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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERESINA
RUA GOV. TIBÉRIO NUNES, S/N, CABRAL, TERESINA-PI

 0011297-04.2017.8.18.0140PROCESSO Nº:

 Ação Penal - Procedimento OrdinárioCLASSE:

 DELEGACIA DE HOMICÍDIOS DE TERESINA PIAUÍIndiciante:

 FRANCINALDO DOS SANTOS BATISTA, LEYLSON ALVES DA SILVA, JOSE RODRIGUES OLIVEIRARéu:
NETO

  OZIRES DE CASTRO MACHADO NETOVítima:

SENTENÇA

EMENTA

Penal e processual penal. Denúncia. Latrocínio e
Roubo majorado. Três acusados. Procedência em
parte. Autoria comprovada apenas em relação a um
acusado. Absolvição dos demais.

Acolhe-se, em parte, a ação penal que configurou a
prática de latrocínio e roubo majorado em relação a
um acusado e ausência de provas da autoria em
relação aos demais. Regime fechado que se
estabelece em face da pena e das desfavorabilidades
judiciais. Direito de recorrer em liberdade que se nega
ao condenado, a teor do disposto no §1º, do art. 387
do CPP.

 
 
Vistos etc.
 
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRO PÚBLICO em exercício neste juízo,

lastreado em inquérito policial, ofertou denúncia contra FRANCINALDO DOS SANTOS
, jáBATISTA, LEYLSON ALVES DA SILVA e JOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA NETO

qualificados.
 
Sintetiza que no dia 11 de setembro de 2017, por volta das 21:20h, os

denunciados Francinaldo e Leylson se aproximaram da vítima Ozires de Castro Machado
 e, mediante o emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram a entrega doNeto

aparelho celular. Como a vítima se recusou a entregar o aparelho, Francinaldo efetuou um
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disparo em sua direção causando-lhe a morte. Em seguida, ambos empreenderam fuga.
Fato ocorrido na Quadra 12, bairro Sacy, em Teresina.

 
Na fuga, os denunciados se aproximaram da segunda vítima Enedina Maria

 e, utilizando arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram suados Santos Sousa
motocicleta, a qual foi abandonada em via pública logo em seguida. Após várias diligências,
a polícia conseguiu localizá-los e prendê-los.

 
Nestes termos, Francinaldo, Leylson e José Rodrigues foram denunciados

pela prática dos crimes de latrocínio e roubo majorado previstos no art. 157, §3º, parte final
(redação anterior) e 157,§2º, I e II, todos do CP. Ao final, o Ministério Público requereu as
citações e condenações dos denunciados e, confirmada a condenação, a fixação de valor
mínimo indenizatório para reparação dos danos causados pelo crime.

 
Em decisão fundamentada, prolatada em audiência de custódia (fls. 53-56, do

APF em anexo), a prisão em flagrante do réu Francinaldo Batista, fora convertida em
preventiva.

 
Em outra decisão prolatada pelo juízo da Central de Inquéritos de Teresina

(fls. 114-118 dos autos em anexo), fora decretada a prisão preventiva dos réus Leylson
Alves da Silva e José Rodrigues Oliveira Neto.

 
Contudo, em decisão exarada por este juízo durante a instrução processual,

foram revogadas as prisões preventivas dos acusados Francinaldo Batista e José Rodrigues
Neto, mediante a aplicação de outras medidas cautelares (fls.230).

 
Recebida a denúncia e citados os réus, estes apresentaram Defesas Escritas.

 José Rodrigues Oliveira Neto, às fls. 145-147 e Francinaldo dos Santos Batista e
Leylson Alves da Silva, em peça conjunta, através da Defensoria Pública, por
peticionamento eletrônico (xxx5001).

 
Em decisão fundamentada, fls.190-192, este juízo indeferiu os pedidos

suscitados e agendou audiência de instrução e julgamento.
 
Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima Enedina Maria e as

testemunhas de acusação e de defesa presentes, sendo dispensadas as ausentes, cujos
pedidos foram homologados por este juízo.

