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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000511-83.2014.815.0011  –  5ª  Vara  Criminal  de
Campina Grande
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
01 APELANTE: Cristiano de Souza Medeiros
ADVOGADO: Sergivaldo Cobel da Silva
02 APELANTE: Josimar Barbosa Cruz
ADVOGADO: Pedro Ivo Leite Queiroz
03 APELANTE: Michel Ventura dos Santos
ADVOGADO: Joilma de Oliveira F. A. dos Santos
04 APELANTE: Felipe Ferreira Nogueira
DEFENSORA: Gizelda Gonzaga de Morais 
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LATROCÍNIO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DOS  RÉUS.
INTEMPESTIVIDADE  DE  UM  DOS  APELOS.  NÃO
CONHECIMENTO.  ALEGAÇÃO  COMUM  DE
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DA  PARTICIPAÇÃO  DOS
APELANTES  NO  DELITO.  ALEGAÇÃO
DESFUNDAMENTADA.  MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS  À  SACIEDADE.  RECLAMAÇÃO  DE
UM  DOS  RÉUS  QUANTO  AO  REGIME  DE  PENA.
ALEGADA FIXAÇÃO DE REGIME INTEGRALMENTE
FECHADO.  INOCORRÊNCIA.  REGIME  INICIAL
FECHADO APLICADO DE FORMA FUNDAMENTADA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ALTERAÇÃO.  NÃO
CONHECIMENTO  DE  UM  DOS  RECURSOS  E
DESPROVIMENTO DOS DEMAIS APELOS.

- Impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação quando
se  constata  que  este  foi  interposto  fora  do  quinquídio  legal
previsto no artigo 593 do CPP.

- Não há que se falar em insuficiência de provas da participação
dos réus no crime, quando o conjunto probatório dos autos é
firme  e  contundente  em atestar  a  materialidade  delitiva  e  os
denunciados como os seus autores. 

- Não  prospera  o  pleito  de  modificação  do  regime  para  o
cumprimento  de  pena,  quando  fixado  o  regime  inicialmente
fechado, de forma devidamente fundamentada.



VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  não  conhecer  do  recurso  de  MICHEL
VENTURA DOS SANTOS e negar provimento aos demais apelos, nos termos do
voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO
   

Perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, o
representante  do  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  contra  Michel  Ventura  dos
Santos, Cristiano de Souza Medeiros, Felipe Ferreira Nogueira e Josemar Barbosa Cruz,
conhecido por “Bracinho”, incursionando-os no art. 157, § 3º, c/c o art. 29, do Código
Penal.

Narra a exordial que  “no dia 12 de Dezembro de 2013, por
volta  da  21h30min,  na  Avenida  Manoel  Tavares,  Alto  Branco,  nesta  cidade  de
Campina  Grande/PB,  Michel  Ventura  dos  Santos,  Cristiano  de  Sousa  Medeiros,
Felipe Ferreira Nogueira e Josemar Barbosa Cruz, mediante pluralidade de ações e
unidade  de  desígnios,  tentaram  assaltar  os  clientes  do  restaurante  Jin,  não
conseguindo  seu  intento  porque  foram  impedidos  por  José  Janderson  Pereira
Bezerra, que acabou sendo morto durante a ação dos criminosos.

De acordo com o apurado na esfera policial, na data acima
citada os acusados planejaram assaltar os clientes do restaurante Jim, situado na
Avenida  Manoel  Tavares,  nesta  cidade,  na  barraca  de  ‘Maria’,  situada  nas
proximidades do restaurante Tábua de Carne.

Os acusados, então, dividiram as tarefas para a prática do ato
delituoso.

Michel  Ventura  dos  Santos  e  Cristiano  de  Sousa  Medeiros
ficariam responsáveis  por levantar o local  do crime, a fim de verificar  se  existiam
clientes no mesmo e se haviam viaturas policiais nas proximidades, além de dar apoio
após o término da subtração.

Já  Felipe  Ferreira  Nogueira  e  Josemar  Barbosa  Cruz  iriam
adentrar no estabelecimento para subtrair os clientes.

Após os acertos, Michel e Cristiano se dirigiram ao local do
roubo em uma moto Johny 50cc preta, que era conduzida por Cristiano, tendo seguido
pela Avenida Manoel Tavares, feito o retorno e verificado que haviam muitas pessoas
no restaurante.  Em seguida os acusados em destaque pararam seu veículo em uma
esquina nas proximidades do restaurante.

Os denunciados Felipe e Josemar vieram em seguida, em uma
moto Honda 150cc de cor preta, pilotada por Josemar.

