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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO
EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS  E
DO USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO.
APELO  DEFENSIVO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS  SUFICIENTES
ACERCA  DA  AUTORIA.  DECLARAÇÃO
PRESTADA  PELA  VÍTIMA  CORROBORADA
PELOS  DEMAIS  ELEMENTOS  CONSTANTES
NO CADERNO PROCESSUAL.  CONDENAÇÃO
QUE  SE  IMPÕE. REDUÇÃO  DA  PENA.
REDIMENSIONAMENTO  DA  CAUSA  DE
AUMENTO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

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.

Quanto à dosimetria da pena do crime contra o
patrimônio,  mostra-se  necessário  o
redimensionamento  da  fração  da  causa  de
aumento  a  fim  de  observar  a  devida
proporcionalidade.

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 E 04 (QUATRO) MESES E
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MULTA,  NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA COM O
PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Françueldo

Gomes da Silva (fl. 337) contra a sentença (fls. 329/334) proferida pelo juízo

de direito da  6ª Vara Mista da comarca de Sousa, que o condenou  a uma

pena de  06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente  semiaberto, e

126 (cento e vinte 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,

incisos I e II, do Código Penal. 

Nas  razões  do  recurso (fls.  340/353),  o  apelante  requer  a

absolvição  diante  da  fragilidade  das  provas  coligidas  aos  autos  acerca  da

autoria do crime narrado na peça acusatória, devendo prevalecer o princípio in

dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a redução da fração relativa às causas

de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal.

Em  contrarrazões de  fls.  354/357,  o  parquet pugna  pelo

desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença guerreada.

A Procuradoria  de  Justiça,  por  seu Procurador  Álvaro Gadelha

Campos  (parecer de  fls.  363/369),  opina  pelo  desprovimento  do  apelo,

mantendo-se a decisão prolatada em primeira instância.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que, no dia 08 de agosto de 2011, por

volta  das 15h30min,  Marcel  Francisco Teodoro e  Françueldo Gomes da
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Silva, ora apelante, com unidade de desígnios e mediante grave ameaça com

emprego  de  arma  de  fogo,  abordaram  a  vítima  José  Pereira  da  Silva,

subtraindo-lhe  seu  veículo  FIAT/SIENA,  cor  prata,  placa  KLG7663/PB,  bem

como outros objetos e, no dia seguinte, qual seja 09 de agosto de 2011, por

volta  das  12:30hrs,  no  sítio  Toco  do  Bode,  zona  rural  de  Nazarezinho,  os

acusados  constrangeram,  mediante  grave  ameaça,  a  referida  vítima,

obrigando-a a lhes pagar o valor de R$ 2.000 (dois mil reais) para a devolução

do veículo roubado, sob ameaça de queimá-lo.

Segundo  se  depreende  da  denúncia,  no  dia  do  fato,  os

denunciados contrataram o serviço de táxi da vítima localizado no centro de

Sousa, para que ela os levassem até o Sitio Lamarão, localizado na zona rural

de Sousa, pelo valor de R$50,00, e durante o trajeto, os denunciados pediram

para a vítima entrar em uma estrada de terra, anunciando o assalto, mediante

uso de arma de fogo, e, em ato contínuo, evadiram-se no veículo da vítima em

direção ao Município de São José da Lagoa Tapada.

Continua  relatando  a  peça  acusatória  inicial,  que  para  a

devolução do veículo, os denunciados exigiram da vítima, inicialmente o valor

de R$5.000 (cinco mil reais), depois baixando para R$ 2.000 (dois mil reais),

anunciando que, caso não pagasse o valor exigido, queimariam o veículo e,

em ato contínuo, ameaçaram-no de morte, caso contasse a polícia a respeito

do assalto.

Pelos fatos narrados, os denunciados Marcel Francisco Teodoro

e Françueldo Gomes da Silva foram incursos nas penas do art. 157, § 2º,

incisos I e II, c/c art. 158, §1º, c/c art.329, todos do Código Penal. 

