
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003316-06.2008.815.0371  – 1ª  Vara da Comarca de
Sousa
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, juiz convocado para substituir o  Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
01 APELANTE: Lindomar João de Oliveira 
ADVOGADO: Arnaldo Marques de Sousa, OAB nº 3.467
02 APELANTE: Francinete Ubaltina da Silva
DEFENSORA: Teresinha de Jesus Medeiros Ugulino Severo 
APELADO: Justiça Pública 

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  CRIMES  DE  ROUBO  E
LATROCÍNIO  EM  CONTINUIDADE  DELITIVA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  DO  APELO  DE
LINDOMAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA
JUSTIFICAR  A  CONDENAÇÃO.  ARGUMENTO
INFUNDADO.  CONJUNTO  PROBANTE  QUE
CONVERGE  PARA  A  CONDENAÇÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  LEGÍTIMA
DEFESA NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS QUE PERTENCE
AO RÉU. DESPROVIMENTO.

- Considerando  o  conjunto  probatório  coligido  aos  autos,
mormente  as  palavras  da  vítima  e  a  prova  testemunhal
produzida descabe a alegação de ausência de demonstração da
autoria. Ademais, é do réu o ônus do réu a demonstração que
agia em legítima defesa. 

DO  APELO  DE  FRANCINETE.  ALEGATIVA DE  QUE
NÃO  PARTICIPOU  DOS  CRIMES.  MATERIAL
PROBATÓRIO  QUE  NÃO  REVELA,  DE  MANEIRA
SEGURA, QUE A RÉ CONTRIBUIU PARA OS DELITOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO  IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO. 

- No caso em tela, diferentemente do que afirmou o Juiz a quo,
não há provas de que a ré uniu esforços com o acusado para a
prática  das  condutas  delitivas  narradas  na  peça  acusatória.
Nessa  esteira,  os  elementos  de  convicção  não  apontam  de
forma  estreme  de  dúvidas  a  participação  da  ré  nos  crimes
narrados na exordial. 

-  Consoante  dispõe  o  art.  386, VII,  do  Código de  Processo
Penal, não existindo prova suficiente para a condenação, mas
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sim, e tão somente conjecturas, deverá o juiz absolver o réu. 

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 dar provimento ao apelo de
Francinete Ubaltina da Silva, para absolvê-la, por insuficiência de provas, e negar
provimento ao recurso de Lindomar João de Oliveira, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas por
Lindomar João de Oliveira e Francinete Ubaltina da Silva, através das quais se insurgem
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sousa, Juiz
José Normando Fernandes,  que julgou procedente denúncia ajuizada pelo Ministério
Público do Estado da Paraíba, condenando-os pelas práticas dos crimes dos art. 157, §
2º,  I  e  II,  do  CP (roubo  circunstanciado)  e  art.  157,  §  3º,  do  CP (latrocínio),  em
continuidade delitiva (fls. 447/455).

Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/05) que, no dia 05 de
junho  de 2008,  por  volta  das  10h:30min,  nas  proximidades  do  Sítio  Casinha  do
Homem, em Santa Cruz/PB,  os  acusados teriam abordado,  mediante a  utilização de
arma de fogo, vários populares, subtraindo seus pertences. Destaca que a ação criminosa
resultou na morte do Sr. João Leite da Silva, após ser atingido por um tiro desferido
pelo primeiro apelante. 

Segundo  a  denúncia,  a  vítima  fatal  chegou  ao  local,  no
momento em que a pessoa, conhecida por Domício, estava sendo roubada, tendo aquela
pleitado para que cessasse a prática delituosa, tendo sido então atingida com um tiro,
que resultou na morte daquela. 

Diante desse fato, o réu foi incurso nas penas do artigo 157, §
3º, (latrocínio) c/c art. 157, § 2º, I e II (roubo circunstanciado) e art. 71, todos do CP. 

Recebida a denúncia em 29/novembro/2012 (fl. 110), os réus
foram regularmente citados, apresentando defesa, respectivamente, às fls. 126/130 e 74.

Finda a  instrução processual,  o juízo  a quo  proferiu sentença
(fls.  447/455),  condenando os  denunciados pelos  crimes  de roubo circunstanciado e
latrocínio, em continuidade delitiva, sendo-lhe imposta a seguinte pena:

a) para o réu Lindomar João de Oliveira: 23 (vinte e três) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além de
18 (dezoito) dias-multa;

b) para Francinete Ubaldina da Silva: 23 (vinte e três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além de 12
(doze) dias-multa; 

Inconformado, o réu Lindomar  João  de  Oliveira  interpôs
apelação criminal (fls. 467). Em suas razões (fls. 476/483), o apelante salienta que: não



há, nos autos, elementos probatórios aptos a justificar a sua condenação, em especial a
autoria  delitiva;  não  praticou o  crime  de  latrocínio,  uma vez  que  agiu  em legítima
defesa, em face de agressão praticada pela vítima.

