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APELAÇÃO CRIMINAL 01. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
ART.  157,  §2º,  INCISOS  I,  II  E  V,  CP.
CONDENAÇÃO.  INSATISFAÇÃO.  ALEGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS.  AUTORIA DELITIVA.
ACERVO  COLHIDO.  DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS  SUFICIENTES.  ACUSADO
ENCONTRADO  EM  POSSE  DE  CAPUZ
UTILIZADO  PARA  A  PRÁTICA  DO  DELITO.
ÉDITO  CONDENATÓRIO.  MANUTENÇÃO.
PEDIDO  SUBSIDIÁRIO.  MINORAÇÃO  DA
PENA. ALEGAÇÃO. PRIMARIEDADE E BONS
ANTECEDENTES.  CONDIÇÕES  PESSOAIS.
UMA  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.
REPRIMENDA  CORRETAMENTE  FIXADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Ainda que o acusado não tenha sido preso no ato
da conduta, e sim posteriormente, mas em posse
de objetos utilizados para a prática do delito, não
há como se acolher a pretensão de reforma do
édito condenatório.

Demonstradas,  nos  autos,  a  autoria  e  a
materialidade  delitivas,  impõe-se  a  regularidade
da sentença condenatória.

Por força dos arts. 59 e 68, ambos do CP, a pena
a ser aplicada em desfavor de acusado de prática
delitiva  não  deverá  tomar  por  parâmetro
condições  pessoais  do  agente,  mas  sim as  08
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(oito)  circunstâncias  judiciais  previstas  no
ordenamento jurídico. 

A primariedade ou eventuais bons antecedentes
serão  sopesados  apenas  como  uma  das
circunstâncias judiciais  (antecedentes criminais),
não  sendo  eles  os  únicos  determinantes  da
reprimenda final a ser aplicada.

A mera  inexistência  de  antecedentes  criminais
desfavoráveis ao recorrente não é suficiente para
estabelecer pena em seu mínimo legal, devendo
ser  valoradas  todas  as  demais  circunstâncias
judiciais a que se reporta o art. 59 do CP.

APELAÇÃO  CRIMINAL  02.  RECURSO
MINISTERIAL.  DENÚNCIA.  PEDIDO
INAUGURAL.  ACOLHIMENTO  PARCIAL.
INSATISFAÇÃO. ROUBO DE ARMA DE FOGO
DOS SEGURANÇAS DA AGÊNCIA BANCÁRIA.
ABORDAGEM AOS POLICIAIS NO INÍCIO DO
ASSALTO.  DESDOBRAMENTO  LÓGICO.
RESPONSABILIDADE  DE  TODOS  OS
ENVOLVIDOS NO ROUBO. SUBTRAÇÃO QUE
SE  ENCONTRAVA  NA  ESFERA  DE
POSSIBILIDADE.  CONDENAÇÃO  QUE  SE
IMPÕE. ART.  157,  §2º,  INCISOS I,  II  E V,  CP.
CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE
FOGO E SEGURANÇAS QUE FORAM FEITOS
REFÉNS.  PROVAS  INQUISITORIAIS
DEVIDAMENTE CORROBORADAS EM JUÍZO.
ROUBO  DE  AUTOMÓVEL  UTILIZADO  NO
ASSALTO. SUBTRAÇÃO QUE NÃO CONSISTE
EM  DESDOBRAMENTO  LÓGICO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONDENAÇÃO.
AUTORIA  INCERTA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
IDENTIFICAÇÃO  DOS  ACUSADOS  QUE
PARTICIPARAM  DA  EMPREITADA
CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PORTE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 16 DA
LEI  N.º  10.826/2003.   DECURSO  DE  PRAZO
ENTRE  O  ASSALTO  E  A  PRISÃO  DO
ACUSADO. PERSEGUIÇÃO QUE SE MANTEVE
NO LAPSO TEMPORAL. DELITO AUTÔNOMO.
INEXISTÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA
ABSOLVIÇÃO.  CONCURSO  FORMAL  DE
DELITOS.  ÚNICA  CONDUTA.  DIVERSOS
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PATRIMÔNIOS  VIOLADOS.  APLICAÇÃO  DA
PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Os elementos coligidos no inquérito policial, para
que  possam  amparar  decreto  condenatório,
deverão  ser  ratificados  em  juízo,  quando  são
submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

Tendo  a  subtração  da  arma  de  fogo  dos
seguranças do Banco do Brasil ocorrido no início
do  assalto,  pode-se  concluir  que  essa  conduta
estava  sob  o  domínio  do  fato  de  todos  os
envolvidos,  além  de  consistir  meio  para  a
concretização do roubo,  motivo pelo qual  todos
aqueles que contribuíram, de alguma forma, para
o  delito  praticado  contra  o  estabelecimento
bancário,  ainda  que  não  tenham  participado
efetivamente  a  subtração,  deverão  também ser
responsabilizados pelo roubo dos vigilantes.

Não sendo possível a identificação de quem, de
fato, efetuou a subtração de bem que não era, a
princípio,  objetivo  da  empreitada  criminosa,
deverão ser analisadas as circunstâncias em que
praticado o delito, somente podendo ser punido
aquele  que  venha  a  ser  identificado  ou,  então,
todos os participantes, desde que estejam todos
os  crimes  em  consequência  lógica  e  sob  o
domínio  de  todos  os  envolvidos.  Ou  seja,  a
prática de um dos delitos por um dos coautores,
necessariamente,  poderia  ser  previsto  pelos
demais.

Para que seja possível a condenação pela prática
do crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, faz-se
mister  que  o  porte  de  arma  se  apresente  de
forma  autônoma  ao  roubo  circunstanciado  (art.
157, §2º, inciso II).

Reconhecida a prática de roubo circunstanciado,
cuja subtração atingiu  o patrimônio  de diversas
vítimas,  é  pacífico  o  entendimento  de  que
deverão  ser  aplicadas  as  regras  relativas  ao
concurso formal de crimes (art. 70 do CP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

Desembargador João Benedito da Silva
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A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO
DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL
PARA CONDENAR O APELANTE PELO ROUBO DAS ARMAS.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais manejadas por  Francisco das

Chagas  R.  de  Melo (fl.  235)  e  pelo  representante  do  Ministério  Público

Estadual (fl. 272) em razão da sentença (fls. 196/209) proferida pelo juízo de

direito da 2ª Vara de Princesa Isabel que julgou procedente o pedido formulado

na denúncia (fls. 02/10), para condenar o primeiro apelante à pena de 10 (dez)

anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial

fechado, além de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa, como incurso nas

penas do  art.  157,  §2º,  incisos  I,  II  e  VI  do  Código  Penal,  por  ter,  no  dia

28/01/2010, por volta das 11:30hs, juntamente com codenunciados (processo

cindido  em 20/07/2010  –  fls.  121)  e  terceiros  não  identificados,  invadido  a

agência do Banco do Brasil da cidade de Tavares, e mediante violência e grave

ameaça,  realizado o assalto, de onde subtraiu vultosa quantia em dinheiro.

Nas  razões  do  recurso  interposto  pelo  acusado  (fls.  236/242),

alega  que  inexistiam  provas  a  respeito  da  autoria  delitiva,  ressaltando,

inclusive, a fragilidade probatória,  máxime porque a única evidência seria a

apreensão  dos  objetos  no  local  em  que  foi  preso.  De  forma  subsidiária,

questiona  a  pena  aplicada,  argumentando  ter  sido  exacerbada,  “totalmente

desproporcional a conduta delitiva imputada ao Apelante”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que absolvido

da imputação ou, de forma subsidiária, pelo redimensionamento da reprimenda

estabelecida.

Ao  ofertar  as  contrarrazões,  o  Ministério  Público  (fls.  255/271)

pretende o desprovimento do apelo, posto que as provas constantes nos autos

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n.º 0000117-88.2010.815.0311

são suficientes para amparar o decreto condenatório. Rebatendo o pedido de

minoração  da  pena,  registra  ter  sido  a  reprimenda  fixada  nos  moldes  da

legislação vigente.

Também insatisfeito,  parcialmente,  com a  sentença  lançada,  o

Ministério Público maneja recurso apelatório (fl. 272). 

Sustenta, nas razões do apelo (fls.  275/298),  haver,  nos autos,

prova suficiente de ter o acusado Francisco das Chagas perpetrado roubo não

apenas contra o patrimônio do Banco do Brasil, mas também dos vigilantes do

estabelecimento bancário, Damião Hermínio Leite e Jackson Marcel Silva e

Sousa, bem como do proprietário de uma D-20, Alexandro Marcelino Lima.

De igual forma, pretende ver reformada a sentença no tocante à

absolvição pelo crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Argumenta que

“em poder do acusado foram encontrados, ilegalmente, acessório e munição de

caráter restrito, consistentes em um carregador de pistola, com 03 munições

9mm”, caracterizando, pois, delito autônomo  aos roubos perpetrados, “posto

que ocorrido em local diferente e em momento temporal diverso.”

Réu intimado pessoalmente da sentença (fl. 342v).

Nas contrarrazões (fls. 504/507), o acusado rebate os argumentos

do Parquet,  buscando, por conseguinte, o desprovimento do apelo ministerial.

A Procuradoria  de  Justiça  (parecer  de  fls.  511/525)  opina  pelo

desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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Narra a inicial acusatória (fls. 02/10) ter o recorrente,  Francisco

das Chagas Rodrigues de Melo, juntamente com os coacusados, Wellington

Batista  da  Silva,  Hélio  Batista  da  Silva,  Manoel  Messias  Paiva  Vieira  e

Lindomar Paiva Vieira, bem como com terceiros não identificados, praticado o

delito previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP, por quatro vezes, além

de imputar a Francisco das Chagas o delito do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003.

Consta  na  denúncia  que,  no  dia  28/01/2010,  por  volta  das

11:30hs,  na  cidade  de  Tavares,  os  denunciados,  utilizando-se  de  uma

caminhonete D-20 branca, placas BKK 6364, bem como de um Corolla preto,

placas MOB 5468 (veículos posteriormente abandonados), invadiram a agência

do Banco do Brasil, de onde subtraíram quantidade considerável de dinheiro.