Em relação ao denunciado Marcel Francisco Teodoro, o processo

foi cindido, conforme se vê à fl. 151.

Concluída a instrução criminal,  o MM. Juiz julgou procedente em
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parte a denúncia, para condenar Françueldo Gomes da Silva, a uma pena de

06 (seis) anos de reclusão,  em regime inicial  semiaberto,  e  126 (cento e

vinte 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, incisos I e II, do

Código Penal, absolvendo-o do delito previsto  no art.158,  §1º,  do mesmo

dispositivo legal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (fls. 329/334).

Como relatado, o denunciado, inconformado, ofertou apelo.

Pois bem. O apelante requer a absolvição diante da fragilidade

das provas coligadas aos autos, devendo prevalecer o princípio in dubio pro

reo. 

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. 

A  materialidade  do  delito  está  consubstanciada no  auto  de

apresentação e apreensão (fl. 27) e no auto de restituição (fl. 59).

Por sua vez, a autoria resta incontroversa pelas provas coligidas

aos autos.

A vítima, José Pereira da Silva,  em suas declarações na esfera

policial, relatou:

(…) QUE no dia de ontem (08/08/2011), por volta das
15hrs30min, parou o seu táxi (um Fiat/siena, cor prata,
ano 2003, placa KLG 7663) em frente a loja Atacadão
dos Eletros, Centro, Sousa/PB, quando dois homens
(um moreno e outro claro)  vinha a pé na calçada e
contratou  o  declarante  pelo  valor  de  R$  50,00
(cinquenta  reais)  para  levá-los  até  o  sítio  Lamarão,
Sousa-PB; Que o homem de cor clara sentou ao lado
do  declarante  enquanto  o  homem  de  cor  monera
sentou-se  no  banco  traseiro  do  veículo;  que  o
declarante  não  suspeitou  “de  nada”  e  seguiu  com
destino  ao  local  indicado  pelos  mesmos;  QUE  os
homens estavam portando uma mochila cada um; que
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o  homem  de  cor  clara  tinha  conversa  agradável,
todavia, o homem de cor morena nada falava; que ao
chegar em determinado local na estrada de Sousa/PB
a São  José  da  Lagoa  Tapada/PB  o  homem  de  cor
clara disse para entrar a direita e pegar uma estrada
de terra, pois a casa só mesmo ficava cerca de 1,5km
de distância; que adentrou a estrada de terra, e após
andar  cerca  de  5  (cinco)  minutos  pela  estrada,  o
homem de cor morena, que estava no banco traseiro
do carro, sacou de um revólver de cor preta de cano
longo e apontou para a cabeça do declarante dizendo
que  era  um  assalto;  que  o  homem  ordenou  que
parasse o  carro  se  não  atirava contra  a  cabeça do
declarante,  tendo  obedecido  ao  mesmo e  parado  o
carro;  que  o  local  era  muito  deserto  e  não  havia
pessoas nem casas por perto;  que desceu do carro
sob a mira do revólver empunhado pelo homem de cor
morena,  enquanto  o  homem  de  cor  clara  subtraía
todos os objetos pertencente ao declarante; (…) QUE,
após  os  assaltantes  saírem  do  local  do  crime,  o
declarante, que havia ficado com um outro celular no
bolso,  comunicou  aos  familiares  do  que  ocorrera  e
logo a polícia esteve no local. (fls. 15/16)

Em juízo (mídia eletrônica de fl. 204), a vítima relatou o ocorrido

do mesmo modo que na esfera policial, acrescentando, apenas, que, depois do

ocorrido, ligou para o celular que lhe fora roubado e um dos acusados atendeu,

pedindo-lhe  dinheiro  em troca  da  devolução  do  veículo  subtraído.  Informa,

ainda, que negociou com os acusados, mas, quando retomaram o contato para

combinarem a troca, o veículo foi encontrado pela polícia.

