

Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de Fogo (fls. 140/141),

onde comprova que a arma apreendida em poder do apelante estava apta a

realizar disparos.

1.3 Alega que os depoimentos dos policiais não servem de prova para

embasar a condenação

No  que  se  refere  a  alegação  que  questiona  a  validade  dos

depoimentos  dos  policiais  militares para  embasar  o  decreto  condenatório,

entendo que não merece amparo.

Desembargador João Benedito da Silva
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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 só pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,

da repressão penal.

Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado:

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).

A palavra  firme  e  coerente  de  policiais  é  reconhecidamente

dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na

denúncia  sempre  que  isenta  de  qualquer  suspeita  e  em  harmonia  com  o

conjunto probatório.

2) Requer, ainda absolvição dos delitos de roubo em relação as vítimas
Desembargador João Benedito da Silva
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Joelma Keylla de Oliveira Barbosa e Severina Gomes da Silva, pois não

reconheceram o acusado como autor do delito

Resta  salientar  que  o  acusado,  junto  com  os  outros  dois

comparsas, em desígnios de vontade, entraram na área de residências das

vítimas no intuito de subtrair bens alheios móveis.

Aliás,  o  artigo  29  do  Código  Penal  já  leciona  que  quem,  de

qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominada, na

medida de sua culpabilidade. 

AGRAVO  REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE   USO
PERMITIDO.  CRIME  COMUM.  CONCURSO  DE
AGENTES. POSSIBILIDADE.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A tipificação da conduta relativa ao porte ilegal de
arma  de  fogo  de  uso  permitido  (art.  14  da  Lei  n.
10.826/06) não exige a qualidade especial  do  sujeito
ativo,  podendo  ser  praticado  por qualquer pessoa,
não havendo que se falar em crime de mão própria.
2.  Ainda  que  apenas  um  dos  agentes  esteja
portando  a  arma  de  fogo,  é  possível  que  os
demais tenham concorrido de qualquer forma para
a  prática  delituosa,  motivo  pelo  qual  devem
responder  na  medida  de  sua  participação,  nos
termos do artigo 29 do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1577945/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe
01/02/2017). (Grifei).

Nesse  norte,  o  apelante  foi  o  responsável  pela  subtração  do

relógio  da  vítima  Pedro  Lopes  da  Silva  Neto,  e  deu  cobertura  para  o

desenvolvimento  dos  crimes  contra  as  vítimas  Joelma  Keylla  de  Oliveira

Barbosa e Severina Gomes da Silva. E, inclusive, foi o acusado que efetuou o

disparo de arma de fogo em direção a guarnição policial.

Nos delitos praticados em concurso, em que os agentes dividem

entre si as tarefas, não é necessário, para a caracterização da autoria, que

Desembargador João Benedito da Silva
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todos os réus pratiquem atos executórios, bastando, para tanto, que ajam com

unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos.

3) Da redução da pena para o mínimo legal

Quanto a aplicação da pena, requer,  a  redução da pena para o

mínimo legal,  vez que é réu primário e possui  bons antecedentes,  passo a

análise da dosimetria da pena, transcrevo o trecho da sentença ora objurgado:

CRIME DE LATROCÍNIO NA SUA FORMA TENTADA

A culpabilidade,  o  motivo,  as  consequências e as
circunstâncias apresentam-se  sem  quaisquer
peculiaridades  que  indiquem  seja  necessária  uma
maior  apenação.  O  réu  não registra  maus
antecedentes (fls.  135/136).  A  conduta  social e  a
personalidade do  réu  são  –  ao  menos  diante  do
apurado  nos  autos  –  absolutamente  normais.  As
vítimas,  com  seus  comportamentos,  em  nada
contribuíram para a ocorrência dos crimes.

Vejamos,  quando  da  fixação  da  reprimenda,  o  magistrado,  na

primeira fase, após analisar as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em

08 (oito) anos de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa. 

Reconheceu  a  atenuante  prevista  no  art.  65,  I,  do  CP (ser  o

agente menor de 21 anos, na data do fato), reduzindo a pena em 06 (seis)

meses e 21 (vinte e um) dias-multa, reconheceu ainda a atenuante prevista no

art. 65, inciso III,  alínea “d”, do CP (confissão espontânea),  reduzindo a

pena em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias-multa. Considerando, ainda,

que o crime foi praticado na sua forma tentada, diminuiu em 1/3 (um terço),

perfazendo em  05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 07 (sete)

dias-multa.

Diante do concurso formal próprio, nos termos do art. 70, primeira

Desembargador João Benedito da Silva
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parte, do CP, aumentou a pena em 1/6 (um sexto), resultando em  06 (seis)

anos e  09 (nove)  meses de reclusão e  08 (oito)  dias-multa,  em regime

semiaberto.