Lado outro, a ré Francinete Ubaldina da Silva também interpôs
recurso apelatório (fls. 468), tendo aduzido que: não há provas de que tenha concorrido
para os crimes acima mencionados; deve ser aplicado o princípio do “in dubio pro reo”;
em caráter subsidiário,  pugna pelo reconhecimento da que a  sua participação foi de
menor importância, uma vez que não teria auxiliado o seu ex-companheiro de forma
efetiva; deve ser minorada a reprimenda aplicada, já que entende que houve erro na
fixação da pena-base, pois o magistrado deixou de considerar a primariedade e a boa
conduta social da recorrente

Em contrarrazões, o Parquet manifestou-se pela manutenção da
sentença condenatória. (fls. 516/521).

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 527/533, de lavra
do  ilustre  Procuradora  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  opinou  pelo
desprovimento dos recursos.

É o relatório. 
VOTO: 

Conheço dos recursos, porque presentes os pressupostos para a
sua admissão.

Do apelo de Lindomar João de Oliveira

No  que  tange  à  alegação  de  falta  de  provas,  o  conjunto
probatório coligido aos autos revela-se suficiente para respaldar a decreto condenatório,
sobretudo se consideramos a dinâmica delitiva dos dois delitos imputados ao réu.

Com relação ao crime de latrocínio, o recorrente alega que agiu
em legítima defesa, ou seja, admitiu que se encontrava no dia, hora e local do fato acima
narrado e foi o autor dos disparos que vitimaram o Sr. José Leite. 

Frise-se que  os  depoimentos  das  testemunhas  Manuel  Gomes
Neto  (fls.  286  e  392)  e  Domício  Martins  Neto  (fls.  410),  revelam,  com clareza  e
detalhes, que este último estava sendo assaltada pelo ora recorrente, quando o Sr. José
Leite da Silva tentou impedir o crime de roubo, o que resultou em troca de tiros, tendo
sido atingido, de maneira fatal, por um dos disparos.

No caso ora questionado, ainda que a vítima tivesse utilizado
uma arma para defender terceira pessoa, tal fato não enseja a aplicação do instituto da
legítima  defesa  em  favor  do  acusado,  porquanto  nas  circunstâncias  narradas  na
denúncia,  não se poderia esperar  conduta diferente da vítima,  que procurava apenas
defender terceira pessoa que estava sendo roubada por indivíduo armado. 

Do compulsar dos autos, percebe-se que, na verdade, era o Sr.
José  Leite  que  agia  em  legítima  defesa  de  terceiro,  procurando  evitar  este  fosse
assaltado, e, após troca de tiros, acabou sendo atingido, vindo a falecer no local.



Percebe-se, pois, que não há, no caderno processual, elementos
que possam respaldar a tese da legítima defesa levantada pelo primeiro apelante, sendo
deste o ônus da prova. Veja-se:

LATROCÍNIO.  FURTO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  DOSIMETRIA.
PERSONALIDADE.  LAUDO.  PRESCINDIBILIDADE.  ERRO
MATERIAL.  CORREÇÃO.  PARCIAL  PROVIMENTO.  PENAS
SUPERIORES A OITO ANOS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela prática do crime de
latrocínio quando  a  condenação  encontra-se  fundamentada  na  confissão
extrajudicial  de  um  dos  réus,  aliada  aos  demais  elementos  do  inquérito,
sobretudo  por  laudo  de  perícia  papiloscópica,  e  confirmada  por  parte  da
prova oral colhida em juízo. II - O acolhimento da tese de legítima defesa
demanda prova cabal  acerca  da injusta  agressão  sofrida  pela  vítima-
agente. Se a alegação do réu de que agiu sob o manto da mencionada
excludente de ilicitude não encontra respaldo nas provas produzidas nos
autos, inviável se mostra a pretensão absolutória. III - Ainda que o corréu
não tenha desferido a facada na vítima, deverá igualmente responder pelo
crime de  latrocínio em decorrência da teoria  unitária  ou monista  adotada
pelo  Código  Penal.  IV  -  Desnecessária  a  existência  de  laudo  ou  exame
realizado  por  profissional  habilitado  para  se  valorar  negativamente  a
personalidade  do  acusado,  quando  restar  evidente,  pela  extensa  folha  de
antecedentes,  com  várias  anotações  com  trânsito  em  julgado,  que  ele
demonstra persistência na prática de ilícitos penais. V - Incabível a fixação de
regime  inicial  de  cumprimento  de  pena  diverso  do  fechado  a  réus
reincidentes e condenados a reprimendas superiores a oito anos de reclusão.
VI  -  Recursos  conhecidos.  Negado  provimento  ao  do  réu  Eduardo  e
parcialmente provido o do réu Felipe. (APR nº 20150310187353 (965036), 3ª
Turma  Criminal  do  TJDFT,  Rel.  Nilsoni  de  Freitas.  j.  08.09.2016,  DJe
13.09.2016). 

