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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
 

A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0002627-03.2014.815.2003 –  6ª  Vara
Regional de Mangabeira da Comarca da Capital

RELATOR      : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE         : Lucas Gomes de Oliveira
ADVOGADO       : Thiago Santos Barboza
APELADA           : A Justiça Pública
     

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO
EM CONCURSO FORMAL.  arts. 157, § 2°, inciso
II,  c/c  70  do  CP.   Pleito  absolutório.
Inadmissibilidade.  Autoria  e  materialidade
evidenciadas.  Conjunto  probatório  harmônico.
Redução da pena-base. Impossibilidade.  Quantum
aplicado no mínimo cominado ao tipo. Alteração de
regime  inicial  de  cumprimento  de  pena.
Descabimento.  Pena  superior  a  quatro  anos.
Dosimetria em obediência ao critério trifásico.
Desprovimento do apelo.

-  Descabe  o  pedido  de  absolvição,  fundado  em
insuficiência de provas de participação do réu no
delito, se comprovadas a materialidade e autoria,
através  dos  Autos  de  Prisão  em  Flagrante,  de
Apresentação  e  Apreensão,  corroborado  com  a
oitiva das vítimas e depoimentos testemunhais.
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- Não há que se falar em desfundamentação da
sentença, vez que  in casu, encontra-se lastreada
no  conteúdo  probatório,  tendo  as  penas  sido
dosadas de modo correto,  - dentro do critério da
discricionariedade  juridicamente  vinculada  -
observando-se  o  critério  trifásico  estipulado  no
artigo  68 do  Código  Penal  pátrio,  respeitando  o
art. 93, IX, do Missal Maior Pátrio.

-  Fixada  a  reprimenda  final  do  sentenciado  em
patamar  superior  a  quatro  (quatro)  anos  de
reclusão, descabida alteração do regime inicial de
cumprimento de pena para o aberto.

Vistos, relatados  e  discutidos  os  autos  acima
identificados.

  

Acorda  a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca
da  Capital,  Lucas  Gomes  de  Oliveira  e  Ayrton  Gomes  Villar  foram
denunciados, respectivamente, nas iras dos arts. 157, § 2°, incisos I e II
do CP e 157, § 2°, incisos I e II c/c 29 ambos do referido diploma legal,
pelos seguintes fatos narrados na inicial acusatória  (fls. 03/04):

“…Consta do incluso inquérito policial que no dia 18 de
março de 2014, por volta das 18 horas, na Rua João de
Maria  Araújo,  n°  970,  no  Conjunto  Parque  do  Sol,
Valentina  Figueiredo  nesta  capital,  Lucas  Gomes  de
Oliveira e Ayrton Gomes Villar, subtraíram coisa móvel
alheia, para si, mediante grave ameaça.

Das  investigações  policiais  que  embasam a  presente
peça  vestibular,  infere-se  que  as  vítimas  se
encontravam  em  um  açougue,  trabalhando,  quando
Lucas Gomes de Oliveira,  desceu de uma moto e se
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dirigiu até o interior do estabelecimento, onde, munido
com um revolver, anunciou o assalto.

Após o anúncio, o assaltante recolheu a quantia de R$
25,00  reais  que  a  vítima  Leonildo  Ferreira  da  Silva
tinha  em  mãos,  em  seguida,  se  encaminhou  até  o
caixa, local em que estava presente a vítima Benjamim
Ferreira da Costa, e retirou todo o dinheiro guardado.

Depois, já com a posse da res furtiva, os assaltantes
empreenderam fuga.  Infere-se que a vítima Leonildo
reparou  que  o  condutor  da  motocicleta  utilizava  um
capacete branco.

Ato  contínuo,  a  polícia  militar  foi  informada  dos
acontecimentos  e  passou  a  perseguir  os  suspeitos,
tendo um deles,  o motorista,  empreendido fuga com
êxito.

Não obstante, capturaram Lucas de Gomes de Oliveira
que estava junto a Ayrton Gomes Vilar. Com Lucas foi
encontrado o valor de R$ 97,00 reais, fruto do roubo.

A motocicleta Yamaha Factor, cor preta, de placa KJV
7542/PE e o capacete branco visualizado pela vítima,
são de propriedade de Ayrton Gomes Vilar, que a cedeu
para a realização do assalto, apesar deste negar sua
inquirição. (…)”

Recebida a denúncia em 22 de abril de 2014 (fl. 46).

Ultimada a instrução criminal,  o douto magistrado “a
quo”, proferiu sentença (fls. 160/173), julgando parcialmente procedente
a denúncia,  absolvendo o acusado Ayrton Gomes Villar  nos termos do
inciso V do art. 386 do CPP e condenando o réu Lucas Gomes de Oliveira,
nas iras do art. 157, § 2º , inciso II c/c 70 do CP, às penas de 06 (seis)
anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial semiaberto, e
26 (vinte e seis) dias-multa no valor de 2,6 (dois inteiros e seis décimos)
de salários-mínimos vigentes à época dos fatos. 