 
Em seguida, apenas os acusados Leylson e José Rodrigues foram

interrogados, oportunidade em que negaram a prática do crime. Tendo em vista a
decretação de sua revelia, o réu Francinaldo Batista deixou de ser ouvido.

 
Em alegações finais, o , dizendo satisfeitas a autoria, aMinistério Público

materialidade e a culpabilidade dos acusados, através de peticionamento eletrônico
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(xxx5028), ratificou os termos da denúncia e pugnou pela condenação destes nos termos do
art. 157, § 3º, inciso II, e art. 157, §2º, II e §2º - A, I c/c art. 71, todos do CP (latrocínio
consumado e roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em
continuidade delitiva).

 
A , comoOrdem dos Advogados do Brasil, secção Piauí - OAB/PI

assistente de acusação, por peticionamento eletrônico (xxx5031), também pugnou pela
condenação dos réus nos termos do art. 157, § 3º, inciso II, e art. 157, §2º, II e §2º - A, I c/c
art. 71, todos do CP (latrocínio consumado e roubo majorado pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva).

 
O réu , através da Defensoria Pública, porJosé Rodrigues Oliveira Neto

peticionamento eletrônico (xxx5033), pugnou pela absolvição ante a falta de provas de
autoria e insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, IV e VII, do
CPP, e alternativamente, pugnou pela fixação da pena-base em seu mínimo legal; o
reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância; a detração
penal; a eleição do regime aberto de cumprimento de pena e, por fim, o direito de recorrer
em liberdade.

 
Os réus , atravésFrancinaldo dos Santos Batista e Leylson Alves da Silva

da Defensoria Pública, por peticionamento eletrônico (xxx5032), também pugnaram por
suas absolvições alegando inexistência de provas suficientes para a condenação, nos
termos do art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade.

 
Síntese do necessário.
D E C I D O
 
Após a análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que apenas em

parte a denúncia se confirmou, pois embora a materialidade seja evidente, a autoria está
demonstrada em relação a um só dos acusados.

 
No que pertine ao , a autoria está fartamente demonstradacrime de latrocínio

apenas em relação ao acusado .Francinaldo dos Santos Batista
 
De acordo com o depoimento da vítima/testemunha - Enedina Maria dos

Santos Sousa - este réu, após o disparo que atingiu a vítima Ozires de Castro Machado
Neto, correu em sua direção com arma em punho e exigiu a entrega da motocicleta. Ao
entregar a chave do veículo, fugiu com um comparsa, momento em que aquela se dirigiu
até o local do assalto e presenciou a vítima baleada e agonizando.

 
Já a  (cujo depoimento fora prestado no juízo da 16ªtestemunha Iago Felipe

Vara da comarca de Natal/RN, através de carta precatória, fls.374-376), afirmou que viu
este réu e seu comparsa nas proximidades do local do crime (muro de uma escola) e, após
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um disparo de arma de fogo, viu o acusado passar correndo com arma em punho para
efetuar o segundo disparo. Em seguida, disse que ouviu este réu afirmar que seu comparsa
foi quem mandou atirar na vítima.

 
Por todos esses elementos, verifica-se que os indícios são veementes da

autoria do crime pelo dito réu. Aliás, a segunda vítima e a testemunha referidas foram
seguras ao o reconhecerem, em juízo, através de fotografias, o que torna a autoria
induvidosa, devendo, por este motivo, ser condenado.

 
No que pertine aos demais acusados, verifica-se que não há provas suficientes

para suas condenações. A vítima/testemunha Enedina Maria dos Santos Sousa e as
testemunhas Paulo Henrique Lopes Paiva e Iago Felipe Duarte de Oliveira, que
presenciaram em parte o fato e depuseram em juízo, não os reconheceram na fase policial,
nem tampouco na judicial.

