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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0819581-94.2014.815.2002  –  4ª Vara Criminal  da
Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Antônio Franklin Barreto de Moura
ADVOGADO: Thiago Benjamim Carneiro de Almeida  (OAB/PB 15.094)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  DOS CRIMES CONTRA
O  PATRIMÔNIO. ROUBO  (DUAS  VEZES).  ART.
157, § 2º, I E II, E ART. 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE,
AMBOS  DO  CP.  CONDENAÇÃO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO.  AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  DECLARAÇÕES  DO
COMPARSA,  RÉU  CONFESSO.
RECONHECIMENTO  PELAS  TESTEMUNHAS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- Havendo provas certas tanto da materialidade quanto
da autoria, não há que se falar em absolvição.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a 4ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital, Antônio
Franklin Barreto de Moura,  conhecido por “Coroa Frank”,  Robson Antônio da Silva
Júnior,  vulgo  “Júnior”  e  Edson  Evangelista  dos  Santos  Gonzaga,  alcunhado  “Ed”,
devidamente qualificados, foram denunciados nas penas do art. 157, § 2º, I e II e § 3º, e
art. 288, § único, c/c o art. 69, todos do CP, pelos fatos a seguir narrados:

No dia 03/04/2014, por volta das 13h30, no bairro Costa e Silva,
nesta capital, os dois primeiros acusados, conhecidos por “Coroa” e “Júnior”, mediante
violência  e  grave  ameaça,  exercida  com o emprego de  arma de  fogo,  assaltaram o
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Supermercado Bonopreço, subtraindo de lá certa quantia em dinheiro e uma arma de
fogo.

Narra a inicial acusatória que, durante o anúncio do roubo, um
policial militar que estava à paisana, na fila do caixa, reagiu ao assalto, sendo alvejado
por  dois  disparos,  um  no  braço,  outro  na  cabeça.  Diante  desse  desfecho,  os  dois
primeiros denunciados fugiram em uma motocicleta Twist, cor vermelha, pertencente
ao terceiro acusado, levando consigo dinheiro e a arma do policial. O acusado Edson
Evangelista era sabedor da empreitada criminosa, tendo com ela colaborado de forma
direta.

Às fls. 194 foi determinada a cisão do processo com relação ao
réu Antônio Franklin Barreto de Moura, conhecido por “Coroa Frank”, por está ele em
lugar incerto e não sabido, e estes são os autos em questão.

Ultimada a instrução criminal, a juíza, inicialmente esclareceu que
a  decisão  se  refere  apenas  ao  réu  Antônio  Franklin  Barreto  de  Moura,  tendo,  em
seguida, após análise do mérito,  julgado  procedente, em parte,  a pretensão punitiva
estatal, para absolvê-lo do delito de associação criminosa, com base no art. 386, II, do
CP e condená-lo, nas penas do art. 157, § 2º, I e II e § 3º, c/c o art. 70, todos do CP,
fixando a pena da seguinte maneira:

- Para a vítima Supermercado “Bonopreço” (art. 157, § 2º, I e II,
do CP)

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada fixou a
pena base  em 05 (cinco)  anos  de  reclusão e  15  (quinze)  dias  multa.  Não havendo
atenuantes e/ou agravantes, passou para terceira fase, e elevou em 1/3, em razão do uso
de arma e concurso de pessoas, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 20 (vinte) dias multa.

- Para a vítima Jefferson Santos de Souza (art. 157, § 3º, primeira
parte, do CP)

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada fixou a
pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, que tornou definitiva,
diante da ausência de causas modificativas.

- Do concurso formal de crimes (art. 70 do CP)
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Incidindo, na hipótese, o concurso formal de crimes e tendo em
vista a quantidade de crimes (dois), aplicou o acréscimo de 1/6, totalizando 09 (nove)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Com relação a multa, considerando os termos do art. 72 do CP,
que  devem ser  aplicadas  distinta  e  integralmente,  somou,  ficando  35  (trinta)  dias
multa, a base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu a esta
Superior Instância, pugnando, por sua absolvição, alegando “que dos autos não existe
nenhuma prova concreta da participação do recorrente nos delitos em questão,  ao
contrário, a prova é de que o apelante é inocente” (fls. 409; 417-427).

Foram ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 428-434).

Seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral
de Justiça, que, em parecer  da  lavra  do Dr.  Amadeus Lopes  Ferreira,  Promotor  de
Justiça convocado, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 453-456).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à sentença
condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando, por sua reforma, no sentido
da absolvição do inculpado, diante da insuficiência de provas.

Diz,  em suas  razões,  que  “que dos  autos  não existe  nenhuma
prova concreta da participação do recorrente nos delitos em questão, ao contrário, a
prova é de que o apelante é inocente”

As provas de materialidade e autoria do ilícito, por sua vez,
emergem de forma límpida e categórica do conjunto probatório, conforme se depreende
das declarações do seu comparsa que é réu confesso (prova emprestada), bem como
pelo reconhecimento por parte das testemunhas.