Inconformada,  apelou  a  defesa  do  réu  (fl.  178).  Em
suas  razões,  escoradas  às  fls.  179/184,  requer:  a)  a  absolvição,  ad
argumentum,  insuficiência  probatória; b)  a  redução  da  pena-base  no
mínimo legal; c) o afastamento da majorante do emprego de arma; e d) a
aplicação do regime inicial aberto.
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Em suas contrarrazões o Ministério Público pugna pela
manutenção do veredicto guerreado (fls. 186/188).

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça,
através do parecer do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Sagres Macedo
Vieira, opinou pelo desprovimento do apelo, (fls. 194/203).

É o relatório.  

VOTO:  Exmo.   Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade
intrínsecos  (legitimidade,  interesse,  cabimento e inexistência de fato
impeditivo  e  extintivo),  e  extrínsecos  (tempestividade  e  regularidade
formal), conheço do recurso. 

Inicialmente, argumenta o réu/recorrente, através de
sua sublevação, pela insuficiência de provas  para embasar o édito
condenatório no crime de roubo.

Prima facie, cumpre destacar que a decisão verberada
não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos já
que a narrativa da peça basilar acusatória foi demonstrada a contento
durante todo o decorrer do processo, restando pródiga em fornecer os
elementos necessários e suficientes à formação da convicção do
magistrado. 

No caso em testilha, examinando detidamente o
conjunto probatório processual, verifica-se que  a  materialidade  se
encontra  devidamente evidenciada em face dos termos dos  Autos de
Prisão em Flagrante (fls. 06/11) e de Apreensão e Apresentação (fl. 19) e
de Entrega (fls. 20 e 21).

Com o fito de ratificar a autoria delitiva do sentenciado
Lucas Gomes de Oliveira no cometimento do delito de roubo em concurso
de pessoas, é de bom alvitre extrair as  declarações  extrajudiciais  das
vítimas  Benjamim Ferreira da Costa e Leonildo Ferreira da Silva:

“...Que é proprietário  de um açougue localizado
no Conjunto Parque do Sol e, na noite de hoje,
por volta das 18:00 horas, enquanto atendia uma
cliente, foi surpreendido por um indivíduo, armado
com um revólver, o qual anunciou o assalto; que o
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declarante  afirma  que  foi  levado  do  cliente  a
quantia  de  R$ 25,00 e  a  quantia  que havia  no
caixa  do  açougue  e  em  seguida  saiu  em  fuga,
junto com outro que se encontrava em uma moto,
(…)  que  o  declarante  afirma  que,  momentos
depois,  chegou  no  açougue  uma  viatura,
conduzindo  dois  acusados,  dos  quais,  o  LUCAS
GOMES  DE  OLIVEIRA  foi  identificado  pelo
declarante como aquele que estava com a arma
no momento do assalto, (...)” (Oitiva da vítima
Benjamim Ferreira da Costa, fl. 08).

“...Que  na  noite  de  hoje,  por  volta  das  18:00
horas, encontrava-se em um açougue, localizado
no  Conjunto  Parque  do  Sol,  no  Valentina
Figueiredo,  quando  foi  surpreendido  por  um
desconhecido,  armado com um revólver,  o  qual
adentrou  no  estabelecimento  e  anunciou  o
assalto; que o declarante afirma que o assaltante
levou a quantia de R$ 25,00 que tinha em mãos e
ainda o dinheiro que havia no caixa do açougue e
em seguida saiu em fuga, junto com outro que se
encontrava  em  uma  moto,  com  um  capacete
branco;  (…)  Que  o  declarante  confirma  que,
instantes  depois,  os  policiais  retornaram  ao
açougue,  conduzindo  dois  acusados,  dos  quais,
um  deles,  identificado  como  sendo  aquele  que
estava com uma arma de fogo no momento do
assaslto  (….)” (Oitiva  da  vítima  Leonildo
Ferreira da Silva, fl. 09).   

Confluem para o mesmo fato, os depoimentos judiciais
dos milicianos Demetrio Barboza Filho e Alexsandro Batista dos Santos
que  prenderam  o  sentenciado  logo  após  o  cometimento  da  prática
delituosa, assim respectivamente, confira-se (DVD, fl. 137):

“… que confirma o depoimento prestado na delegacia;
que participou da prisão dos acusados (…) que o dono
do açougue (Benjamin) reconheceu Lucas como o autor
do assalto ao seu estabelecimento (...)”