Felipe e Josemar então desceram do veículo, momento em que a
vitima, Janderson Pereira Bezerra, que era policial militar, verificou a movimentação



estranha e terminou interpelando os acusados, vindo a ser alvejado por vários projéteis
de arma de fogo disparados por Felipe, que estava armado com um revólver calibre 38.

Janderson Pereira Bezerra faleceu em virtude dos ferimentos
sofridos, ao passo que os denunciados fugiram do local e se encontraram na Pastelaria
Canto Verde. 

Em  seguida  o  bando  dispersou,  fugindo  cada  um  para  seu
canto.”

Em sentença de fls. 364/370, o Magistrado Paulo Sandro Gomes
de Lacerda julgou procedente a pretensão acusatória, condenando Michel Ventura dos
Santos a uma pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, e 35 (trinta e
cinco) dias-multa; Cristiano de Souza Medeiros a uma pena de  20 (vinte) anos de
reclusão,  em regime  fechado,  e  35 (trinta  e  cinco)  dias-multa; Josimar Barbosa
Cruz a uma pena de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado,
e 50 (cinquenta) dias-multa; e Felipe Ferreira Nogueira a uma pena de 21 (vinte e
um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e  60 (sessenta) dias-
multa. Denegou, ainda, aos réus o direito de apelarem em liberdade.

Irresignados, os acusados interpuseram apelações criminais (fls.
382, 386, 388 e 390.

Em suas  razões,  o  réu Josimar Barbosa  Cruz pugna pela  sua
absolvição, face ausência de provas de sua participação no crime (fls. 392/399).

O  denunciado  Cristiano  de  Souza  Medeiros  alega,  em suma,
falta de provas para a condenação e que é vedada a fixação de regime integralmente
fechado (fls. 400/408).

O acusado Felipe Ferreira Nogueira sustenta, em síntese, que a
materialidade e a autoria do crime a ele imputado não estão comprovadas (fls. 432/435).

O réu Michel Ventura dos Santos postula sua absolvição, ante a
fragilidade das provas dos autos, bem como a redução da pena, por ser exacerbada (fls.
439/442).

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 444/448, pugnando pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça Alvaro Gadelha Campos, às fls. 460/463, opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.
VOTO:

Da apelação do réu Michel Ventura dos Santos 

De  início,  infere-se  o  não  preenchimento  do  pressuposto  de
admissibilidade  recursal  atinente  à  tempestividade,  em relação ao  apelo  do acusado
Michel Ventura dos Santos.



De fato, compulsando os autos, observa-se que a nota de foro
contendo a intimação da sentença vergastada aos advogados dos réus foi publicada no
diário da justiça no dia 16/09/2015 (fl. 387).

Por sua vez, a intimação do réu se deu em 17/09/2015 (fl. 384v),
de  modo  que  o  prazo  recursal  teve  início  no  dia  18/09/2015,  findando-se  em
22/09/2015. 

Ocorre  que  o  recurso  em  questão  só  foi  interposto  no  dia
24/09/2015 (fl.  388),  sendo inquestionável a sua intempestividade,  tendo em vista o
desrespeito ao quinquídio legal do art. 593 do Código de Processo Penal, dando ensejo
ao não conhecimento deste. 

Da apelação dos réus  Cristiano de Souza Medeiros,  Felipe Ferreira Nogueira e
Josimar Barbosa Cruz

Os  acusados  Cristiano  de  Souza  Medeiros,  Felipe  Ferreira
Nogueira  e  Josimar  Barbosa  Cruz  interpuseram,  cada  um,  apelação  criminal,  sob  o
argumento comum de ausência de provas da participação dos réus no crime em testilha,
razão pela qual serão os recursos apreciados conjuntamente.

Compulsando os autos, infere-se que a materialidade do crime
em epígrafe está amplamente comprovada pelo Laudo Tanatoscópico de fl. 57/59. 

No tocante à autoria, do mesmo modo, não resta dúvidas de que
recai nas pessoas dos denunciados, consoante demonstra o conjunto probante coligido,
especificamente, a prova oral colhida.

Com efeito, perante a autoridade policial, às fls. 13/14 e 19/20,
tem-se a confissão dos réus Michel Ventura dos Santos e Cristiano de Souza Medeiros,
os  quais  admitiram  a  prática  da  infração  em  tela,  em  conjunto  com  os  demais
denunciados,  apontando, com detalhes,  como se deu a prática delituosa,  nos moldes
narrados na denúncia.

Por sua vez, a declarante Anuska Érika Pereira Bezerra, irmã da
vítima, em juízo, conforme mídia de fl. 252, disse que chegou a seu conhecimento que
um deles confessou, tendo sido encontrada com ele a roupa que estava no dia do crime.