Relata a exordial que os acusados, com o fito de imprimir temor à

população, realizaram diversos disparos de arma de fogo, em via pública, além

de, durante a empreitada criminosa, parte dos acusados ter feito vários reféns

(clientes e funcionários do Banco), enquanto que outra parte ficou encarregada

de recolher o valor, em clara repartição de tarefas. 

Ainda  subtraíram  dois  coletes  à  prova  de  bala,  02  (dois)

revólveres calibre 38 (n.º 602100 e 602196) e 24 (vinte e quatro) cartuchos

calibre 38, pertencentes às vítimas Damião Hermínio Leite e Jackson Marcel

Silva Sousa.

Acrescenta  que,  em rota  de fuga,  dois  dos acusados  (Hélio  e

outro)  foram perseguidos por  uma guarnição da polícia,  quando foi  iniciada

uma  troca  de  tiros,  resultando  em  fuga  dessas  duas  pessoas,  que

abandonaram uma mochila, contendo objetos pessoais. 

Também  Wellington Batista da Silva foi avistado ateando fogo

em uma Frontier Prata, pilotando uma Bros amarela. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Já à noite, por volta das 21hs, quando ainda realizadas campanas

e perseguições, o recorrente Francisco das Chagas foi preso em flagrante, ao

tentar  deixar  o  esconderijo  utilizado para escapar  da  perseguição,  entre os

Sítios Russino e Rajada. Em posse do acusado teria sido encontrado acessório

e munição de uso restrito, 02 (dois) capuzes pretos, uma chave de fenda, um

alicate, um aparelho celular e 03 (três) chips telefônicos TIM, o que tornava

mais evidente a participação no assalto.

Dessa forma, foram todos denunciados como incursos nas penas

do art.  157,  §2º,  inciso  I,  II  e  V ,  c/c  art.  29  e  69,  todos do CP,  além de

Francisco das Chagas Rodrigues também nas penas do art. 16 da Lei n.º

10.826/2003.

Ante a citação editalícia de 04 (quatro) dos  denunciados, houve

cisão do processo (fl. 121), passando essa a ação penal a tramitar unicamente

quanto a Francisco das Chagas Rodrigues de Melo.

Concluída a instrução criminal, o juízo a quo acolheu, em parte, o

pedido  ministerial,  para  condenar  o  acusado  à  pena  de  10  (dez)  anos,  11

(onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado,

além de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa, como incurso nas penas do

art. 157, §2º, incisos I, II e VI do Código Penal, mas  apenas com relação ao

assalto perpetrado em face do Banco do Brasil.

Absolveu-o, assim, da imputação dos demais roubos, bem como

do porte irregular de arma de fogo (art. 16 da Lei n.º 10.826/2003). 

Quanto  ao  roubo,  afirmou  o  Juiz  sentenciante que,  como  as

vítimas não haviam sido ouvidas em juízo, não seria possível desbaratar como

ocorreram esses delitos:

Com efeito, o réu está sendo acusado também de ter
roubado  a  vítima  DAMIÃO  HERMÍNIO  LEITE,
JACSON  MARCEL  SILVA  SOUSA  (seguranças  do

Desembargador João Benedito da Silva
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banco)  e ALEXANDRE MARCELINO LIMA (dono do
Corolla), porém, nenhuma dessas vítimas foi ouvida e
não  se  sabe  como  se  deu  o  roubo  de  seus  bens.
Nesse sentido, as testemunhas apenas ouviram dizer
que os homens fizeram uma subtração dos coletes e
das armas dos seguranças, mas como estavam todos
encapuzados,  não  se  pode  ter  certeza  que,  nesse
particular, o réu teve participação ou se quis participar
desse outro crime.

Para o porte de munição de uso restrito, justificou:

(…) como não houve apreensão de armamento, não
há como se analisar a violação ao art. 16 da Lei n.º
10.826/2003, devendo o réu, por falta de materialidade
nesse quesito, ser absolvido.

Não  se  está  aqui  dizendo  que  o  réu  estava
desarmado,  pelo  contrário,  até  porque  as
testemunhas,  em uníssono,  afirmaram que todos  os
agentes  portaram  arma  de  “grosso  calibre”,  o  que
justifica apenas a circunstancialização do roubo, mas
não a incidência do art. 16 da Lei de Desarmamento,
que exige a descrição legal da arma utilizada e o seu
enquadramento como uso restrito.

Passa-se, pois, à análise de cada um dos argumentos.

DO RECURSO DE FRANCISCO DAS CHAGAS:

No  recurso da defesa,  questionam-se:  (a)  as provas carreadas

aos autos, aduzindo inexistirem elementos a comprovarem efetiva participação

na empreitada criminosa narrada na inicial, implicando, pois, a necessidade de

reforma  da  sentença,  para  que  absolvido,  e,  de  forma  subsidiária  (b)  a

minoração da pena estabelecida.

1. Do pedido de absolvição:

Quanto ao pedido de absolvição, não há como acolhê-lo.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao  proferir  a  sentença  condenatória,  entendeu  o  magistrado

monocrático que a autoria e a materialidade delitivas estavam retratadas nos

autos, precisamente nas declarações prestadas pelas testemunhas, apesar de

nenhuma delas haver reconhecido o acusado no local do fato:

No  depoimento  do  Capitão  DOUGLAS,  responsável
pela prisão do réu, ele disse que no momento em que
a polícia o abordou, ele se entregou, enquanto que a
pessoa  que  o  acompanhava  conseguiu  fugir.  Foram
encontrados  em  seu  poder  dois  capuzes,  muda  de
roupas, um carregador de pistola, dois capacetes, uma
ferramenta e um alicate. Disse que um alicate, nessas
situações, serve para cortar arames, informou também
que  o  réu  era  a  mesma  pessoa  que,  antes,  havia
deixado a moto abandonada quando viram a presença
da polícia.  Disse  que  o  réu vive  de banditismo,  em
Teixeira  e  que  é  muito  frio,  não afirmando nada de
convincente no momento da prisão.

(…)  Finalmente,  quanto  ao  réu  FRANCISCO  DAS
CHAGAS, a testemunha disse que o companheiro dele
estava armado, já que antes de fugir, atirou contra a
polícia.  Por  fim,  disse  que  tanto  FRANCISCO  DAS
CHAGAS quanto o homem que se encontrava com ele
estava  com  mochila,  havendo  um  capuz  dentro  de
cada uma delas.

Rechaçou a versão trazida pelo réu, intitulando-a fantasiosa:

No  interrogatório,  o  réu  disse  que  conheceu   uma
menina na praça e esta lhe pediu para ser deixado em
Juru,  no  que o  réu pegou  uma moto emprestada a
MANOEL MESSIAS para ir deixar a moça. Ao chegar a
Juru, diz o réu, a moça encontrou um amigo, que o
chamou para tomar uma cerveja, quando o réu disse
que  não  poderia,  já  que  estava  dirigindo.  Então,  o
citado amigo pede para ser deixado no sítio e o réu
efetivamente  atende  ao  pedido.  No  caminho,  dois
homens pulam do meio da estrada, pedindo a moto. O
réu entrega a moto e vai andando, até que a polícia o
prende.

Quanto  aos  capuzes,  o  réu  disse  que  não  foi
encontrado  qualquer  capuz  na  sua  posse.  Também
negou  a  propriedade  e  a  posse  dos  demais  itens:
carregador de pistola e munição. Atribuiu a inclusão do
seu nome ao fato de “ser de fora” e ser considerado
“suspeito”.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nas  perguntas  do  MP,  disse  que  viajou  de  Teixeira
para  Princesa  Isabel  na  companhia  da  moça  que
conheceu,  CAROLINA.  Disse  que  no  momento  da
prisão vinha a  pé com o rapaz que conheceu e  foi
deixar  no sítio.  Não soube dizer  o  motivo  pelo  qual
essa pessoa, conhecida por JOSÉ, fugiu no momento
em que a polícia se aproximou. Informou que somente
a polícia atirou, na ocasião e que depois de ter a moto
subtraída, ligou para CLÁUDIA, esposa de MANOEL
MESSIAS (dono da moto), para comunicar o ocorrido.

Essa  versão  do  réu,  se  não  for  fantasiosa,  é
desprovida de elementos que a corroborem. Perceba-
se o réu foi extremamente frio em todo o depoimento.
Até no final, quando foi indagado acerca do que mais
tinha  a  dizer  em sua  defesa,  ele  pediu  para  que  a
pergunta fosse repetida e, depois, disse apenas que
“estava  pagando  por  uma  coisa  que  não  devia”,
comportamento esse que é incompatível com os casos
de verdadeira inocência. Quem realmente é inocente,
fala  mais,  tenta  esclarecer  o  juiz  da  sua  não
culpabilidade, olha no olho0 não encarando, como fez
o réu-, mostra-se escorreito na linguagem e diz, sem
tergiversar,  todas  as  consequências  nefastas  pelas
quais  está  passando  em  razão  de  uma  prisão
indevida.

E com razão o juízo de convencimento firmado. 

Ora, de fato, seria impossível o reconhecimento de cada um dos

envolvidos na empreitada criminosa, se não pelas evidências dos autos, ou,

ainda,  pelas vestes ou compleição física:  todos eles estavam encapuzados.

Exatamente para dificultar a ação da polícia e o próprio reconhecimento pelas

vítimas ou policiais.

Nesse contexto, ainda que não tenha sido reconhecido, o fato é

que os elementos coligidos no decorrer da instrução processual são suficientes

para amparar o édito condenatório, como o fez o juiz singular.

No que alcança a prova produzida na fase inquisitorial, o policial

militar  ouvido,  Antônio  Marcos  Souza Rodrigues  (fls.  12/13),  em nenhum

momento,  afirmou  o  reconhecimento  do  acusado  como  sendo  um  dos

envolvidos no assalto narrado na denúncia dos autos. A todo instante, relata os

Desembargador João Benedito da Silva
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acontecimentos dos fatos: modus operandi  empreendido pelos denunciados e

pelos  terceiros  não  identificados,  bens  subtraídos  e  posteriormente

abandonados, quando não incendiados, e a forma utilizada pelos assaltantes

para impor medo aos cidadãos da cidade de Tavares.