 
Todas, em uníssono, afirmaram que apesar de terem presenciado

parcialmente o fato, não foi possível identificar o segundo assaltante, nem seu comparsa
que estava na direção do veículo que os deu fuga.

 
Ademais, ambos réus negaram a prática do crime e não há evidencias de suas

participações, como, por exemplo, materiais ou produto do crime apreendidos em poder
destes que os liguem ao fato.

 
As  ,testemunhas Hitalo de Brito Nunes e Leonardo Guimarães da Silva

policiais que efetuaram suas prisões, afirmaram em seus depoimentos a existência de uma
testemunha de alcunha  que teria confirmado a participação destes réus no"Dandinha"
crime. Todavia, tal pessoa não fora ouvida, nem sequer na fase inquisitória.

 
Vale destacar, que embora tenha sido apreendido um veículo na residência do

réu José Rodrigues (fls.104), não há evidências nos autos de que este fora realmente
utilizado para a prática do crime e, caso tivesse, não há provas de que este acusado
efetivamente o conduzia no momento do roubo.

 
Verifica-se, desta forma, que as provas carreadas aos autos são frágeis para a

condenação dos réus Leylson Alves da Silva e José Rodrigues Oliveira Neto. A falta de
certeza da autoria, pelas simples suposições, sem estarem fundamentadas em provas
cabais colhidas nos autos, não permite um juízo condenatório, tornando suas absolvições
imperiosas.

 
No que tange à , as provas colhidas nos autos demonstram quematerialidade

está comprovada, tanto pelo Laudo de Exame Pericial - Cadavérico, de fls. 16-18, como
pelos documentos de fls. 98-103.

 
Ademais, pelos depoimentos das testemunhas, ficou evidenciado que o réu

Francinaldo Batista, munido de arma de fogo, efetuou dois disparos, um deles atingiu a
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porta do veículo e o segundo a cabeça da vítima, levando-lhe a óbito, o que confirma a
parte final, do §3º, do art. 157 do CP (antiga redação). A grave ameaça foi perpetrada pelo
emprego de arma de fogo.

 
Destaque-se que embora o acusado não tenha subtraído o aparelho celular da

vítima, o latrocínio foi consumado, pois, com a morte desta, a subtração da coisa é
prescindível, nos termos da Súmula nº 610, do Supremo Tribunal Federal.

 
Em relação ao , verifica-se que roubo majorado tanto a autoria quanto a

 estão fartamente demonstradas pelo depoimento da materialidade vítima Enedina Maria
.dos Santos Sousa

 
Neste ficou evidenciado que o réu Francinaldo dos Santos Batista e um

comparsa não identificado, no intuito de empreender fuga, após ter praticado o crime de
latrocínio contra a vítima Ozires de castro, munido de arma de fogo, anunciou o roubo e
exigiu a entrega da motocicleta. Após a fuga, a vítima comunicou o fato à polícia, a qual,
logo em seguida, recuperou a motocicleta, após ser abandonada numa praça, nas
proximidades do local do crime.

 
Com efeito, não há dúvidas de que este réu foi autor do roubo, devendo ser

condenado também por este crime.
 
A grave ameaça foi perpetrada pela utilização de arma de fogo, o que de resto

comprova a majorante respectiva e, embora seu intuito não fosse o de se assenhorear da
motocicleta, sua conduta é típica e se subsume ao tipo do art. 157, §2º, I e II, do CP (antiga
redação). É dizer, não existe "roubo de uso" (REsp 1323275/GO, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, quinta turma, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014).

 
Ressalte-se que, por não se tratar de crimes de mesma espécie, não há falar

em continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado e latrocínio, haja vista que não
pertencem à mesma espécie, apesar de estarem previstos no mesmo tipo penal. Ademais,
possuem meios de execução diferentes. Com efeito, entre ambos não há crime continuado
e sim concurso material, devendo as penas serem somadas, nos termos do art. 69 do CP.