Na  esfera  policial,  a testemunha,  José  Petrônio  Ferreira  de

Lima, policial militar, descreveu como se verificou o fato delituoso. Vejamos:

(…) que ao chegar ao local encontrou o popular José
Pereira da Silva, tendo este informado que acabara de
ser  assaltado por  duas pessoas,  sendo uma da cor
morena  e  outra  da  cor  clara  e  que  tais  elementos
estavam  armados  com  revólver  e  havia  subtraído
mediante grave ameaça o seu veículo fiat/siena,  cor
prata,  e  que  os  elementos  havia  deixado  a  vítima
abandonada nem meio ao matagal; que prestou apoio
a vítima e passaram a efetuar diligências no intuito de
prender  os  assaltantes  e  recuperar  o  veículo;  que
várias  diligências  foram  feitas,  todavia  não
conseguiram  obter  êxito,  mas  permaneceram  a

Desembargador João Benedito da Silva
5



Apelação Criminal n.º 0012345-75.2011.815.0371

procura dos elementos; que no dia seguinte por volta
das  16hrs  fora  solicitado  pelo  SGT  Dantas  para
auxiliá-lo na busca dos assaltantes do José Pereira da
Silva;  que  juntamente  com  Petrônio  pegaram  duas
motocicletas e foram em busca dos assaltantes, sendo
que no sítio Roncador, São José da Lagoa Tapada/PB
depararam-se  com  os  dois  elementos,  sendo  que
numa  ação  rápida  fora  dado  voz  de  prisão  aos
mesmos; que os elementos não obedeceram a ordem
de  prisão  e  começaram  a  correr,  sendo  que  o
depoente e o SGT PM Dantas passaram a persegui-
los, todavia um dos elementos efetuou quatro disparos
de  arma  de  fogo  contra  o  depoente  e  o  SGT  PM
Dantas,  sendo  que  apenas  três  cartuchos
efetivamente  dispararam;  Que nenhum dos  disparos
atingiram  o  depoente  e/ou  SGT PM  Dantas;  que  o
depoente  e  o  STG  PM  Dantas  efetuaram  alguns
disparos  para  o  alto  com  intuito  de  intimidar  os
elementos para que os mesmos se rendessem; que o
elemento que estava armado não conseguiu correr, de
forma que  o  mesmo fora  dominado  e  preso;  que  o
elemento preso fora identificado como sendo Marcel
Francisco Teodoro (…); QUE o MARCEL FRANCISCO
TEODORO  confessou  ter  praticado  o  roubo  do
fiat/siena  no  dia  anterior  e  que  estava  exigindo  R$
2.000,00 (dois mil reais) do proprietário do carro; QUE
o segundo elemento conseguiu foragir a ação policial,
todavia o MARCEL FRANCISCO TEODORO entregou
a identidade do seu comparsa como sendo GALEGO,
em seguida levou os policiais militares até a casa de
GALEGO,  sito  no  Sítio  Cachoeirinha,  São  José  da
Lagoa  Tapada/PB;  QUE  neste  local  GALEGO  fora
identificado como sendo FRANÇUELDO GOMES DA
SILVA – GALEGO (….) (fls. 13/14)

Perante o magistrado  primevo  (mídia audiovisual de fls. 204), a

testemunha,  José  Petrônio  Ferreira  de  Lima, confirmou  o  depoimento

prestado  na  esfera  policial,  afirmando  que  estava  de  serviço  e  foram

informados de que um veículo tinha sido roubado por duas pessoas; que saiu

em diligência e encontrou a vítima, deixaram ela em casa e seguiram para

encontrar o veículo, mas não acharam; que dias depois encontraram o veículo

e  os  autores  do  crime  conseguiram se  esconder  na  mata;  que  receberam

informações onde os autores do roubo se encontravam em um sítio e seguiram

em diligências;  que,  chegando ao local  indicado,  os  acusados entraram no

mato, tendo um deles conseguido fugir enquanto o outro efetuou disparos de
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arma de fogo contra os policiais; que, depois de conter a situação, o acusado

Marcel se entregou e o outro não foi localizado; que não conhecia nenhum dos

dois denunciados; que tentaram localizar o réu Françueldo que fugiu, mas sem

êxito.