Também na Delegacia de Polícia, um dos vigilantes da agência

bancária, Damião Hermínio Leite, relatou como os fatos ocorreram (fl. 14):

QUE há seis meses trabalha na agência do Banco do
Brasil de Tavares, onde exerce a função de Vigilante;
QUE  no  dia  de  hoje  encontrava-se  trabalhando  na
agência bancária antes referida, quando, por volta das
12:00  horas,  percebeu  uma  caminhonete  D20,  DE
COR BRANCA, na qual vinham um bando de homens
encapuzados  e  portando  armas  de  fogo  de  grosso
calibre;  QUE de imediato o referido bando dirigiu-se
até  a  agência  bancária  e  começaram  a  efetuar
disparos de arma de fogo contra a agência do banco,
tendo  quebrado  alguns  vidros;  QUE  em  seguida  o
bando  formado  por  aproximadamente  dez  homens
invadiram a agência bancária, renderam o depoente e
o outro segurança, tendo em seguida passado para a
área interna do banco, quando renderam o gerente e
obrigaram este a abrir o cofre da agência e subtraíram
todo  o  dinheiro  ali  existente;  QUE  os  assaltantes
demoraram  cerca  de  20  minutos  para  a  prática  do
assalto; QUE após a prática do assalto os bandidos
levaram o declarante, o outro segurança, o gerente do
banco e mais três funcionários chamados Elson, Jean,
Valmir  como  reféns;  QUE  na  hora  da  fuga,  os
assaltantes pediram para o depende dizer onde era a
saída da cidade, tendo tomado o destino do povoado
de Belém, pertencente ao município de Tavares; QUE
chegando no Sítio Pau D'arco os assaltantes liberaram
todos  os  reféns;  QUE  logo  depois  passou  uma
guarnição  policial  em  perseguição  aos  assaltantes;
QUE no momento da fuga percebeu que uma parte do
bando  vinha  em um automóvel  COROLA,  DE  COR
PRETA; QUE tomou ciência de que após a fuga os
assaltantes  chegaram  a  abandonar  e  queimar  o
veículo  Corola  e  também  abandonaram  a  D20
BRANCA; QUE os assaltantes estavam todos usando
capuz  preto,  e  dois  deles  que  se  aproximara  do
depoente  estavam  usando  calça  jeans;  QUE  os
assaltantes subtraíram os revólveres e os coletes do
depoente  e  do  outro  segurança  e  doze  cartuchos
calibre .38.
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Discorrendo a respeito do desenrolar dos fatos, o policial  José

Aldo Henriques Diniz  (fls. 15/16), apesar de não estar presente no local do

assalto, relatou haver avistado dois dos indivíduos que teriam participado do

roubo, em uma estrada não pavimentada, e se deslocando em uma motocicleta

CG TITAM ES COR AZUL,  150,  mas  que  conseguiram evadir-se  do  local.

Destacou  ter  sido  apenas  um  deles  capturado  em  oportunidade  posterior,

precisamente o recorrente:

QUE no dia de hoje, por volta das 14:00 horas, dirigia-
se para a cidade de Tavares após ser solicitado para
dar  apoio  ao  Policiamento  de  Princesa  Isabel  em
razão do assalto praticado contra a agência do Banco
do Brasil  de  Tavares-PB,  quando  ao adentrar  numa
estrada não pavimentada que interliga o Município de
Juru  a  Tavares,  nas  proximidades  do  Sítio  Jurema
avistou dois indivíduos em uma motocicleta CG TITAM
ES COR AZUL, 150, os quais estavam com capacete,
sendo que o condutor estava usando capacete preto,
camisa de malha de cor cinza e calça jeans, enquanto
o carona trajava camisa de cor escura,  calça jeans,
quando, ao avistar na qual vinha o depoente fizeram
uma manobra brusca e empreenderam fuga; QUE de
imediato passou a perseguir tais indivíduos, os quais
tomaram  o  destino  da  cidade  de  Tavares,  onde
momentos antes,  os assaltantes do bando do Brasil
haviam abandonado um veículo corola de cor escura;
QUE durante a perseguição os indivíduos caíram da
moto e correram, quando a guarnição efetuou disparos
para  o  alto,  tendo  os  assaltantes  conseguido  fugir,
entrando no matagal, levando consigo, cada qual, uma
mochila;  QUE  por  volta  das  21:00  horas,  quando
retornavam  das  diligências,  encontrou  o  capitão
Douglas, o qual informou que havia prendido um dos
indivíduos  que  o  depoente  estava  em  perseguição,
tendo um deles conseguido fugir; QUE o indivíduo que
foi  preso,  o  qual  chama-se  Francisco  das  Chagas
Rodrigues,  tem  as  mesmas  características  daquele
que vinha como carona da motocicleta antes referida;
QUE  o  indivíduo  que  conseguiu  fugir  era  o  que
pilotava  a  motocicleta;  QUE  o  capitão  também
informou para o depoente que em poder do indivíduo
preso foi  encontrado dois  capuzes de cor preta,  um
carregador  de  pistola  nove  milímetros  com  três
cartuchos intactos, dois capacetes, uma mochila e um
celular;  (…)  QUE o  indivíduo  que  foi  preso  afirmou
para  o  depoente  que  o  indivíduo  que  pilotava  a
motocicleta  chamava-se  JOÃO,  que  é  irmão  de
MAMÁ,  os  quais  são  da  cidade  de  Teixeira;  QUE
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verificou  que  no  celular  apreendido  em  poder  de
Francisco das Chagas constava uma ligação telefônica
advinda de MAMÁ; QUE ao entrar em contato com a
Companhia  de  Polícia  de  Teixeira,  uma  senhora
chamada  Cláudia,  residente  em  Teixeira,  fora  na
Companhia  de  Teixeira,  onde  informou  que  o
companheiro desta,  chamado Manoel  Messias Paiva
Vieira, por volta das 21:00 horas, havia efetuado uma
ligação do telefone Celular n.º 96079159 para aquela,
dizendo  que  ele  teria  sido  assaltado  na  cidade  de
Água  Branca,  onde  tinham  subtraído  a  motocicleta
daquele; QUE o número do telefone de Cláudia é 9106
3302; (...)

Os clientes da instituição bancária, Ivanildo Eufrásio da Silva (fl.

17)  e  Rondinelle  Hermínio  Leite  (fl.  18),  que  se  encontravam  no  local,

também precisaram a respeito do modus operandi, sem nada dizer a respeito

de reconhecimento de quaisquer dos envolvidos na prática delitiva.

O  acusado,  Francisco  das  Chagas  Rodrigues  de  Melo  (fls.

19/20), interrogado pela autoridade policial, confirmou a versão dos policiais, no

sentido de ter empreendido fuga, quando avistou guarnição dos militares, mas

sem  saber  precisar  a  respeito  do  que  iriam  fazer.  Negou,  entretanto,  a

participação no roubo ao banco:

QUE no dia 27/01/2010 estava no Sítio Poços quando
por volta das 16:00 horas chegou seu amigo, MANOEL
MESSIAS,  e  convidou  o  interrogado  para  ir  no  dia
seguinte em um lugar para fazer um serviço, sem ter
descriminado o que era,  quando o interrogado falou
que tinha coragem de fazer o referido serviço; QUE no
dia de hoje, por volta das 10:00 horas, saiu da cidade
de  Teixeira  juntamente  com  seu  amigo  Manoel
Messias, o qual vinha pilotando a motocicleta Honda
CG  150,  DE  COR  AZUL,  PLACA KHT  5487;  QUE
estava usando um capacete verde e que João estava
usando  um  capacete  preto;  QUE  Manoel  Messias
entregou uma sacola plástica para o interrogado trazer
consigo, na qual continha um casado de cor verde, um
casaco cor cinza, um par de luvas e dois capuzes de
cor preta;  QUE no caminho passaram na cidade de
Santa Terezinha; QUE em seguida dirigiram-se para a
cidade de Juru, passando por uma estrada de terra,
nas proximidades do Sítio  Jurema,  deparam-se com
uma  viatura  policial,  quando  empreenderam  fuga
temendo ser presos; QUE durante a fuga perderam o
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controle do veículo e caíram, quando abandonaram o
veículo  e  correram  por  dentro  do  mato;  QUE
permaneceram  durante  várias  horas  por  dentro  do
mato; QUE quando retornavam para o lado da cidade
de  Juru,  foram  surpreendidos  por  uma  guarnição
policial,  que conseguiu  prender  o  interrogado,  tendo
seu  amigo  Manoel  Messias  conseguido  fugir  pelo
matagal;  QUE  não  estava  portando  arma  de  fogo;
QUE  não  sabe  dizer  se  Manoel  Messias  estava
portando  arma  de  fogo;  QUE  não  sabe  dizer  que
MAMÁ já foi preso por prática de assalto; QUE no dia
de hoje, quando estavam fugindo da polícia,  Manoel
Messias fez ligações telefônicas para MAMÁ, pedindo
para este retornar; QUE Manoel Messias também fez
ligações  para  Cláudia,  quando  estavam  sendo
perseguidos pela  polícia;  QUE nega ter  participação
no assalto à agência do Banco do Brasil de Tavares;
(…).

No auto de apresentação e apreensão (fls. 32), consta relação de

objetos  encontrados,  alguns  deles  em  poder  do  acusado,  dentre  eles,

carregador de pistolas, contendo 03 (três) munições calibre 09mm e 02 (dois)

capuzes pretos, provavelmente utilizados para a empreitada criminosa.

Já na instrução em juízo (fls. 158/159), novamente, as vítimas e

os reféns não reconheceram o acusado como sendo um dos envolvidos na

empreitada criminosa,  pelo mesmo motivo  já  pontuado:  utilização de capuz

quando da conduta.

Entretanto,  novamente  afirmaram ser  o acusado o mesmo que

abandonou  a  moto  em  local  ermo  e  fugiu,  reforçando,  por  conseguinte,  a

efetiva participação do denunciado no roubo ao Banco do Brasil.