 
Precedentes do STJ:   HC 222928/SP, Rel. Ministro

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sexta turma, julgado em 08/09/2015, DJe
29/09/2015;   HC 212430/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, sexta
turma, julgado em 25/08/2015, DJe 15/09/2015;   HC 297632/SP, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, sexta turma, julgado em
12/05/2015, DJe 21/05/2015;   HC 240630/RS, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, quinta turma, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014;

 
Registre-se, ainda, que considerando o disposto no enunciado da Súmula 443

do STJ “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua
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, como no presente casoexasperação a mera indicação do número de majorantes”
existem duas majorantes, uma delas – concurso de agentes - será utilizada como causa de
aumento e a outra (emprego de arma) na primeira fase da dosimetria, especificamente na
culpabilidade. Com isso, aplicar-se-á o entendimento da referida Súmula e, ao mesmo
tempo, fundamentar-se-á a fixação da pena, na primeira fase, além do mínimo legal.

 
Ex positis, tendo em vista o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE

 a acusação para  o réu ,EM PARTE CONDENAR FRANCINALDO DOS SANTOS BATISTA
retro qualificado, nos termos do art. 157, §3º, parte final (antiga redação) e art. 157, §2º, I e
II c/c art. 69, todos do CP (Latrocínio e roubo majorado pelo emprego de arma e concurso
de agentes, em concurso material) e  os réus ABSOLVO LEYLSON ALVES DA SILVA e

, em relação à imputação dos crimes de latrocínio eJOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA NETO
roubo majorado, nos termos do art. 386, V, do CPP.

 
Em atenção aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à

quantificação da pena base em relação ao .crime de latrocínio
 
Culpabilidade - intensa ao se aproximar da vítima e mediante inominável

violência buscar se assenhorear dos seus bens; 
 
Conduta social – negativa, haja vista as inúmeras ações penais pelas quais o

acusado responde nesta comarca, conforme se verifica no sistema Themis;
 
Antecedentes – o réu é primário;
 
Personalidade – não há nos autos, elementos que permitam sua avaliação;
 
As circunstâncias - o crime foi praticado durante a noite, nas proximidades da

residência da vítima;
 
Os motivos do crime - se acham relacionados à obtenção do lucro fácil ante a

subtração do alheio, mediante roubo, ação criminosa das mais inquietantes e perturbadoras
da ordem pública;

 
Consequências do crime, inquestionavelmente graves, não apenas pela

interrupção da vida da vítima, como pela dor da perda de um ente querido causada a seus
familiares;

 
Comportamento da vítima – não há registros de que tenha, de alguma forma,

facilitado ou concorrido para a prática delituosa.
 
Nestes termos, fixa-se a pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 20

(vinte) dias-multa cada um a ser calculado sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à
época dos fatos.
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Não há circunstância agravante, verifica-se, no entanto, a circunstância

atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP. Com efeito atenua-se a pena
para fixá-la em 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis)

, a qual torna-se definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuiçãodias-multa
de pena.

 
Em atenção aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à

quantificação da pena base em relação ao .crime de roubo majorado
 
Culpabilidade – exacerbada. Ficou evidenciado nos autos que o acusado

portava arma de fogo. Nestes termos, a prática do crime com este tipo de armamento,
potencializa o risco de lesão grave à vítima, haja vista a maior possibilidade de disparo,
ainda que acidental;

 
Conduta social – negativa, haja vista as inúmeras ações penais pelas quais

responde nesta comarca;
 
Antecedentes – o réu é primário;
 
Personalidade – não há nos autos, elementos que permitam sua avaliação;
 
As circunstâncias - o crime foi praticado durante a noite, em via pública;
 
Os motivos do crime - se acham relacionados à obtenção do lucro fácil ante a

subtração do alheio, mediante roubo, ação criminosa das mais inquietantes e perturbadoras
da ordem pública;

 
Consequências do crime - não foram graves haja vista que a vítima conseguiu

recuperar a motocicleta roubada;
 
Comportamento da vítima – não há registros de que tenha, de alguma forma,

facilitado ou concorrido para a prática delituosa.
 