O pai do acusado Françueldo, o sr. Antônio Gomes da Silva, ao

prestar  declarações  na  esfera  policial,  relatou:  “(…)  QUE  na  terça-feira

(09/08/2011) o FRANÇUELDO e MARCEL chegaram em um carro, todavia o

declarante não sabe que carro era; QUE tomou conhecimento que MARCEL

fora preso, todavia FRANÇUELDO GOMES DA SILVA conseguiu fugir (...)”. (fl.

37). 

Em  juízo,  por  sua  vez,  o  declarante  afirmou  que  tomou

conhecimento de que Françueldo chegou em sua residência num carro junto ao

Marcel, mas não sabe identificar qual era (mídia eletrônica de fl. 204). 

O  acusado  não  foi  interrogado,  posto  que  foi  decretada  sua

revelia nos termos do art. 367 do CPP (fls. 288).

A arma de fogo usada no roubo do veículo foi encontrada com o

corréu, Marcel Francisco Teodoro, conforme auto de apresentação e apreensão

fl. 28.

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  o  corréu,  subtraiu  o  veículo  e  outros

pertences da vítima, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo. 

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. 
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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)
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De mais a mais, verifica-se, nos autos, que todos os depoimentos

são  harmônicos,  não  existindo  divergência  nas  versões  apresentadas,

demonstrando veracidade dos fatos relatados.

Desse  modo,  não  conseguindo  o  apelante  destituir  a  prova

constituída contra ele, nem havendo dúvida a justificar a aplicação do princípio

do in dubio pro reo, deve-se prestigiar a condenação imposta. 

Assim,  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. 

Subsidiariamente, requer a  redução da pena, diante da fixação

exacerbada relativa ao aumento previsto no art. 157, § 2º, do CP.

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

primeira fase, analisou todas as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do

CP, de forma positiva. Desse modo, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de

reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Na  segunda  fase, considerou  inexistentes  atenuantes  ou

agravantes.

Na  terceira  fase, aumentou  a  reprimenda  em  1/2  (metade),

utilizando como fundamento “vez que a atitude do acusado que se vale de

comparsa e, armado, realiza assaltos, merece maior reprovação, por mostrar

total desprezo pelo patrimônio alheio e apresentar uma maior lesividade para a

sociedade, vez que age com outra pessoa e com arma de fogo, que frise-se,

não precisa ser apreendida e tampouco periciada”, resultando em uma pena de

06 (seis)  anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis)  dias-multa ,  em
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regime semiaberto, tornando-a definitiva ante a inexistência de outras causas

de diminuição e aumento a considerar.

Considerando o exposto entendo assistir razão parcial o apelante,

tendo  em vista  que  o  magistrado  a  quo,  na  terceira  fase,  para  justificar  o

aumento  da  pena,  utilizou-se  de  elementos  inerentes  às  majorantes,  quais

sejam, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. 

Destarte, vislumbra-se que a fundamentação, na hipótese, resta

insuficiente nesse ponto, motivo pelo qual deve ser reconhecida a incidência da

fração  mínima  de  1/3  (um  terço)  na  fixação  do  quantum de  aumento  das

majorantes do crime de roubo.

Em consequência,  estabeleço o quantum das majorantes do

crime de roubo em 1/3, resultando a reprimenda em 5 anos e 4 meses de

reclusão e 13 dias-multa, o que torno definitiva. 

Mantenho o regime inicial estabelecido o semiaberto.

Forte em tais razões,  dou PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

para REDIMENSIONAR a reprimenda fixada para o delito de roubo majorado

para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze)

dias-multa, à  razão  de  1/30  do  salário-mínimo vigente  à  época  dos  fatos,

mantendo-se os demais termos da sentença.

Oficie-se ao Juízo de Execuções, comunicando a decisão para

execução da pena.

Após realização de audiência admonitória, comunicada pelo juízo

de execuções ao relator, expeça-se guia provisória.

Desembargador João Benedito da Silva
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Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

            Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à
sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador
de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 17

(dezessete) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR
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