De relevante,  devem ser  destacadas as declarações prestadas

pelo  Capitão Douglas  Ferreira  de  Araújo (arquivo  2010117-6  -  5TA -  CP

Douglas Ferreira de Araújo.wmv), CD encartado à fl. 159.

Registrou  que,  após  o  assalto,  encontraram  as  vítimas,

abandonadas na estrada, as quais indicaram que os envolvidos na empreitada
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criminosa  haviam  fugido  em  um  Corolla  preto  e  em  uma  D-20  branca.

Ressaltou que, quando buscava sinais de participantes, deparou-se com uma

Frontier incendiada.

Afirmou que, nas proximidades de Belém, populares indicaram o

sentido em que os indivíduos haviam fugido, chegando, inclusive, a seguir a

poeira levantada pelo Corola, ocasião em que se depararam com uma moto,

em que estavam 02 (duas)  pessoas.  Temeram, pois  abordá-las porque não

sabiam se se tratava de populares, somente o fazendo porque elas passaram a

desferir tiros contra a guarnição da polícia, que revidou com outros disparos de

arma de fogo.  Entretanto,  não foi  possível  realizar  a  prisão,  principalmente

porque a estrada estava muito ruim, não sendo possível a passagem do carro

da polícia.

Acrescentou que a moto foi abandonada nas imediações de um

sítio,  e  terceira  pessoa  havia  falado  que  a  motocicleta  pertencia  a  Hélio

(condutor),  indivíduo contra quem existe  mandado de prisão expedido.  Não

havia,  entretanto,  informações a respeito  de quem seria  o passageiro,  que,

provavelmente, fugiu em direção ao mato.

Mais adiante, consignou que questionaram as pessoas da região,

mas que não pontuaram com precisão a respeito de eventuais participantes.

Os policiais, então, perceberam a presença de uma pessoa que se encontrava

em uma das casas da região, mas que ela conseguiu fugir, ao avistar o cerco

policial,  sendo  possível  apenas  a  apreensão  de  uma  moto  amarela,  de

propriedade de Tata, irmão de Hélio, e contra quem também havia mandado de

prisão expedido.

Delineou  que  o  Sgt  Aldo,  juntamente  com  a  guarnição  de

Teixeira,  teria  se  deparado com 02 (duas)  pessoas em uma moto  que,  ao

avistarem a viatura, arremessaram a moto no caminho e passaram a correr em

direção  do  mato,  desaparecendo  no  local.  Por  desconfiarem  da  atitude
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suspeita,  averiguaram a  procedência  da  motocicleta  e  constataram que  se

tratava de bem roubado em outra cidade. 

Em razão de denúncia de populares, afirmando terem avistado 02

(duas)  pessoas com capacete na mão e em direção a Juru, dirigiu-se uma

equipe  policial,  também  a  pé.  Após  caminharem  por  20  (vinte)  minutos,

decidiram  ficar  parados  em  uma  árvore,  local  estratégicos  para  eventual

abordagem.  Aproximaram-se,  assim,  os  02  (dois)  indivíduos,  ainda  com os

capacetes  em  punho,  quando  foi  promovida  a  abordagem.  O  acusado  foi,

então,  preso,  enquanto  que  o  outro  fugiu,  mas  deixou  no  local  uma bolsa

plástica com parte dos objetos apreendidos.

O depoente  ainda acrescentou que,  em poder  do  apelante,  de

objetos  consideráveis,  foram encontrados 02  (dois)  capuzes,  carregador  de

pistola 9mm e ferramenta (talvez alicate ou chave de fenda).

Indagado  pelo  Ministério  Público  (16:32/17:05),  afirmou  que  a

pessoa presa (apelante) era a mesma que deixou a moto anteriormente, logo

após o assalto, quando perceberam a presença da polícia no local. Também

registrou que o acusado negou a prática delitiva, passando a dar versão não

convincente.

Dada  a  palavra  à  defesa  do  acusado  Francisco  das  Chagas

(20:18/23:02),  respondeu  que  não  foi  encontrada  arma  na  mochila,  muito

menos em poder do acusado Francisco, mas apenas o carregador. Sabia que o

acusado que fugiu estava em poder de arma de fogo, porque ele atirou em

direção  aos  policiais.  Não  se  recordava,  entretanto,  se  o  carregador

encontrava-se na sacola do recorrente ou do terceiro que fugiu do local.

O depoimento  prestado pelo  Capitão Douglas foi  corroborado

pelo policial  Giovanny Neves Campos (arquivo 2010117-6 - 8TA - Giovanny

Neves Campos.wmv).
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Delineou  que  estava  próximo  a  Juru,  ocasião  em  que  tomou

conhecimento de que 02 (duas) pessoas haviam sido encontradas: uma presa

e  outra  que  evadiu  do  local.  Ambos  seriam  os  mesmos  indivíduos  que

anteriormente haviam fugido do cerco policial.

Indagado pela advogada de defesa  (04:17/ 05:28), confirmou a

mesma versão de quais objetos estavam na sacola encontrada, bem como a

respeito do porte de arma.

O acusado (arquivo 2010117-6 - INTERROGATÓRIO - Francisco

das Chagas R. de Melo.wmv) nega a prática delitiva (00:46/00:48).

Afirmou  apenas  que  a  moto,  de  propriedade  do  amigo  e

codenunciado,  foi  utilizada para  deixar  uma moça que havia conhecido,  na

cidade de Juru (02:10/02:15). Destacou (02:55/03:10) que se dirigia a um sítio,

para deixar o conhecido dessa moça, ocasião em que foi assaltado por dois

homens,  sendo necessário  continuar  o  caminho a  pé,  situação em que foi

encontrado e preso pela polícia.

Indagado a respeito do capuz (03:10/05:26), respondeu que não

estava em posse do objeto, ressaltando que a polícia o havia implantado entre

os  seus  pertences,  podendo  ele  (capuz)  ter  sido,  inclusive,  encontrado  no

mato. Talvez porque o interrogado era de outra cidade e suspeitaram de sua

participação.

Ainda quando interrogado pelo magistrado, disse que a pessoa

que havia emprestado a moto cobrou a responsabilidade pelo perdimento, em

razão do suposto assalto.

Questionado pelo Ministério Público, acrescentou que a moça a

quem teria dado carona era conhecida como Carolina (06:55), além de que o

proprietário da motocicleta era Manoel Messias (07:05/07:34) que teria cobrado
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a motocicleta através de um irmão, de nome Henrique, que foi até a cadeia

visitar o acusado.

Ainda ponderou que estava a pé, quando da prisão, juntamente

com o  terceiro  que  tinha  ido  deixar  no  sítio,  de  nome  José,  não  sabendo

informar  o  motivo  pelo  qual  ele  fugiu,  ao  serem  abordados  pela  polícia,

informando, ainda que, não houve troca de tiros (07:44/08:26).

Pontuou  (08:33/09:34)  que  não  havia  dito  na  Delegacia  que

estava em companhia de Manoel  Messias.  Esclarecendo a respeito  do que

seria  o  “negócio”  que  teria  sido  convidado  por  Manoel  Messias,  afirmado

perante  a  autoridade  policial,  mencionou  que  todas  as  declarações  foram

implantadas pelo delegado.

Sempre  que  lido  o  interrogatório  inquisitorial  do  denunciado,

negou que teria dado as declarações nele consignadas. Negou, inclusive, que

Manoel Messias jamais fez ligações para Cláudia. Na verdade, ele quem teria

realizado a ligação,  a  fim de que ela  prestasse ocorrência diante do roubo

mencionado (10:05/11:07).

Nesse contexto, concordando com as afirmações do juiz singular,

tem-se que a versão apresentada pelo acoimado não veio acompanhada de

elementos  probatórios,  encontrando-se,  isolada  nos  autos.  Cuida-se  de

reiteração,  em  parte, nas  declarações  prestadas  pelo  próprio  acusado  no

interrogatório. As pessoas que, em tese, poderiam corroborar a defesa sequer

foram arroladas como testemunhas:

Note-se  que  o  réu,  em momento  algum,  arrolou  as
principais  pessoas  que  trariam  reforço  à  sua
autodefesa:  MANOEL  MESSIAS  (dono  da  moto),
CAROLINA (sua  namorada,  que  ele  foi  deixar  em
Juru), JOSÉ (pessoa que ele conheceu e foi deixar em
casa,  no  sítio)  e  CLÁUDIA  (esposa  de  Manoel
Messias, a quem o réu teria comunicado a ocorrência
do furto).
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Por  outro  lado,  sabendo  que  incumbe  ao  Ministério  Público  a

prova das afirmações (art.  156 do CPP), o acervo colhido é suficiente para

amparar a pretensão inaugural.

Como  já  afirmado,  o  acusado  foi  preso  em  posse  de  objetos

utilizados para a empreitada criminosa: capuz (compatíveis com os utilizados

pelos  assaltantes)  e  carregador  de  pistolas  contendo  03  (três)  munições

09mm, mesmo porque, segundo as testemunhas ouvidas, durante o assalto foi

utilizado armamento de grosso calibre.

Depois, não há como justificar o fato de que, quando avistado por

policiais,  evadiu-se  do local,  somente sendo preso posteriormente,  após os

militares montarem campana para a captura.

Por fim, diante das declarações prestadas pelas testemunhas, ao

discorrer  a  respeito  dos  fatos  que  seguiram  à  ação  delituosa,  não  reside

qualquer dúvida quanto à efetiva participação do acusado.

Ante essas ponderações, deve ser mantida a condenação.

2. Do pedido subsidiário de minoração da pena:

Resta a análise do pedido subsidiário: minoração da pena.

Para justificar a reforma da pena estabelecida, argumenta:

As penas privativas de liberdade foram aplicadas de
modo  exacerbado,  totalmente  desproporcional  a
aconduta  delitiva  imputada  ao  Apelante,  sem contar
que o mesmo é primário e de bons antecedentes, e
todas as circunstâncias são favoráveis.

