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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0006323-55.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante LUIZ 
HENRIQUE FERREIRA LOPES MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
RIBAS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.

São Paulo, 28 de julho de 2016. 

Pinheiro Franco
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal n.º 0006323-55.2015.8.26.0047 – Assis

Apelante : Luiz Henrique Ferreira Lopes Martins (menor)

Apelado : Ministério Público do Estado

Voto n.º : 31.473

Roubo duplamente qualificado e extorsão. Agente que, na 
companhia de ao menos dois comparsas, armados, invade a 
residência das vítimas e as subjuga, exigindo a entrega de 
dinheiro. Subtração de diversos bens, além de dois veículos. 
Exigência, no dia seguinte, feita pelo acusado, de dinheiro para 
devolver um dos automóveis. Prova hábil. Palavra das vítimas 
firme e segura, em consonância com a prova colhida, inclusive 
com o relato do policial responsável pela diligência que 
culminou com a apreensão do veículo do réu, em cujo interior 
havia parte da “res” e documentos do acusado. 
Reconhecimento do acusado, também, através de fotografia 
obtida no whatsapp através do número do telefone que ele 
utilizou para contatar os ofendidos e exigir dinheiro. Prova 
inconcussa da autoria e materialidade. Qualificadoras do roubo 
bem proclamadas. Condenação, pelos dois crimes, de rigor. 
Penas bem dosadas. Concurso material bem reconhecido, 
considerada a autonomia das condutas. Regime fechado 
necessário para ambos os crimes. Apelo improvido.

Apelação Criminal contra sentença que condenou LUIZ 

HENRIQUE FERREIRA LOPES MARTINS, como incurso no artigo 157, § 2º, 

incisos I e II (duas vezes), e artigo 158, na forma do artigo 69, todos do C. 

Penal, às penas de 10 anos e 5 meses de reclusão e 25 dias-multa (mínimo 

legal), estipulado o regime fechado para cumprimento das penas.

Sustenta o recorrente que é apenas suspeito da prática do 

crime, ponderando que, se tivesse participação e sabendo da existência de 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0006323-55.2015.8.26.0047 - Assis 3

mandado de prisão temporária, não teria se apresentado espontaneamente, 

ocasião em que foi interrogado e preso. Diz que é primário e que negou a 

acusação em todas as oportunidades em que foi ouvido, destacando que no 

momento do crime estava na casa de Afonso, onde foi encontrar sua 

namorada. Pondera que o reconhecimento através do celular e de fotos 

obtidas no facebook não pode lastrear uma condenação. Assevera, de outro 

lado, que os fatos não retratam hipótese de concurso material, mas de 

continuidade delitiva. Busca a absolvição (folhas 321/325).

Processado o recurso, com resposta, subiram os autos. 

Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do 

apelo.

É o relatório.

O recorrente, vulgo “Luizinho”, foi denunciado por roubo 

triplamente qualificado (a causa de aumento relativa à privação de liberdade 

das vítimas foi afastada na sentença) e extorsão, em concurso material. Isso 

porque no dia 24 de julho de 2015, por volta de 0:00 horas, na Rua Meire n.º 

25, em Assis, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outras 

duas pessoas não identificadas, subtraiu, para si, mediante grave ameaça 

exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, 

um veículo Honda Civic, preto, placas EFL 5038, um veículo VW Golf, prata, 

placas CXW 8533, documentos pessoais e bancários, uma TV LG, Led 55 

polegadas, uma TV LG 15 polegadas, um notebook Acer, além de outros 

objetos variados e a quantia de R$ 1.200,00, pertencentes às vítimas Marco 

Aurélio Gracioso e Rafael de Oliveira Gracioso. Consta, também, que no dia 

seguinte, em local incerto, na Comarca de Assis, LUIZ constrangeu Marco 

Aurélio Gracioso, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si 
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indevida vantagem econômica.

Narra a inicial que, na ocasião dos fatos, LUIZ, na 

companhia de mais dois indivíduos não identificados, dirigiu-se ao local dos 

fatos com o fito de subtrair bens das vítimas, especialmente a quantia de R$ 

30.000,00, que acreditava que lá existia. Assim, utilizando-se de uma escada 

para pular o muro, todos ingressaram no imóvel. LUIZ portava arma de fogo, 

sendo que seus comparsas prestavam-lhe auxílio. Dessa forma, ao 

encontrarem as vítimas no interior da casa, anunciaram o assalto, pedindo a 

elas a quantia mencionada, que diziam saber que lá existia, sempre mediante 

ameaça com a arma em punho. Contudo, as vítimas lhes informaram que não 

possuíam essa quantia e, após vasculharem toda a casa sem nada encontrar, 

trancaram os ofendidos em um quarto, restringindo, assim, sua liberdade. 

Apoderaram-se de todos os objetos descritos, inclusive os veículos, e fugiram.