Vejamos trechos de depoimentos colhidos durante a instrução:
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A testemunha Marcelo Félix da Silva, em seu depoimento (mídia
de  fls.  205)  disse  que  é  representante  do  supermercado;  que  confirmava  o  seu
depoimento policial, dizendo que não estava no local, mas próximo a ele; que viu as
filmagens, tomando conhecimento de que o Coroa Frank participou do assalto e fugiu.
Disse ainda que, reconheceu Frank na foto de fl. 157, alegando que ele estava com a
arma e foi a pessoa que efetuou disparos.

Na  mesma  oportunidade,  o  policial  Alexandre  Luiz  de
Albuquerque, alegou (mídia de fls. 205) ter recebido informes no sentido de que um
dos indivíduos participantes do crime teria escondido a arma utilizada no assalto. Disse
que participou da diligência na casa de Dioclécio, onde foram encontradas duas armas
de  fogo;  que  em  outra  residência,  onde  estava  a  moto  utilizada  no  assalto,  foi
encontrada uma pistola,  cuja diligência foi  feita por outra equipe; que Coroa Frank
comandava o tráfico no setor de José Américo e participava de roubos; que o dono da
moto teria dito que Frank efetuou os disparos e que as imagens confirmavam isso.

Ao  prestar  suas  declarações,  a  testemunha  Jahyene  Mesquita
Medeiros  informou  (mídia  de  fls.  205)  que  estava  no  caixa,  sozinha,  quando  dois
indivíduos chegaram e anunciaram o assalto; que eles levaram cerca de 300 a 500 reais,
mas não levaram nada seu; que eles levaram a arma do policial atingido; que quando
viu, dois indivíduos chegaram, o assalto foi anunciado e um deles dizia "só quero o
dinheiro"; que quando ainda estava recolhendo dinheiro, com outra menina, já ouviu os
disparos; que viu as imagens pelas filmagens e pela televisão, quando foi identificado o
Coroa Frank.

Vejamos,  ainda,  um trecho da  bem posta  sentença  (fls.  402-v-
403):

“(…)
A prova,  até  agora,  autoriza  a  condenação  do  réu
Antônio  Franklin  pelo  crime  narrado  nos  autos.  As
testemunhas  Marcelo  Félix  da  Silva  e  Jahyene
Mesquita Medeiros foram uníssonas ao confirmar que
o  denunciado  foi  reconhecido  nas  filmagens  do
circuito interno de TV.
 
Some-se  a  isso  o  teor  do  interrogatório  policial  de
Robson  Antônio  da  Silva  Júnior  (réu  confesso  e  já
condenado  no  processo  principal),  onde  conta  com
riqueza de detalhes a participação do ora denunciado
no evento criminoso, senão vejamos:
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"(..) em dia não lembrado, numa quinta-feira, há cerca
de  um  mês,  por  volta  das  17h00,  ele  interrogado,
acompanhado de seu comparsa COROA realizaram um
assalto num supermercado localizado no bairro Costa e
Silva; que nada foi levado desse supermercado devido
a  um  policial  militar,  cliente  do  supermercado  que
estava  a  paisana,  reagiu  ao  assalto,  acontecendo
imensa  troca  de  tiros,  tendo  o  policial  saído  ferido
gravemente; foi  realizar esse assalto juntamente com
Coroa, devido um dele, a qual o interrogado devia a
importáncia de R$ 100,00 (cem reais), proveniente da
compra de drogas — cocaína, ter dito para aquele que,
caso realizasse o assalto,  a dívida que o interrogado
tinha com ele estaria quite; que antes do assalto nunca
tinha  visto  o  Coroa;  que  no  dia  do  assalto,  ele
interrogado estava  em sua  residência,  quando Coroa
passou dirigindo uma moto e já com os capacetes na
mão, dizendo que era para assaltar um supermercado;
que  depois  da  troca  de  tiros  realizada  no
supermercado,  o  interrogado  e  seu  comparsa  Coroa
fugiram do local e quando já tinha saído de lá, Coroa
mandou  que  o  interrogado  retornasse  e  subtraísse  a
arma do policial ferido; que o interrogado não usava
arma nesse assalto e estava portando apenas uma bolsa
tiracolo na mão, para que o dinheiro do supermercado
fosse recolhido;  que foi  Coroa que efetuou todos os
disparos  que  vitimou  o  policial  militar;  que  como
prova de que não usava arma no assalto tem um vídeo
que comprova a versão do interrogado; que nunca foi
preso ou processado; que é usuário de droga ilícita —
cocaína (…)".