Nestes termos, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 24 (vinte e

quatro) dias-multa. Tendo por presentes os critérios sopesados e considerando a situação
econômica de hipossuficiente do réu, tanto que tem sua defesa patrocinada pela Defensoria
Pública, fixo cada dia-multa sob o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à
data dos fatos.

 
  Não há circunstância agravante, verifica-se, no entanto, a circunstância

atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP. Com efeito, atenua-se a pena
para fixá-la em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
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Não há causa de diminuição, verifica-se, entretanto, a existência da causa de
aumento de pena do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do CP.
Assim, majoro a pena em seu mínimo legal de 1/3 (um terço), perfazendo a pena definitiva
em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis)

, cada um sob o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à datadias-multa
dos fatos.

 
REGRA DO ART. 69 DO CP
 
Considerando que o acusado cometeu o latrocínio e o roubo majorado contra

vítimas e situações fáticas distintas e que não há continuidade delitiva nesses crimes,
conforme fundamentado acima, tal fato passou a orbitar sob a égide art. 69 do CP (concurso
material).

 
Com efeito, aplica-se à espécie a soma das penas anteriormente fixadas,

fazendo com que a pena final seja de 23 (vinte e três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
. Cada um sob o valor de 1/30 (um trintade reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa

avos) do salário mínimo vigente à data dos fatos.
 
Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de

direitos nos termos do art. 44, por não estarem presentes os requisitos descritos no inciso I
do mesmo dispositivo. Também deixo de aplicar o disposto no art. 77 do CP, pela falta dos
requisitos.

 
Tendo em vista o disposto no § 2º do art. 387 do CPP e, levando-se em

consideração que o condenado ficou preso no período de 14.09.2017 a 03.09.2018,
portanto durante 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias o regime inicial de cumprimento de
pena será o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

 
Estabeleço a Penitenciária Irmão Guido para o início de cumprimento da

pena.
 
Tendo em vista que o acusado responde há vários processos nesta comarca,

inclusive neste juízo e ainda o fato de ter descumprido as condições impostas na medida
cautelar de monitoramento eletrônico, conforme se verifica nas informações prestadas pelo
setor responsável (malote digital de fls.263), ,nego-lhe o direito de recorrer em liberdade
nos termos do §1º, do art. 387, do CPP.

 
Em consequência, como medida acauteladora e forma de aplicação da lei

penal, nos termos do art. 312 e 313, I, do CPP,  a  do réu DECRETO PRISÃO PREVENTIVA
. Francinaldo dos Santos Batista Expeça-se mandado de prisão e, após seu

cumprimento, guia de execução provisória.
 
Deixo de aplicar o inciso IV, do art. 387 do CPP, pois não houve produção de

provas no sentido de quantificar o valor da indenização ainda que minimamente.
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Condeno-lhe, ainda, ao , as quais serãopagamento das custas processuais

executadas nos termos do §3º, do art. 98, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil),
tendo em vista suas hipossuficiências econômicas.

 
Suspendo os direitos políticos do sentenciado, a teor do disposto art. 15,

III, da Constituição Federal.
 
Em relação aos réus LEYLSON ALVES DA SILVA e JOSÉ RODRIGUES

OLIVEIRA NETO tendo em vista suas absolvições, revoga-se as medidas cautelares
impostas na decisão de fls. 230. Expeça-se ofício ao setor de monitoramento
eletrônico comunicando a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, determino à secretaria as seguintes
providências:

1. Oficie-se à justiça eleitoral, comunicando a suspensão dos direitos políticos,
para os devidos fins;

 
2. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a, em seguida, ao juízo

das execuções penais;
 
3. Envie cópia desta sentença à vítima Enedina Maria e aos familiares da

vítima Ozires de Castro, em consonância com o disposto nos parágrafos 2º e 3º do art. 201
do CPP.

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.
 

TERESINA, 14 de janeiro de 2020

CARLOS HAMILTON BEZERRA LIMA

Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de TERESINA