Destarte,  não  merece  retoque  a  condenação  do  acusado  pelo
crime de latrocínio.

Quanto ao crime de roubo praticado contra Edmílson Fernandes
de Sousa, o conjunto probatório também aponta em desfavor do réu, tendo a vítima, em
seu depoimento  (fls.  410),  indicado  o  acusado como o  autor  do  roubo,  tendo este,
através do emprego de arma de fogo, subtraído o dinheiro que a vítima trazia em sua
carteira. 

Além disso,  é  importante  pontuar  que,  conforme foi  relatado
acima, a própria dinâmica do crime de latrocínio, coloca o réu na hora e local do crime
de roubo praticado contra o Sr. Edmílson, o que robustece a tese da acusação. 

Assim, não merece guarida a alegação de ausência de provas,
pelo que se mostra escorreita a sentença pela prática do crime de roubo circunstanciado.

Do apelo de Francinete Ubaltina da Silva

A recorrente nega a participação nos crimes acima mencionados.

Sabe-se  que  o  concurso  de  pessoas  ocorre  quando  ocorre  a
cooperação desenvolvida por várias pessoas para o cometimento de uma infração penal,
conforme preconiza o art. 29, caput, do CP. Além disso, o legislador consagrou a teoria
unitária  (monista),  pela  qual  todos  os  que  tomam parte  na infração penal  cometem
idêntico crime.



O concurso  de  agentes  pressupõe existência  de  dois  ou  mais
agentes, a relação de causalidade material entre as condutas desenvolvidas e o resultado,
bem como o vínculo de natureza psicológica ligando as condutas entre si. 

Do compulsar dos autos, contudo, entendo que, diferentemente
do que afirmou o Juiz  a quo, não há provas de que a ré uniu esforços com o acusado
para  a  prática  das  condutas  delitivas  narradas  na  peça  acusatória.  Nessa  esteira,  os
elementos de convicção não apontam de forma estreme de dúvidas a participação da ré
nos crimes narrados na exordial. 

Ademais, dessume-se das provas coligidas, que referida acusada
não se encontrava no local no momento em que os fatos delitivos ocorreram, de sorte
que não há como imputar-lhe uma participação no delito.

A vítima Edmílson Fernandes de Sousa, em seu depoimento (fls.
410), afirmou que a recorrente vinha com o acusado em uma moto, tendo deixado o seu
companheiro no local em que ocorreram os assaltos, salientando que ela, algum tempo
depois, retornou para o local do crime, querendo olhar o corpo que estava estendido no
chão. 

Observa-se,  assim,  que  a  ré,  ora  apelante,  não  estava  com o
acusado no momento dos crimes, inexistindo, nos autos, elementos probatórios capazes
de revelar que ela tinha total  ciência das intenções do seu ex-companheiro. Não há,
portanto, provas capazes de demonstrar a presença de unidade de desígnios entre os
sujeitos, o que obsta a aplicação da regra de extensão prevista no art. 29 do CP

Além disso,  o  fato de a  ré/apelante ter  retornado ao local  do
crime, não pode ser utilizado para caracterizar a presença do vínculo psicológico entre
os agentes, uma vez que tal conduta, na minha ótica revela a surpresa a daquela com
todo a situação fática. Além disso, não é normal, em casos como esse, que eventuais
partícipes e coatores, diante de toda a mobilização de policiais e populares regressassem
para o local do crime. 

Quando  do  exame  do  processo,  o  julgador  somente  pode
repousar no estado de certeza. Assim, a dúvida equivale à ausência de prova. Consoante
dispõe o art. 386, VII do Código de Processo Penal, não existindo prova suficiente para
a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, deverá o juiz absolver o réu. 

Verifica-se, no presente caso, alta dose de incerteza no que tange
à participação da ré no delito  praticado pelo seu ex-companheiro.  Ocorre que,  para
proferir um decreto condenatório, submetendo-se a acusada a penalidade, mister se faz
prova robusta e indiscutível, e não mero juízo de probabilidade.