Note-se que o depoimento acima está em sintonia total
com o interrogatório judicial de Robson Antônio, cuja
mídia foi juntada nestes autos como prova emprestada.
A  versão  é  a  mesma,  porém,  nesta  última,  foi
acrescentado que Edson Evangelista planejou o assalto
e  seria  a  pessoa  que  deveria  ter  ido  no  lugar  de
Robson, mas este resolveu ir para saldar uma dívida.
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Com  efeito,  no  seu  interrogatório  judicial,  Robson
Antônio  confessou  ter  participado  do  assalto  ao
Supermercado  Bonopreço.  Disse  que  não  alvejou  a
vítima,  a  imagem  deixa  claro  isso  e  permite  a
identificação  de  quem  foi,  Alegou  nunca  ter
participado  de  outro  fato  desses,  somente  aceitando
dessa  vez  para  saldar  algumas  dívidas.  A proposta
chegou pra ele, que aceitou. O dono da moto ia em seu
lugar,  mas  na  hora,  acabou  indo.  A ideia  partiu  de
Edson;  pelas  imagens,  dá  pra  ver  que  não  estava
armado;  o indivíduo atirou porque o policial  reagiu.
Pelas  imagens,  dá  para  ver.  Informou  que  Edson
planejou o assalto, mas tudo ocorreu de imediato, nada
foi combinado, até porque não tinha convivência com
ele.  Estava  há  dois  meses  desempregado;  Agiu  com
Franklin e Edson, os quais conhecia há pouco tempo.
Registrou  que  somente  ele  está  sendo
responsabilizado, pois Antônio Franklin está foragido
e  Edson  morreu.  Está  arrependido,  pois  nunca  teve
envolvimento com crime. Teve uma vida cristã e tudo
foi  um ato  desesperado,  mas  tem que  arcar  com as
consequências  do  erro.  Instado  sobre  as  fotografias
constantes nos autos, reconheceu a sua foto e apontou
o Coroa Frank nas imagens. Alegou que Coroa Frank
lhe disse que seria um assalto  normal,  iriam chegar,
pegar o dinheiro e sair de lá, sem machucar ninguém.
Não  havia  intenção  de  machucar  ninguém,
infelizmente o fato aconteceu e Frank disse "antes ele
do que eu". Edson era quem ia participar do assalto em
seu lugar, mas na hora, houve um probleminha e foi,
tanto é assim que, após o crime, deixaram a moto com
ele (Edson) e, quando a polícia chegou, o próprio Ed
admitiu ter emprestado a moto para dois indivíduos. 

Inquestionável,  portanto,  que  a  versão  policial  do
citado  réu  nestes  autos  está  em  sintonia  com  o
interrogatório judicial produzido nos autos principais
(prova emprestada), o que, por sua vez, se encontra em
conformidade com a prova testemunhal colhida neste
feito,  conjunto sólido e harmônico, capaz de lastrear
um édito condenatório. (...)”.

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0819581-94.2014.815.2002                                                                    C.M.B.F.                  



 
                 Poder Judiciário
                Tribunal de Justiça da Paraíba
                Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO
EMPREGO  DE  ARMA E  PELO  CONCURSO  DE
AGENTES E EXTORSÂO. ART. 157, § 2º, I E II, E
ART.  158,  AMBOS  DO  CP.  CONDENAÇÕES
MANTIDAS.  RECONHECIMENTO  DO
CONCURSO  FORMAL.  PENAS  PRIVATIVAS  DE
LIBERDADE  REDUZIDAS.  1.  Condenação  pelo
delito de roubo autorizada pela prova coligada aos
autos, que incluiu os relatos da vítima, as imagens
das  câmeras  de  segurança  do  local,  bem como  a
confissão de um dos réus, que também incriminou o
comparsa. 2. É de ser reconhecido o concurso formal
heterogêneo  próprio  ou  perfeito  entre  os  crimes  de
roubo e extorsão. Isto porque em um mesmo contexto
fático e mediante uma única ação, composta de mais
de um ato, os réus constrangeram a vítima, mediante
grave  ameaça  exercida  com  o  emprego  de  arma,  a
entregar-lhes  o  relógio  e  o  dinheiro  que  possuía  na
conta,  ou  seja,  mediante  um único  constrangimento,
eles aproveitaram para subtrair-lhe o relógio e ainda a
obrigaram a sacar a quantia de R$1500,00 de sua conta
bancária,  fatos  ocorridos  no  interior  do  terminal  de
atendimento  de  agência  bancária  e  no  mesmo
momento.  3.  (...)”.  APELOS  PARCIALMENTE
PROVIDOS.  (Apelação  Crime  Nº  70075041178,
Quinta Câmara Criminal,  Tribunal de Justiça do RS,
Relator:  Cristina  Pereira  Gonzales,  Julgado  em
29/11/2017) - grifei

Dessarte, o substrato probatório a autorizar uma condenação é
irrefragável e aprume. A materialidade e a autoria atribuídas ao apelante são
incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão dos responsáveis.

O  juiz singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 157, § 2º, I e II e § 3º, c/c
o art. 70, todos do CP, fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados
nos autos, mormente quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento
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convincente a expurgar-lhes a culpabilidade, o qual venha a justificar a absolvição
pretendida.

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
decantada pelo recorrente, esmorece em face da materialidade e da autoria incontestes,
posto que esteadas em provas verossímeis e vigorosas.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi ao julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator, os Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor e Arnóbio Alves
Teodósio.

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Doutora  Maria
Lurdélia Diniz de Albuquerque, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 1º
(primeiro) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 05 de março de 2018

      Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       - Relator -
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