A inicial prossegue, dizendo que no dia seguinte, durante 

todo o dia, a vítima Marco Aurélio passou a receber ligações telefônicas 

(números 18-998182617 e 18-33240215), cujos telefones são de propriedade 

de LUIZ, sendo que ele exigia a quantia de R$ 8.000,00 para devolver o 

veículo Honda Civic. No entanto, após a negociação, a vítima concordou em 

pagar a quantia de R$ 4.900,00, acordando-se que o afilhado dela, Rafael 

Carvalho, iria buscar o carro. Assim, combinaram o local de encontro e Rafael 

encontrou a pessoa indicada por LUIZ, a qual o levou rumo à cidade de 

Maracaí, sendo que, ao passar pelo pedágio existente na rodovia, Rafael foi 

deixado em um lugar ali próximo, onde encontrou o veículo e trouxe até a 

vítima Marco. A vítima, posteriormente, por meio da rede social whatsapp, viu 

que a foto cadastrada em um dos números que recebeu ligações era do 

acusado, assim como na rede social facebook encontrou fotos do réu e de um 

veículo Gol utilizado no crime. Posteriormente, na delegacia, a vítima 
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reconheceu pessoalmente o acusado como sendo um dos autores dos crimes. 

Ato contínuo, a vítima comunicou os policiais militares sobre o local onde o 

veículo fora recuperado e, em diligência, eles conseguiram localizar o outro 

veículo da vítima (Golf), que estava sem o estepe, sendo que em seu interior 

também foram localizados alguns documentos e objetos que foram subtraídos, 

os quais posteriormente foram reconhecidos e entregues às vítimas. Ainda 

nesse local, os policiais encontraram um veículo Gol, placas CHQ 5270 que, 

quando da comunicação do roubo no dia anterior e do início das diligências 

para localização dos roubadores, havia fugido da viatura policial. Tal veículo foi 

revistado e nele foi encontrado o estepe que faltava no veículo Golf da vítima 

Marco, além de uma blusa de couro que pertencia à vítima Rafael. No mais, 

ainda encontraram um RENACH em nome do acusado LUIZ, indicando que o 

veículo lhe pertencia e também fora utilizado para a prática do roubo, sendo 

que, em diligências, verificaram que ele o havia adquirido em data pretérita de 

Felipe Gonçalves de Oliveira Nascimento.

Ouvido na delegacia, LUIZ disse que o veículo Gol, cor 

prata, placas CHQ 5270, é de Felipe Gonçalves, seu colega. Não sabe por que 

o veículo foi encontrado abandonado. Disse também não saber como o 

documento para tirar sua carteira de habilitação foi parar no interior do referido 

veículo. Negou ter participado do roubo, esclarecendo que estava em 

Paraguaçu Paulista, na casa do Afonso, pois foi ver sua namorada Rafaela 

(folhas 90).

Em juízo, negou a prática dos crimes. Acha que está 

sendo processo porque encontraram seu carro, um Gol, mas não sabe como o 

veículo foi parar lá no mato. Não sabe se havia outro carro perto. Trabalhava 

com o seu pai. Nunca foi processado. Quando menor, foi processado por 

roubo. Estava em Paraguaçu, na casa de sua esposa, e seu carro estava na 
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frente de sua casa. Questionado sobre as fotos que a vítima viu através do 

whatsapp, disse que não possui celular. Não tem apelido. O documento 

encontrado no carro era do seu exame para obter habilitação. Deixou o 

documento no veículo e foi para Paraguaçu de ônibus. É usuário de maconha. 

O veículo Gol, cor prata, placas CHQ 5270 era de Felipe Gonçalves, um amigo 

de quem comprou (folhas 244 e mídia digital  contracapa dos autos).

A vítima Marco Aurélio Gracioso relatou que por volta de 

meia-noite um indivíduo armado entrou em seu quarto e o acordou, com um 

revólver na mão, e anunciou o assalto. Foi ao escritório e viu seu filho no chão, 

rendido por outros dois agentes. Eles levaram muita coisa, além de dois 

carros. A polícia recuperou alguns bens. No dia seguinte os agentes lhe 

telefonaram pedindo resgate pelo carro, pois não tinha seguro. O outro carro, 

um Golf, eles abandonaram no canavial. Pagou R$ 5.000,00 para reaver o 

Honda. Seu afilhado Rafael perguntou pelo bairro onde estava o carro e 

conseguiu pegar o veículo mediante o pagamento. Viu um dos agentes e ouviu 

ele sendo chamado pelo nome, em sua casa; depois, viu a foto dele pelo 

whatsapp. Na segunda-feira ele lhe telefonou novamente dizendo para não 

reconhecê-lo, que ele ia devolver a parte dele do dinheiro. Não os conhecia. 

No momento do roubo, eles pediram um telefone para contatá-lo e obter o 

veículo de volta. Seu filho deu o telefone da avó, e marcaram meio-dia para 

conversarem. Depois “Luizinho”, o réu, lhe telefonou. Depois do assalto não o 

viu mais. Disse que mudou da casa em que morava. Afirmou ter certeza que o 

réu é um dos agentes, o qual empunhava um revólver. Não foi agredido. Eles 

disseram a seu filho que havia duas balas no revólver, uma para cada cabeça. 