Já o juiz singular, antes de estabelecer pena-base, discorreu:

Das oito  circunstâncias,  cinco foram positivas e três
negativas. Por isso, como a pena vai de 4 a 10 anos
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(intervalo de 6 anos, ou seja, 72 meses), penso que
para  cada  circunstância,  positiva  ou  negativa,  deve
haver o desconto correspondente (9 meses). Assim, 5
(circunstâncias) negativas devem implicar 45 meses,
ou seja, 3 anos e 9 meses.

Portanto, fixo a pena base em 7 anos e 9 meses.

No  cálculo  do  §2º  (causas  de  aumento),  é  de  se
considerar que foram três qualificadoras, dando ensejo
ao aumento da pena privativa de liberdade em 5/12
(cinco doze avos), ou seja, mais 3 anos, 2 meses e 25
dias  (a  fração  de  aumento  de  5/12  se  encontra
conforme precedentes jurisprudenciais) (…).

Ora,  por  força dos arts.  59 e 68,  ambos do CP, a pena a ser

aplicada em desfavor  de  acusado de prática  delitiva  não deverá  tomar  por

parâmetro condições pessoais do agente, mas sim as 08 (oito) circunstâncias

judiciais previstas no ordenamento jurídico. 

A primariedade ou eventuais bons antecedentes serão sopesados

apenas como uma das circunstâncias judiciais (antecedentes criminais) e não

sendo eles, como pretendido pelo recorrente, os determinadores da reprimenda

final a ser aplicada.

Assim, a inexistência de antecedentes criminais desfavoráveis ao

recorrente  não  é  suficiente  para  estabelecer  pena  no  mínimo.  Como  já

pontuado, trata-se de apenas uma das circunstâncias judiciais, que, no caso,

foi sopesada em favor do apelante.

Lado  outro,  ainda  no  tocante  às  causas  de  aumento,  pelas

declarações  das  testemunhas,  a  empreitada  criminosa  envolveu  quase  10

(dez) pessoas, todas fortemente armadas (armas de grosso calibre), além de,

quando da saída, restringiram a liberdade de diversas pessoas, dentre elas o

gerente do banco e clientes do estabelecimento bancário, que se encontravam

no local, no momento do fato.
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Por esses argumentos, mais uma vez,  melhor sorte não há ao

recorrente.

DO RECURSO MINISTERIAL:

Pretende o  Parquet  que seja (a)  o recorrente condenado pelos

roubos praticados contra os seguranças da agência bancária e o proprietário

da D-20 e (b) também condenado pelo porte de arma de fogo de uso restrito.

Para amparar a necessidade de reforma da sentença, quanto ao

primeiro pedido de condenação (roubo contra outras vítimas),  o Ministério

Público justificou:

Assim, pelo relato da vítima Damião, extrai-se que o
assalto  relativo  a  ele  e  ao  segurança  Jackson  foi
praticado por bando armado composto por cerca de 10
homens.  Ademais,  após  a  subtração  de  seus  bens,
referidas  vítimas  foram  levadas  juntamente  com  os
meliantes  e  mantidas  como  reféns,  sendo
abandonadas nas proximidades no Sítio Pau D'Arco.

Ou  seja,  devidamente  comprovada  a  subtração
patrimonial, mediante grave ameaça, contra as vítimas
Damião e Jackson, a qual foi feita por bando armado
de  mais  de  duas  pessoas,  com  a  posterior
manutenção das vítimas em seu poder, perfazendo-se
o tipo penal constante no art. 157, §2º, I, II e V, duas
vezes, já que foram atingidos os patrimônios de duas
vítimas diferentes.

Esta  narrativa  foi  confirmada  pelas  testemunhas
Alison Medeiros de Araújo e Rondinelle Hermínio
Leite, ouvidos em juízo, conforme gravação em DVD
constante  nos  autos.  Tais  testemunhas  a  tudo
presenciaram,  sendo  também feitas  de  reféns  pelos
criminosos.

(…)

Antes  da prática  do  assalto  ao  Banco do Brasil,  os
meliantes,  armados,  roubaram também o veículo  do
popular Alexandro Marcelino Lima, nas proximidades
da  estrada  que  liga  Princesa  Isabel  a  Tavares,
mantendo-o  como  refém  durante  todo  o  assalto  ao
Banco do Brasil.
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(…)

As  declarações  da  vítima  foram  confirmadas
judicialmente  pela  testemunha  CP  Douglas  Araújo,
bem  como  pelas  testemunhas  Rondinelle  Hermínio
Leite e Alisson Medeiros de Araújo, os quais atestaram
ter tomado ciência acerca do roubo praticado contra o
proprietário da D20 branca.

(…)

Assim  agindo,  cada  um  dos  réus  deverá  responder
pela totalidade das condutas praticadas, posto que a
esta  anuíram  totalmente,  sendo  todos  responsáveis
pelo sucesso da empreitada criminosa.

(…)

Deste  modo,  pode-se  dizer  que  o  roubo  da  D20,  o
roubo aos dois vigilantes, bem como o roubo ao Banco
do  Brasil,  foram  praticados  por  todos  os
integrantes da quadrilha,  devendo todos responder
integralmente.

Já  o  magistrado  singular,  ao  rechaçar  o  pleito  ministerial,  de

condenação por 04 (quatro) roubos, que havia sido formulado desde a exordial,

consignou:

O que não se pode fazer, todavia, é atribuir ao réu a
responsabilidade  por  todos  os  crimes  descritos  na
denúncia.

Com efeito, o réu está sendo acusado também de ter
roubado  a  vítima  DAMIÃO  HERMÍNIO  LEITE,
JACSON  MARCEL  SILVA  SOUSA  (seguranças  do
banco)  e ALEXANDRE MARCELINO LIMA (dono do
Corolla), porém, nenhum dessas vítimas foi ouvida e
não  se  sabe  como  se  deu  o  roubo  de  seus  bens.
Nesse sentido, as testemunhas apenas ouviram dizer
que os homens fizeram a subtração dos coletes e das
armas  dos  seguranças,  mas  como  estavam  todos
encapuzados,  não  se  pode  ter  certeza  que,  nesse
particular, o réu teve participação ou se quis participar
desse outro crime.

Nesse contexto, tem-se que, tratando-se de prova a possibilitar

condenação, ela deverá ser colhida no decorrer da instrução processual, não
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sendo válida aquela produzida apenas no inquérito policial. Deverão, pois, ser

ratificadas em juízo, quando submetidas ao contraditório e à ampla defesa.

Mutatis mutandis:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO
PELO  CONCURSO  DE  PESSOAS.  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.  ACÓRDÃO  CONDENATÓRIO
EMBASADO  EXCLUSIVAMENTE  EM  ELEMENTOS
INFORMATIVOS  COLHIDOS  DURANTE  O
INQUÉRITO  POLICIAL.  OFENSA À  GARANTIA DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1.  Em  respeito  à  garantia  constitucional  do  devido
processo  legal,  a  legitimidade  do  poder-dever  do
Estado aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da
prática  de  determinada  infração  penal  deve  ser
exercida por meio da ação penal, no seio da qual ser-
lhe-á assegurada a ampla defesa e o contraditório.
2.  Visando  afastar  eventuais  arbitrariedades,  a
doutrina e a jurisprudência pátrias já repudiavam a
condenação  baseada  exclusivamente  em
elementos de prova colhidos no inquérito policial.
3. Tal vedação foi  abarcada pelo legislador ordinário
com a alteração da redação do artigo 155 do Código
de Processo Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008, o
qual  prevê  a  proibição  da  condenação  fundada
exclusivamente  nos  elementos  informativos  colhidos
na investigação.
4. Constatado que o Tribunal de origem utilizou-se
unicamente de elementos informativos colhidos no
inquérito  policial  para  embasar  o  édito
condenatório em desfavor da paciente, imperioso
o  reconhecimento  da  ofensa  à  garantia
constitucional ao devido processo legal.
REPRIMENDA.  REGIME  DE  EXECUÇÃO.  MODO
FECHADO  DETERMINADO  COM  BASE  NA
GRAVIDADE  EM  ABSTRATO  DO  DELITO.
DESCABIMENTO.  PENA-BASE.  FIXAÇÃO  NO
MÍNIMO  LEGALMENTE  PREVISTO.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  ART.
33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 718 E
719  DA  SUPREMA  CORTE.  COAÇÃO  ILEGAL
EVIDENCIADA.  ALTERAÇÃO  PARA  O  MODO
SEMIABERTO.
1. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece
que o condenado à pena superior a 4 (quatro) anos e
não excedente a 8 (oito) poderá iniciar o cumprimento
da reprimenda no regime semiaberto, observando-se
os critérios do art. 59 do aludido diploma legal.
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2.  Fixada  a  pena-base  no  mínimo  legal  e  sendo  o
acusado primário e sem antecedentes criminais,  não
se  justifica  a  imposição  do  regime  prisional  mais
gravoso.
3. A Suprema Corte, nos verbetes 718 e 719, sumulou
o entendimento de que a opinião do julgador acerca da
gravidade genérica do delito não constitui  motivação
idônea a embasar o encarceramento mais severo do
sentenciado.
4. Ordem concedida para cassar o acórdão objurgado
apenas com relação à paciente Márcia Regina Pereira,
restabelecendo-se  a  sentença  absolutória  proferida
pelo  magistrado  singular,  com  a  determinação  de
expedição de alvará de soltura em seu favor, se por
outro motivo não estiver presa e para estabelecer o
regime semiaberto como modo inicial de cumprimento
da  sanção  aplicada  ao  paciente  Adriano  Emílio
Marchesini.  (STJ.  HC  118.296/SP,  Rel.  Ministro
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
16/11/2010,  DJe  14/02/2011)  (SEM  GRIFOS  NO
ORIGINAL)

Por outro lado, no tocante à possibilidade de todos os envolvidos

em prática assalto a agência bancária também serem responsabilizados por

roubo das armas contra os seguranças do local, deverão ser averiguadas as

circunstâncias  delitivas,  em  especial,  para  ser possível  identificar  os

envolvidos,  a  fim  de  que  respondam  apenas  pelos  delitos  que  quiseram

praticar.