A testemunha  Thiago Gomes  Feitosa e  Silva,  policial  militar,
consoante mídia de fl. 252, afirmou, em juízo, que pelas imagens viram que eram quatro
pessoas; que foram surgindo alguns nomes, por algumas pessoas, sendo o primeiro o de
Cristiano e o segundo o de Felipe; que identificaram Cristiano e foram até a casa dele;
que um deles era mototaxista clandestino, o Bracinho (Josimar); que este, junto com
Michel,  fizeram o papel de observar o local;  que Cristiano apresentou como álibi  o
Michel,  dizendo  que  estaria  com  ele  em  casa;  que  foram  atrás  do  Michel  e  este,
indagado, disse que estava na casa da namorada (Jussara); que, na Delegacia, ligaram
para a namorada de Michel e esta não confirmou tal álibi, dizendo, em viva voz, para a
Delegada, que não esteve com Michel, tendo ele, testemunha, ouvido isso também; que
daí surgiu a primeira contradição entre Cristiano e Michel; que, então, Michel confessou
como se deram os fatos, dizendo que foi Felipe quem atirou e que ele, Michel, tinha ido
um pouco antes com Cristiano, este pilotando a moto, para ver se tinha muita gente, se
não tinha viatura policial; que, segundo Michel,  retornaram para avisar aos outros e



houve o crime; que Michel disse que foi antes com Cristiano para fazer o levantamento
do local e que Bracinho (Josimar) foi o piloto da moto que estava Felipe; que, depois da
confissão  de  Michel,  Cristiano relutou,  mas  acabou confessando também,  inclusive,
para  a  imprensa;  que  só  não  viu  Josimar  confessando,  mas  todos  os  outros  três
apontaram que foi Felipe Neguinho o autor dos disparos; que, pelas imagens, vê que a
vítima estava no carro e, na hora que saiu do carro com o celular, as motos chegaram;
que Michel  disse que os réus se encontraram, depois do crime, na Pastelaria  Canto
Verde,  local  onde  estava  combinado  de  partilharem o  roubo;  que,  segundo  Michel,
Felipe e Bracinho chegaram depois, afobados, dizendo que mataram um cara e achavam
que era um policial, porque havia revidado os disparos e, por isso, não realizaram o
roubo; que o nome de Cristiano surgiu por pessoas que passaram informações a ele,
pessoalmente, e por denúncia anônima; que foi Michel quem citou o nome de Josimar e
de Felipe.

Confirmando as afirmações acima citadas, tem-se, na mídia de
fl. 270, o depoimento testemunhal de Sinval Albuquerque da Silva, policial militar, o
qual ainda acrescentou que, pelas imagens, viu que um dos réus usava um capacete com
um formato diferente,  com viseira,  e  que este capacete estava na casa de Cristiano,
tendo sido o pai deste que o apresentou; que,  a partir  daí,  levaram Cristiano para a
Delegacia; que uma roupa usada no crime (blusa listrada de cores predominantemente
azul  e  verde  e  short  xadrez),  como  visto  nas  imagens,  foi  encontrada  na  casa  de
Cristiano; que os réus passaram a moto próximo ao carro da vítima e houve a troca de
tiros; que ouviu Michel dizer que os réus combinaram o roubo; que a intenção era de
roubar as pessoas que estavam no restaurante.

O policial militar Eduardo Buriti Guedes, na mídia de fl. 270,
ratifica os depoimentos supracitados.

Vê-se, pois, que os elementos probatórios coligidos aos autos
autorizam  a  condenação  dos  denunciados  pelo  crime  em  comento,  porquanto
apontam, de forma clarividente, a participação de todos este no evento delitivo.

Desse modo, dispensando maiores delongas, há de ser mantida a
condenação vergastada.

Por fim, analisando a reclamação do apelante Cristiano de Souza
Medeiros, quanto ao regime de pena fixado na sentença, tenho-a por insubsistente, na
medida em que não fora fixado o regime integralmente fechado para o cumprimento da
pena, como alegado, mas sim o regime  inicialmente fechado, de forma devidamente
fundamentada, pelo que não prospera o pleito de modificação deste.

Diante do exposto, não conheço a apelação de Michel Ventura
dos Santos, face sua intempestividade, e nego provimento aos demais apelos.

Oficie-se  ao  Juízo  das  Execuções  Penais  competente,
comunicando-o da confirmação da sentença condenatória. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Márcio Murilo



da Cunha Ramos,  relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor,  e  Marcos  William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 08 de março de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador  - Relator