“...que participou da prisão dos acusados (…) a vítima
(Leonildo) reconheceu o Lucas (…); a vítima havia lhe
dito que Lucas estava armado (…); que foi encontrado
o  dinheiro  do  réu  referente  ao  valor  que  ele  havia
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roubado (…); que as vítimas só reconheceram Lucas
(...)”

Diante dos depoimentos coligidos, não  há  como
absolveu o réu/apelante com fundamento no princípio  in dubio pro reo,
uma vez que as provas dos autos indicam que ele efetivamente realizou a
conduta a qual restou condenado.

É importante destacar que os depoimentos dos policiais
gozam da mesma credibilidade de que, em geral, gozam os demais
testemunhos, não tendo a defesa apresentado qualquer elemento que
pudesse colocar em questão a sua lisura ou mesmo eventual interesse em
imputar falsamente os fatos ao recorrente. 

Além disso, é  indiscutível que policiais não devem ser
considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua
condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no
cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo
razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade
nos seus depoimentos, mormente quando condizentes com o restante das
provas coligidas nos autos, como na presente hipótese. 

A propósito:

“Os     policiais     não     se     encontram     legalmente  
impedidos     de     depor     sobre     atos     de     ofício     nos  
processos     de     cuja     fase     investigatória     tenham  
participado,     no     exercício     de     suas     funções,  
revestindo-se     tais     depoimentos     de     inquestionável  
eficácia     probatória,     sobretudo     quando     prestados  
em     juízo,     sob     a     garantia     do     contraditório.  
Precedentes.” (STJ - HC 209.549/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
03/09/2013, DJe 11/09/2013 –  aparte da
ementa). Destaquei.

Ponto outro, não se pode olvidar que, não basta, por si
só, a defesa alegar que não há provas ou que estas são frágeis, é
necessário  a  comprovação  de tal argumento, sendo insuficiente para
eliminar a responsabilidade do acusado a simples argumentação de tal
ocorrência.

Outrossim, conforme cediço, o Juiz é livre na
apreciação da prova, julgando conforme seu entendimento, sem,
entretanto, afastar-se do conjunto probatório colhido para os autos. Esse
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é o entendimento superior. Vejamos:

“(...) O legislador brasileiro adotou o princípio do
livre convencimento motivado, por meio do qual o
magistrado pode formar sua convicção livremente,
ponderando as provas que desejar, desde que
fundamentadamente.(...).” (STJ - HC
115.856/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe
09/08/2010 – excerto da ementa).

Portanto, ao analisar todo o contexto fático-probatório
deste processo conclui-se que não há qualquer dúvida de que o acusado
foi um dos autores do delito de roubo qualificado (art. 157 § 2º, inciso II,
c/c  70  ambos do Código Penal) sendo sua tese absolutória,
completamente isolada nos autos, uma verdadeira tentativa de se
esquivar da imputação penal que pesa contra si.

Em segundo  lugar,  a  redução  da  pena-base  para  o
mínimo legal pretendida pela defesa também resta impossibilitada uma
vez que as reprimendas foram aplicadas no mínimo cominado ao tipo (fls.
170/171). 

Ponto outro, descabido o afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo ( inciso I do § 2º do art. 157 do CP), uma vez
que,  como bem lembrou o  nobre  Procurador  de  Justiça,  Dr.  Francisco
Sagres Macedo Vieira, em seu parecer (fl.  201), o magistrado primevo
apenas aplicou a causa de aumento do concurso de pessoas, em um terço
(fl. 172). Ocasião em que, após haver sido feita a mesma dosimetria ao
roubo praticado contra a vítima Benjamim Ferreira da Costa, nos termos
do art. 70, 1ª parte, do CP, o juízo sentenciante elevou a pena em um
sexto.

Por  fim,  descabida  a  alteração  do  regime  inicial  de
cumprimento de pena para o aberto,  porquanto a  reprimenda final  do
sentenciado  foi  fixada  em  patamar  superior  a  (04)  quatro  anos  de
reclusão, o que impede a fixação do regime menos gravoso, nos termos
do art. 33,  § 2º, alínea “c” do CP. 

Destarte, não há qualquer defeito na aplicação da
reprimenda ao apelante, uma  vez  que  o  magistrado  de  primeiro  piso
obedeceu aos ditames legais dos artigos 59 e 68 do CP, estabelecendo a
sanção definitiva em patamar justo para reprovação da conduta narrada
nos autos e prevenção quanto à prática de novos delitos.



8

Pelo  exposto,  NEGO PROVIMENTO AO APELO, em
consonância  com o  parecer  ministerial.  Expeça-se  mandado de prisão,
após o decurso do prazo de embargos de declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio,  relator,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador).
Ausente justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão
Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça.

 
Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel

Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de março de 2018.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
           Relator
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