Entretanto, podendo-se afirmar que um delito é desdobramento

lógico  do  outro,  e  que  estaria  na  esfera  de  conhecimento  de  todos  os

coautores, essa responsabilização é presumida, afirmação essa que não gera

qualquer prejuízo ao acusado, ainda que levado em consideração o  animus

necessário para a caracterização de delito (elemento subjetivo do tipo).

1. Do roubo das armas dos seguranças do Banco do Brasil: 

No caso dos autos, quanto ao roubo praticado contra os vigilantes

da  agência  bancária,  tem-se que se  encontravam 02  (dois)  seguranças no

local:  Damião  Hermínio  Leite e  Jackson  Marcel  Silva  Sousa.  Contudo,
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apenas  um  deles  foi  ouvido  pela  autoridade  policial,  e  somente  nesse

momento. Ou seja, o vigilante não foi arrolado como testemunha de acusação.

Quando da oitiva na fase inquisitorial,  Damião Hermínio  (fl. 14)

relatou que, assim que os envolvidos na empreitada criminosa ingressaram na

agência bancária, alguns deles (não sabendo especificar qual, mesmo porque

estavam todos encapuzados) renderam o declarante e o outro vigilante que se

encontrava no local, mas todos fortemente armados, subtraindo as armas de

fogo, que foram levadas pelos assaltantes:

(…) QUE há mais de seis meses trabalha na agência
do Banco do Brasil de tavares, onde exerce a função
de  Vigilante;  QUE  no  dia  de  hoje  encontrava-se
trabalhando  na  agência  bancária  antes  referida,
quando,  por  volta  das  12:00  hrs,  percebeu  uma
camionete D20,  DE COR BRANCA, na qual  vinham
um bando de homens encapuzados e portando armas
de fogo de grosso calibre; QUE de imediato o referido
bando dirigiu-se até a agência bancária e começaram
a efetivar disparos de arma de fogo contra a agência
do  banco,  tendo  quebrado  alguns  vidros;  QUE  em
seguida o bando formado por aproximadamente dez
homens  invadiram  a  agência  bancária,  renderam  o
depoente  e  do  outro  segurança  do  banco  chamado
Jacks, após o tomaram a arma de fogo do depoente e
do outro segurança, tendo em seguida passado para a
área interna do banco, quando renderam o gerente e
obrigaram este a abrir o cofre da agência e subtraíram
todo o dinheiro ali existente; (...)

Conclui-se, pois, que, como a subtração da arma de fogo ocorreu

no início do assalto, essa conduta estava sob o domínio do fato de todos os

envolvidos,  em especial,  porque  configurava  meio  para  a  concretização  do

roubo.  Assim,  aqueles  que  contribuíram  de  alguma  forma  para  o  delito

praticado contra o estabelecimento bancário, ainda que não tenham participado

efetivamente a subtração, deverão também ser responsabilizados pelo roubo

dos vigilantes.

Registre-se que se trata de roubos em concurso formal, diante da

existência de patrimônios diferentes:
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HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, C.C. ART.
70,  DO  CÓDIGO  PENAL.  (1)  IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA  DE  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.  (2)  DELITO
EFETUADO  COM  EMPREGO  DE  ARMA BRANCA.
POSSIBILIDADE  DE  AUMENTO  DE  PENA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.  (3)  CONCURSO
DE  PESSOAS.  MAIS  DE  UM  AGENTE.
CARACTERIZAÇÃO.  (4)  MAJORANTES.  QUANTUM
DE ACRÉSCIMO. SÚMULA Nº  443 DESTA CORTE.
ILEGALIDADE MANIFESTA.  (5)  CRIME COMETIDO
MEDIANTE  UMA  SÓ  AÇÃO.  PATRIMÔNIOS
DIVERSOS.  CRIME  ÚNICO.  IMPOSSIBILIDADE.
CONCURSO  FORMAL.   (6)  REGIME  INICIAL
FECHADO.  PENA-BASE.  MÍNIMO  LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO.  GRAVIDADE  ABSTRATA.
DIREITO AO REGIME MENOS SEVERO. SÚMULAS
718  E  719  DO  STF  E  SÚMULA  440  DO  STJ.
FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  (7)  WRIT  NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(…) 
5. É assente neste Tribunal Superior que, praticado
o crime de roubo mediante uma só ação,  contra
vítimas diferentes, não há se falar em crime único,
mas sim em concurso formal, visto que violados
patrimônios distintos. Precedentes.
6. Não é possível a imposição de regime mais severo
que o fixado em lei  com base apenas na gravidade
abstrata do delito. Para exasperação do regime fixado
em lei é necessária motivação idônea.
Súmulas  n.º  718  e  n.º  719  do  Supremo  Tribunal
Federal e Súmula n.º 440 deste Superior Tribunal de
Justiça.
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, ratificada a liminar, a fim de reduzir as penas
dos pacientes para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa,
estabelecendo o  regime inicial  semiaberto,  mantidos
os demais termos da sentença e do acórdão. (STJ. HC
232.102/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
24/03/2014) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Contudo, como já pontuado, a responsabilização somente poderá

ocorrer  se,  no  decorrer  da  instrução  judicial,  as  provas  apontarem  nesse

sentido, não se podendo condenar tomando por base apenas as declarações

do vigilante, na Delegacia de Polícia.
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Quem  poderia  corroborar  as  informações  trazidas  por  Damião

seria a própria vítima, ou o segundo vigilante, ou, ainda, pessoas que estavam

presentes.

Rondinelle  Hermínio  Leite,  em  audiência  de  instrução  e

julgamento  (arquivo -  2010117-6 -  3TA - Rondinele Hermínio Leite.wmv),  a

respeito da subtração da arma, registrou apenas que, após ser feito refém,

juntamente  com  outras  pessoas  (homem  de  Juru,  o  caixa  do  banco  e  os

vigilantes),  observou que os  dois  ocupantes  do Corolla  (onde foi  colocado)

estavam “armados de 765” e 02 (dois) revólveres, armas essas provavelmente

subtraídas dos seguranças do banco (01:38/01:50).

Indagado  pelo  Ministério  Público  (03:00/03:36),  respondeu  que

foram subtraídas armas de fogo dos seguranças dos bancos, podendo afirmar

porque uma das vítimas, Damião Hermínio, é seu primo.

Sendo assim, ainda que o segurança não tenha sido ouvido em

juízo, as declarações da vítima Rondinelle são suficientes para corroborar a

substração das armas de fogo, motivo pelo qual, inexistem dúvidas a respeito

do roubo   perpetrado em face de um dos seguranças, Damião Hermínio  . 

Quanto ao vigilante Jackson Marcel Silva Sousa, a afirmação de

Damião, na delegacia de polícia, foi ratificada em juízo (03:15/03:58), através

das declarações prestadas pelo gerente do banco, Alisson Medeiros, áudio de

fls.  159,  (arquivo  2010117-6  -  4TA  -  Alisson  Medeiros  Araújo.wmv).  A

testemunha de acusação pontuou terem os seguranças entregue os coletes, as

armas e a munição que detinham.

Ademais, não há dúvidas de que os seguranças também foram

feitos  reféns,  e  levados  pelos  envolvidos  no  assalto,  como  destacado  por

Rondinelle Hermínio Leite, em audiência de instrução e  julgamento  (arquivo

- 2010117-6 - 3TA - Rondinele Hermínio Leite.wmv).
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Por essas ponderações, merece, pois, ser acolhido o pedido de

reforma  da  sentença,  para  condenar  o  acusado  Francisco  das  Chagas

Rodrigues  de  Melo  pelo  roubo  praticado  contra  Damião  Hermínio  Leite e

Jackson Marcel Silva Sousa, reconhecendo-o como incurso nas penas do art.

157, §2º, incisos I, II e V do CP c/c art. 70 do CP.

A dosimetria da pena será feita em ocasião oportuna.

2. Do roubo da D20:

Ainda trilhando o mesmo entendimento anteriormente delineado,

não sendo possível a identificação de quem, de fato, efetuou a subtração de

bem que não era, a princípio, objetivo da empreitada criminosa, deverão ser

analisadas as circunstâncias em que praticado o delito, somente podendo ser

punido aquele que venha a ser identificado ou, então, todos os participantes,

desde que estejam todos os crimes em consequência lógica. Ou seja, a prática

de um dos delitos por um dos coautores, necessariamente, poderia ser previsto

pelos demais.

Ante essa afirmação, não há como acolher a pretensão ministerial

de que o denunciado também deve ser punido pela subtração da D20. Isso

porque, em que pese a informação da vítima Alexsandro Marcelino Lima, nas

declarações  prestadas  perante  a  autoridade  policial  (fl.  42),  de  que  teve  o

veículo subtraído por 06 (seis)  homens encapuzados, em um Corolla preto,

não soube precisar se havia outras pessoas envolvidas no assalto ao banco. 

QUE  no  dia  28/01/2010,  por  volta  das  11:00  horas
estava  se  dirigindo  para  a  cidade  de  Tavares,
conduzindo um veículo  D20,  DE COR BRANCA,  de
sua propriedade, quando, ao se aproximar da rodovia
que  interliga  o  município  de  Princesa  Isabel  ao
município de Tavares, apareceu um veículo Corolla de
cor preta, do qual desceram 06 homens encapuzados
e todos portando arma de fogo de grosso calibre, os
quais renderam o depoente, tomaram o seu veículo e
jogaram  o  depoente  sobre  a  carroceria  do  veículo;
QUE em seguida quatro dos indivíduos entraram no
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carro  do depoente,  sendo que três  deles  vieram na
carroceria juntamente com o depoente e os outros dois
vieram  seguindo  no  automóvel  Corolla,  tomando  o
destino  da  cidade  de  Tavares;  QUE  os  indivíduos
disseram que iam levar o depoente como refém; QUE
no  caminho  os  indivíduos  comentaram  que  iriam
assaltar  o  Banco  de  Tavares;  QUE o  indivíduo  que
atirou o depoente em cima do carro era muito forte e
muito  alto  e  era  quem dava  as  ordens  aos  demais
integrantes do bando, mandando atirar; (…) QUE não
sabe  dizer  se  haviam  outros  integrantes  do  bando,
além dos que vinham no veículo Corolla (…);

E,  diferentemente  do  entendimento  firmado  para  o  roubo  das

armas  dos  seguranças,  não  se  pode  afirmar  que  a  subtração  da  D20  foi

indispensável para a realização do assalto ao Banco do Brasil, tendo em vista

os acusados já  disporem de outros meios de locomoção para a prática da

empreitada criminosa, que, ainda assim, possibilitariam a chegada, e a fuga,

dos envolvidos ao local do crime.