Com efeito, para que haja uma condenação, meros indícios da
prática  de um delito  não são suficientes  e,  tendo em vista  a  fragilidade  das  provas
produzidas na fase judicial,  torna-se imperativa a absolvição da ré (2ª  apelante),  em
observância ao princípio "in dubio pro reo".

Diante  disso,  não  é  possível  observar,  nos  autos,  elementos
capazes de revelar a participação efetiva no crime, bem como a premeditação do crime e
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a  divisão  de  tarefas  entre  agentes,  não  existindo,  ainda,  elementos  probatórios
suficientes de que a ré conferia apoio material para o outro acusado prática o crime. 

Nesse sentido, aponta a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - RECURSO MINISTERIAL
- CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDAS
E AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO
DA  APELADA  -  RECURSO  DEFENSIVO  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
SOBEJAMENTE  COMPROVADAS  NOS  AUTOS  -
DESCLASSIFICAÇÃO  -  IMPERTINÊNCIA  -  ANIMUS  FURANDI
DEMONSTRADO -  CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A MORTE
DA VÍTIMA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 610 DO COLENDO STF
-  REDUÇÃO  DA  PENA  -  VIABILIDADE  -  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  EM  SUA  TOTALIDADE  FAVORÁVEIS  -  RECURSOS
CONHECIDOS,  DESPROVIDO  O  MINISTERIAL  E
PARCIALMENTE PROVIDO O DEFENSIVO. 1. Instalada a  dúvida
quanto  à  autoria,  a  melhor  solução,  em  homenagem  ao  consagrado
princípio do "in dubio pro reo", é que prevaleça o decreto absolutório
exarado na sentença primeva. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade
do crime de latrocínio, ante a prova produzida sob o contraditório judicial e
idôneo depoimento dos policiais, corroborados pelo arcabouço probatório é
de  ser  mantida  a  condenação.  3.  Não  há  falar  em  desclassificação  se
demonstrada à motivação de subtração patrimonial que ensejou a violência e,
por conseguinte, deu causa a morte da vítima. 4. Favoráveis às circunstâncias
judiciais do art. 59, do Código Penal, a redução da reprimenda é medida que
se impõe. (Apelação Criminal nº 0007205-39.2014.8.13.0071 (1), 6ª Câmara
Criminal do TJMG, Rel. Convocado Luziene Barbosa Lima. j. 21.11.2016,
Publ. 25.11.2016). 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LATROCÍNIO.  AUSÊNCIA DE  PROVAS
SEGURAS  DA  PARTICIPAÇÃO  DO  APELANTE  NO  CRIME.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. Não havendo nos autos  provas
seguras,  produzidas  sob  o  crivo  do  contraditório,  que  autorizem  a
manutenção da condenação do apelante, deve ser ele absolvido com fincas no
brocardo in  dubio pro reo (art. 386, VII,  do CPP). (Apelação Criminal nº
0034702-83.2002.8.13.0512,  4ª  Câmara  Criminal  do  TJMG,  Rel.  Eduardo
Brum. j. 27.06.2012, DJ 05.07.2012). 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LATROCÍNIO.  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  INCONTESTES.
PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INCOMPORTÁVEL. Inexistindo nos
autos prova segura e inconteste de que o apelado teve participação no crime
em questão, mister a manutenção de sua absolvição, nos moldes do  artigo
386, inciso V, do Código de Processo Penal, e em face do princípio do in
dubio pro  reo.  APELAÇÃO  CONHECIDA E  DESPROVIDA.  (Apelação
Criminal nº 284703-28.2011.8.09.0175 (201192847032), 2ª Câmara Criminal
do TJGO, Rel. Leandro Crispim. j. 03.07.2012, DJe 03.08.2012). 

Assim, não comprovado que a ré concorreu ativamente à prática
do  crime,  aderindo  à  conduta  do  comparsa  que  praticou  o  roubo  e  depois  efetuou
disparo de arma de fogo contra a vítima, descabida se mostra a sua condenação.

Ante o exposto:

a) NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu Lindomar João
de  Oliveira.  Considerando  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal  no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
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condenação  pelo  Tribunal  de  Justiça  (STF,  HC  126.292),  determino  que,  em
havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,  seja  expedida  guia  de  execução
provisória, de acordo com o teor das decisões prolatadas no presente feito, antes de
se encaminhar o processo para a Presidência deste Tribunal.

b) DOU PROVIMENTO ao apelo de Francinete Ubaltina da
Silva, para absolvê-la das práticas delituosas narradas na peça acusatória. Expeça-
se o respectivo alvará de soltura em favor da ré,  salvo se por outro motivo deva
permanecer presa. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando
também os excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Desembargador 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, vogal). 

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, 22 de maio de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Relator – Juiz convocado