Vê-se que o magistrado  primevo fundamentou corretamente as

circunstâncias  judiciais  referentes  a  culpabilidade,  antecedentes,  conduta

social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências considerando

favoráveis  ao  réu.  No  entanto,  em  relação  ao  comportamento  da  vítima

considerou  desfavorável  e  aumentou  a  pena-base  em  razão  dessa

circunstância. Vejamos julgado:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  TRÁFICO.  VIOLAÇÃO  DO
ART.  59,  CP.  PENA-BASE  FIXADA  NO  MÍNIMO
LEGAL. CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS PRÓPRIAS
DO  TIPO.  FUNDAMENTOS  INATACADOS.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  283/STF.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem negou provimento à apelação
do Parquet, fixando a pena-base no mínimo legal, sob
o  fundamento  de  que  a  dosimetria  da  pena  está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador,
estando  ela  atrelada  às  particularidades  fáticas  do
caso concreto e subjetivas do agente, considerando as
consequências  e  motivos  do  crime  próprias  do  tipo
penal.  Contudo,  o  recorrente  não  impugnou  esses
fundamentos,  limitando-se  a  alegar  que  o  acórdão
combatido sopesou negativamente três circunstâncias
judiciais, o que não ocorreu. Evidencia-se, portanto, a
presença  de  fundamentos  inatacados,  suficientes,  à
manutenção do julgado. Aplica-se, por conseguinte, o
enunciado da Súmula n.  283 da Corte Suprema: "É
inadmissível  o  recurso  extraordinário,  quando  a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
2.  Esta  Corte  Superior  considera  o  vetor  do
comportamento da vítima neutro, não podendo ser
desfavorável  ao apenado na dosimetria  da  pena.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 473.972/GO, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,  QUINTA TURMA,  julgado  em  21/02/2017,
DJe 03/03/2017). (grifei)

Desembargador João Benedito da Silva
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A circunstância judicial  comportamento da vítima é neutra,  não

podendo ser considerada desfavorável ao réu, quando apenas ela for negativa,

assim, nesse ponto razão assiste ao apelante, devendo a pena-base ser fixada

no mínimo legal.

Nesse norte, passo a redimensionar a pena:

1ª fase: considerando que todas as elementares previstas no art.

59 do Código Penal são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 07 (sete)

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª  fase: reconheço  as  atenuantes  da  menoridade  penal  e  da

confissão espontânea, porém deixo de aplicá-las em razão da pena encontrar-

se no mínimo legal, com base na súmula 231 do STJ.

3ª  fase:  presente  a  causa  de  diminuição,  prevista  no  art.  14,

inciso II, diminuo em 1/3 (um terço) perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito)

meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Diante  do  concurso  formal,  tendo  em vista  que  o  réu  e  seus

comparsas mediante uma ação, lesaram três patrimônios distintos, razão pela

qual  mantenho  o  aumento  na  pena  em 1/6  (um sexto),  resultando  em  05

(cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-

multa, em regime semiaberto.

4.  Do reconhecimento  das  atenuantes  da  menoridade  relativa  e  da

confissão espontânea

Quanto  ao  pleito  de  reconhecimento  das  atenuantes  da

menoridade penal e da confissão, foram devidamente reconhecidas pelo juízo

de 1º grau, como também nessa superior estância, contudo não podem reduzir

a pena aquém do mínimo legal, de acordo com a súmula 231 do STJ.

Desembargador João Benedito da Silva
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Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante
não  pode  conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do
mínimo legal.

5. Da aplicação de um regime mais brando

No que se refere a alteração do regime semiaberto para o aberto,

não merece prosperar, em razão do quantum aplicado a reprimenda, conforme

art. 33, § 2º, “b”, do CP:

Art.  33 -  A pena de reclusão deve ser cumprida em
regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade
de transferência a regime fechado. 
§ 2º -  As penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito
do  condenado,  observados  os  seguintes  critérios  e
ressalvadas  as  hipóteses  de  transferência  a  regime
mais rigoroso: 
b)  o  condenado  não  reincidente,  cuja  pena  seja
superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
poderá,  desde  o  princípio,  cumpri-la  em  regime
semi-aberto;

Há  de  ser  mantido  o  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena

SEMIABERTO, vez que em perfeita harmonia com o dispositivo acima.

Forte em tais razões,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,

apenas para reduzir a reprimenda para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e

10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Expeça-se Mandado de Prisão.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

Desembargador João Benedito da Silva
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participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos.  Presente  à  Sessão  o  Exmo.  Dr.  Rodrigues  Marques  da  Nóbrega,

Promotor 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, aos 01 (primeiro) dia do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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