Não há, pois, como se acostar à afirmação ministerial (fls. 287) de

que:

Os  roubos  qualificados  em  face  dos  vigilantes  do
Banco e do proprietário da D20 foram praticados no
mesmo contexto fático, tudo para fins de garantir-se o
êxito do roubo qualificado em detrimento do Banco do
Brasil.

Não há duvidas de que todos os meliantes previram e
aceitaram a prática dos delitos circundantes, sempre
visando ao sucesso do roubo à agência bancária.

Assim  agindo,  cada  um  dos  réus  deverá  responder
pela totalidade das condutas praticadas, posto que a
esta  anuíram  totalmente,  sendo  todos  responsáveis
pelo sucesso da empreitada criminosa.

Em síntese, havendo informações de que além dos denunciados,

terceiros não identificados participaram do assalto ao banco, e observado que

não foi possível precisar quem eram essas pessoas que estavam no Corolla

(estando, pois, diante de uma autoria incerta), cuja subtração não era previsível

por todos os envolvidos no roubo do Banco do Brasil, não se pode chegar a
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outra  conclusão  que  não  a  absolvição,  como  bem  consignou  o  julgador

singular.

3. Do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Por fim, questionou o Ministério Público a absolvição pelo porte

irregular  de  arma de  fogo de uso  restrito  (art.  16  da Lei  n.º  10.826/2003),

alegando que a condenação pleiteada é pelo porte de munição e acessório de

uso restrito, devidamente descrito na denúncia.

Justifica, pois, que o delito seria autônomo ao do roubo contra a

instituição  bancária,  posto  que  “ocorrido  em local  diferente  e  em momento

temporal diverso”:

De  logo,  nota-se  que  este  delito  trata-se  de  delito
autônomo no tocante aos roubos perpetrados,  posto
que  ocorrido  em  local  diferente  e  em  momento
temporal  diverso.  Com  efeito,  o  flagrante  do  porte
ilegal de acessório e munição de uso restrito ocorreu
muito tempo após a prática dos roubos, tratando-se de
fato como nova autonomia delitiva.

De fato, os roubos ocorreram por volta do meio dia, ao
passo que a prisão do acusado Francisco, com o porte
ilegal de acessório e munição de uso restrito, deu-se
por volta das 21:00h. Isso, per si, demonstra que este,
após a prática dos delitos contra o patrimônio, ainda
continuou a ofender a ordem pública, desta vez com o
porte  ilegal  dos  mencionados  bens,  devidamente
descritos no auto de apreensão.

Já ao rechaçar  o  pleito  de  condenação por  esse crime,  o  juiz

singular  entendeu que a não apreensão da arma era determinante,  mesmo

porque se exigia a descrição legal da arma utilizada e o seu enquadramento

como de uso restrito:

Em relação ao emprego de arma de uso restrito, como
não houve apreensão de armamento, não há como se
analisar a violação ao art. 16, da Lei n.º 10.826/2003,
devendo  o  réu,  por  falta  de  materialidade  nesse
quesito, ser absolvido.
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Não  se  está  aqui  dizendo  que  o  réu  estava
desarmado,  pelo  contrário,  até  porque  as
testemunhas,  em uníssono,  afirmaram que todos  os
agentes  portaram  arma  de  “grosso  calibre”,  o  que
justifica apenas a circunstancialização do roubo, mas
não a incidência do art. 16 da Lei de Desarmamento,
que exige a descrição legal da arma utilizada e o seu
enquadramento como uso restrito.

Com efeito, em parte, merece ser acolhida a alegação ministerial. 

De fato, desde o início, o objetivo do Ministério Público não é a

responsabilização  pelas  armas  utilizadas  quando  do  assalto  ao  Banco  do

Brasil,  mas sim por ter sido encontrada munição e carregador em poder do

recorrente e de outro acusado, quando abordados pelos policiais. 

Desde a denúncia foi relatada essa pretensão:

A polícia, de imediato, iniciou perseguição ininterrupta
aos vários meliantes.

(…) 

Em  momento  bastante  posterior  à  consumação  do
assalto,  já  por  volta  das  21:00h,  os  acusados
Francisco das Chagas e Manoel Messias  deixaram
o  esconderijo  onde  estavam  homiziados,  entre  os
sítios Rssino e Rajada. Neste instante, uma guarnição
da Polícia Militar, desta vez comandada pelo Capitão
Douglas,  que estava de campana,  chegou a efetuar
novos disparos de advertência.

O  acusado  Francisco  das  Chagas  foi  detido  em
flagrante, ao passo que seu parceiro Manoel Messias
conseguiu mais uma vez fugir, possivelmente ferido.

O  acusado  Francisco  Chagas  foi  preso  trazendo
consigo,  ilegalmente,  acessório  e  munição  de  uso
restrito,  consistentes  em  um  carregador  de  pistola
contendo 03 munições calibre 9mm, praticando nova
infração penal  autônoma.  Além disso,  Francisco das
Chagas  trazia  consigo  dois  capuzes  pretos,  uma
chave de fenda, um alicate, um aparelho celular e três
chips telefônicos TIM, o que torna mais evidente a sua
participação no assalto ocorrido horas antes. (GRIFOS
NO ORIGIONAL)

Desembargador João Benedito da Silva
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Entretanto, ainda que os argumentos utilizados para amparar o

pedido  de  condenação  pelo  porte  de  arma  não  tenham  sido  corretamente

sopesados pelo juiz singular, não há como acolher o pleito de reforma. Veja-se.

Em primeiro instante, para que seja possível a condenação pela

prática do crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, quando também é imputado

ao denunciado o crime do art. 157, §2º, inciso II do CP, faz-se mister que o

porte de arma se apresente de forma autônoma ao roubo circunstanciado pelo

uso de arma:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  NÃO-CABIMENTO.RESSALVA  DO
ENTENDIMENTO  PESSOAL  DA  RELATORA.
DIREITO  PENAL.  ROUBO  MAJORADO  PELO
EMPREGO DE ARMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  COM  NUMERAÇÃO  SUPRIMIDA.
CONDENAÇÃO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO
PENAL.  PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO  QUANTO  AO
CRIME  DE  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA DE  FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA,  EM VIRTUDE DA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA NO CASO EM TELA. PRECEDENTES.
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.
1.  A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e
ambas  as  Turmas  desta  Corte,  após  evolução
jurisprudencial,  passaram  a  não  mais  admitir  a
impetração  de  habeas  corpus  em  substituição  ao
recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é
cabível, em razão da competência do Pretório Excelso
e  deste  Superior  Tribunal  tratar-se  de  matéria  de
direito estrito,  prevista taxativamente na Constituição
da República.
2.  Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva
da posição pessoal desta Relatora, também nos casos
de  utilização  do  habeas  corpus  em  substituição  ao
recurso especial, sem prejuízo de, eventualmente, se
for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de
flagrante ilegalidade.
3.  Para  a  aplicação  do  princípio  da  consunção,
pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados
de consuntos, que funcionam apenas como estágio de
preparação  ou  de  execução,  ou  como  condutas,
anteriores ou posteriores de outro delito mais grave,
nos termos do brocardo lex consumens derogat  legi
consumptae.

Desembargador João Benedito da Silva
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4. A conduta de portar arma ilegalmente não pode
ser absorvida pelo crime de roubo, quando restar
evidenciada  a  existência  de  crimes  autônomos,
sem nexo de dependência ou subordinação.
5. Ademais, no caso, para a adoção de entendimento
diverso,  seria  necessário  proceder  a  uma  análise
aprofundada de todo o conjunto fático-probatório dos
autos,  o  que se  afigura  incabível  na  estreita  via  do
habeas corpus.
6. Ordem de habeas corpus não conhecida. (STJ. HC
236.846/MG,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  18/02/2014,  DJe  05/03/2014)
(SEM GRIFOS NO ORINGINAL)

No caso dos autos, diferentemente do sustentado pelo  Parquet,

não há crimes autônomos.  Na verdade,  quando  Francisco das Chagas foi

preso, ainda não havia sido cessada a perseguição empreendida pelos policiais

aos assaltantes do Banco do Brasil,  o que foi inclusive afirmado na denúncia.

O  fato  do  acusado  ter  sido  preso  às  21hs,  enquanto  o  delito  de  roubo

perpetrado em torno do meio dia, o decurso desse lapso temporal não implica

dizer que houve delitos autônomos.

Ao ser ouvido em juízo, Capitão Douglas, policial que efetuou a

prisão do acoimado, foi contundente ao afirmar que, em razão de denúncia de

populares, dirigiu-se ao local, ficando parado em uma árvore, quando avistou

02 (duas) pessoas, a pé, com capacete nas mãos, e com os mesmos sinais

das pessoas que anteriormente haviam empreendido fuga. Esse registro, pois,

retrata a existência do liame entre o assalto e a arma apreendida no local.

Em uma segunda justificativa, tem-se que o policial encarregado

da prisão não soube precisar a quem pertencia a munição e o carregador da

arma.  Destacou  apenas  que,  quando  da  abordagem,  foram observadas  02

(duas) sacolas plásticas, não sabendo identificar a quem pertencia a sacola em

que  foram encontrados os objetos para enquadramento no art. 16 da Lei n.º

10.826/2003 (20:18/23:02 – arquivo 2010117-6 - 5TA - CP Douglas Ferreira de

Araújo.wmv).

Desembargador João Benedito da Silva
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Ora, pela descrição da inicial acusatória, imputou-se ao acusado a

conduta de trazer consigo, ilegalmente, acessório e munição de uso restrito:

O  acusado  Francisco  Chagas  foi  preso  trazendo
consigo,  ilegalmente,  acessório  e  munição  de  uso
restrito,  consistentes  em  um  carregador  de  pistola
contendo 03 munições calibre 9mm, praticando nova
infração penal  autônoma. Além disso,  Francisco das
Chagas  trazia  consigo  dois  capuzes  pretos,  uma
chave de fenda, um alicate, um aparelho celular e três
chips telefônicos TIM, o que torna mais evidente a sua
participação  no  assalto  ocorrido  horas  antes.  (SEM
GRIFOS NO ORIGINAL)

Entretanto, essa afirmação não foi devidamente comprovada pelo

Ministério  Público,  em  razão  das  declarações  do  Capitão  Douglas  já

mencionadas,  desincumbindo-se,  assim,  o  Parquet do  ônus  probatório  (art.

156, caput, CPP).

Correta foi a absolvição por esse delito.

4. Da dosimetria da pena:

Reconhecida, pois, a prática de roubo contra os seguranças do

Banco do Brasil, Damião Hermínio Leite e Jackson Marcel Silva Sousa, (art.

157, §2º, incisos I, II e V do CP c/c art. 70 do CP), passo, pois, à dosimetria da

pena, tomando por parâmetro as circunstâncias em que praticada a subtração

relativa às armas de fogo.

E, em que pese a determinação de que, para cada crime (cada

vítima),  deverá  ser  promovida  uma  dosimetria  da  pena,  tem-se  que  as

circunstâncias em que praticados os delitos são as mesmas, motivo pelo qual

as penas estabelecidas para cada infração penal serão as mesmas.

A culpabilidade ressoa grave, diante da frieza e a premeditação

com  que  realizado  o  delito,  mesmo  porque  foram  diversas  as  pessoas

Desembargador João Benedito da Silva
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envolvidas, e já chegarem subtraindo dos vigilantes o meio de defesa de que

dispunham.

No  tocante  aos  maus  antecedentes,  tem-se  que  não  há

condenação (fls. 127) em desfavor do acoimado. Pode-se, contudo, afirmar ser

desfavorável a  conduta social, posto que, segundo informações do Capitão

Douglas, o acoimado é afeito à prática de delitos. Não há elementos suficientes

para  a  análise  da  personalidade,  motivo  pelo  qual  será  sopesada  como

favorável.

Quanto aos motivos, tem-se como desfavoráveis, uma vez que a

substração das armas dos seguranças do estabelecimento bancário foi um dos

meios utilizados para obstruir possível reação ao assalto, viabilizando, pois, a

consumação do delito pelos envolvidos.

As  circunstâncias  do  crime devem  ser  tidas  como

desfavoráveis.  Os  assaltantes  chegaram,  em  plena  luz  do  dia,  e  horário

considerado como pico da movimentação bancária, atirando,  já rendendo os

vigilantes e pondo em risco a vida dos populares que se encontravam nas

imediações.

Também devem ser tidas como desfavoráveis as consequências

do crime, porque a subtração da arma, que, destaque-se, não foi devolvida,

gerou prejuízo ao patrimônio da vítima, que teve de adquirir nova arma para

desenvolver as tarefas diárias.

Por  fim,  em  nada  contribuiu  o  comportamento  da  vítima,

mesmo porque, segundo as informações colhidas, os seguranças foram logo

levantando as mãos e colocando-se em posição de “rendidos”.

Assim, observando que há circunstâncias judiciais desfavoráveis

ao acusado, o que possibilita pena-base acima do mínimo legal, e atentando-se

Desembargador João Benedito da Silva
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para o fato de previsão em abstrato de pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e

multa, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e multa de 175 (cento e

setenta e cinco) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes (segunda fase).

Quanto às causas de aumento (art. 157, §2º, incisos I, II e V, CP),

tenho  que  foram diversas as  pessoas  envolvidas,  o  que revela  uma maior

gravidade no concurso de agentes. Depois, foram utilizadas armas de grosso

calibre,  impondo  maior  receio  aos  vigilantes  em  revidarem  a  conduta  dos

envolvidos. Por fim, após subtraírem as armas dos seguranças, ainda fizeram

reféns, o demonstra frieza no comportamento do acusado.

Por  essas ponderações,  sendo possível  majoração de 1/3 (um

terço) até 1/2 (metade),  aumento a pena de 07 (sete) anos e 175 (cento e

setenta e cinco) dias-multa em 2/5 (dois quintos), o que equivale a 02 (dois)

anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, além de 70 (setenta) dias-multa, o

que  alcança  pena  definitiva  de  09  (nove)  anos,  09  (nove)  meses  e  18

(dezoito) dias, e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, para cada vítima

(Damião e Jackson).

E,  observado  que,  em uma  única  ação,  foram feitas  03  (três)

vítimas,  quais sejam, o Banco do Brasil,  Damião Hermínio Leite  e Jackson

Marcel Silva Sousa, bem como diante da orientação jurisprudencial de que, em

situações  similares,  como  já  destacado,  inclusive  transcrevendo-se  aresto

nesse sentido, deve ser aplicada a regra do concurso formal (art. 70, CP), a

fração a ser aplicada deverá ser de tomando-se por parâmetros o número de

crimes, precisamente de 1/5 quando observados 03 (três) delitos:

HABEAS CORPUS. ROUBO PRATICADO POR DOIS
AGENTES  CONTRA  TRÊS  VÍTIMAS  EM  DOIS
MOMENTOS  DIFERENTES.  EMBARGOS
INFRINGENTES  NO  QUAL  SE  AFASTOU  A
APLICAÇÃO  SIMULTÂNEA  DOS  AUMENTOS  DO
CONCURSO  FORMAL  E  DA  CONTINUIDADE

Desembargador João Benedito da Silva
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DELITIVA.  REFORMATIO  IN  PEJUS.
INOCORRÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA
DO  MÍNIMO  LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Interposto recurso exclusivo da Defesa, não pode o
Tribunal recrudescer a pena anteriormente imposta ao
Paciente, sob pena de incorrer em vedada reformatio
in pejus.
2.  Todavia,  no caso dos autos,  não há reformatio in
pejus.  Ante  a  prática  de  uma  primeira  subtração,
praticada contra uma vítima, e a segunda, logo após,
em desfavor  de  duas  vítimas,  a  Turma Criminal  do
Tribunal de origem, por maioria, negou provimento à
apelação,  entendendo  pela  aplicação  dos  aumentos
do  concurso  formal  e  da  continuidade  delitiva,  nos
termos da sentença (9 anos, 11 meses e 22 dias de
reclusão).  Posteriormente,  a  Câmara  Criminal  deu
parcial  provimento aos embargos infringentes,  sob o
fundamento  de  que  "na  concorrência  do  concurso
formal  e  da  continuidade  delitiva,  aplicável  tão-
somente  o  acréscimo  decorrente  da  continuidade
delitiva,  computado o número de vítimas",  fixando a
pena em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão.
3.  O Tribunal de origem, ao afastar a aplicação da
regra do concurso formal,  originalmente aplicada
em  decorrência  dos  dois  roubos  praticados
simultaneamente,  corrigiu  a  fração  da
continuidade  delitiva,  substituindo-se,  assim,  a
fração de 1/6 pela de 1/5, correta para o número de
3 vítimas.
4. A pena-base foi moderadamente majorada em razão
da  reprovabilidade  diferenciada  da  conduta  dos
Pacientes,  "que  envolveu  desnecessariamente
violência contra as vítimas, e as suas consequências,
tendo em vista o prejuízo sofrido pelas vítimas, pois
nem todos os objetos subtraídos foram recuperados".
Assim,  devidamente  avaliadas  as  circunstâncias
judiciais,  não  há  que  se  falar  em  nulidade  na
dosimetria da pena aplicada ao Paciente.
5.  Habeas  corpus  denegado.  (STJ.  HC 184.079/DF,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 21/06/2012,  DJe 28/06/2012) (SEM GRIFOS NO
ORINGINAL)

Seguindo, pois, as regras, majoro a reprimenda mais grave, isto é,

a aplicada para o crime de roubo contra o Banco do Brasil, de 10 (dez) anos,

11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias, em 1/5 (um quinto), equivalente a 01

(um) ano, 01 (um) mês e 11 (onze) dias, totalizando, assim, 12 (doze) anos,

01 (um mês) e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Desembargador João Benedito da Silva
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Quanto à pena de multa, à luz do art. 72 do Código Penal, em

concurso  de  crimes,  ela  deverá  ser  aplicada  distinta  e  integralmente,  não

reconhecendo, assim, eventuais frações, mas sim somando-as: “Art. 72, CP:

No  concurso  de  crimes,  as  penas  de  multa  são  aplicadas  distinta  e

integralmente.”.

Dessa forma, aplicada pena de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-

multa pelo roubo ao Banco do Brasil, bem como 225 (duzentos e vinte e cinco)

dias-multa pela subtração da arma de cada um dos seguranças, tem-se pena

definitiva  de multa  de 678 (seiscentos e setenta e  oito)  dias-multa,  no

valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época

dos fatos.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por

Francisco das Chagas R. de Melo.

Ainda  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao  apelo  manejado  pelo

Ministério Público, para condenar o acusado Francisco das Chagas às penas

do art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP, por duas vezes, pelo roubo perpetrado

em face dos vigilantes Damião Hermínio Leite e Jackson Marcel Silva Sousa.

Pela dosimetria da pena, e diante das determinações do art. 70 do CP, tem-se

pena definitiva de 12 (doze) anos, 01 (um mês) e 06 (seis) dias de reclusão,

em regime inicial fechado e multa de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias-

multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à

época dos fatos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des.  Joás de Brito Pereira Filho,

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, o

Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva, o Exmo. Sr. Des. Luiz Silvio Ramalho

Desembargador João Benedito da Silva
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Júnior,  revisor,  e o  Exmo. Sr.  Des.  Carlos Martins Beltrão Filho.  Presente à

sessão o Exmo. Sr. Dr. José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