Eram três agentes. O roubo ocorreu de quinta para sexta-feira, à meia-noite, e 

eles ligaram na sexta-feira, ao meio-dia. Entregou R$ 4.900,00 para reaver o 

carro. Eles levaram também mais R$ 1.200,00 que tinha na carteira, no 

momento do roubo. A polícia encontrou apenas dois televisores, um litro de 
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uísque e um perfume (folhas 242 e mídia digital  contracapa dos autos).

Euzanir Ferreira Lopes, mãe do acusado, nada sabia 

sobre os fatos. Disse que o réu trabalhava com tornearia e solda, com o pai 

dele. Soube que ele fumava maconha (folhas 243 e mídia digital  contracapa 

dos autos).

A testemunha Rafael Carvalho Fabian disse que soube 

dos fatos através de sua mãe, que lhe disse que tinham roubado a casa de 

seu padrinho. Conhece bastante gente e avisou as pessoas para que, se 

vissem algum dos carros, o avisassem. Por volta de meio-dia e meia foram lhe 

procurar na oficina em que trabalha, dizendo que queriam o resgate do carro, 

pois do contrário iriam atear fogo neles. Quem o procurou foi um rapaz com 

um Gol branco. Não conhece o réu. O carro foi recuperado. Por volta de 21:30 

horas a vítima foi à sua casa e disse que o rapaz mandou deixar o dinheiro em 

seu poder, para que ele pegasse. Estava na rua quando foi abordado pelo 

mesmo Gol branco, com dois ocupantes, armados, que o mandaram entrar e 

abaixar a cabeça. Eles entraram em uma estrada rural e, quando seu padrinho 

ligou, eles quebraram seu celular. Depois que eles pegaram o dinheiro o 

mandaram sair do carro, em um canavial. Foi andando até se deparar com o 

carro. O réu ligou para o filho de seu padrinho (folhas 284 e mídia digital  

contracapa dos autos).

Fauser Silla de Souza, policial militar, contou que em 

diligência na manhã seguinte ao roubo localizaram um dos veículos da vítima e 

o veículo do réu, inclusive com pertences da vítima em seu interior e os 

documentos do acusado. Os veículos estavam em um canavial. Já conhecia o 

réu. Os carros estavam a cerca de 400 metros um do outro. Localizou os 

documentos do acusado no interior do Gol, de propriedade dele (folhas 285 e 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0006323-55.2015.8.26.0047 - Assis 8

mídia digital  contracapa dos autos).

A vítima Rafael de Oliveira Gracioso narrou que estava 

em casa por volta de 0:15 horas. Ouviu um barulho, mas não se preocupou. 

Então entrou uma pessoa no escritório apontando uma arma para sua cabeça, 

dizendo para ficar quieto, pois era um assalto. Ele mandou ir para o chão do 

escritório. Eles começaram a revirar sua casa e perguntar sobre dinheiro, R$ 

30.000,00. Falou que não tinha dinheiro em sua casa, mas eles insistiram. 

Encontraram o cofre e o ameaçaram de morte se não abrisse. Disse a eles 

que seu pai estava dormindo, e que só ele sabia a senha. Então eles 

acordaram seu pai com a arma na cabeça dele. Ele conseguiu abrir, mas não 

havia nada. Começaram a revirar a casa atrás de outras coisas. Eles levaram 

seus carros, televisores, notebook, dinheiro e celular. Foi recuperada uma 

televisão. Um dos carros foi recuperado; para reaver o outro, pagaram resgate. 

Disse que dentro da casa havia três agentes, mas parece que havia um quarto 

agente do lado de fora. Viu uma arma. Segundo seu pai, eles pegaram um 

taco de beisebol e lhe bateram, mas não tão forte. No momento do resgate, 

eles pediram um número para ligar. Deu o número de sua avó. No dia 

seguinte, passaram o número novo do telefone de seu pai. O LUIZ ligou com o 

celular dele, e então salvou o número e viu pelo whatsapp a foto dele. Quinze 

minutos depois ele trocou a foto. Reconheceu o réu pela foto do whatsapp. 

Pagaram R$ 4.900,00, além do dinheiro que eles pegaram na carteira de seu 

pai. A arma era pequena, de cano fino, prateada. Ao ir embora, eles o 

trancaram com seu pai no escritório. Ficaram uns dois minutos presos, pois 

chamou ajuda pelo facebook. Não viu o rosto deles, pois o mandaram ficar de 

cabeça baixa, mas seu pai viu (folhas 286 e mídia digital  contracapa dos 

autos).

Tais testemunhos autorizavam, sim, o reconhecimento da 
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autoria e materialidade delitivas, anotando-se que a palavra das vítimas se 

reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer 

tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, devendo ser aceita como 

elemento hábil à condenação. Os relatos dos ofendidos estão em perfeita 

consonância com a prova dos autos, inclusive com o relato apresentado pelo 

policial responsável pela diligência, o qual confirmou ter localizado o veículo do 

réu com pertences da vítima e documentos dele em seu interior, nas 

proximidades de onde foi localizado o outro automóvel das vítimas.

Assim é que os ofendidos narraram, de forma coesa, que 

o réu e outros dois agentes ingressaram em sua residência e passaram, 

mediante emprego de arma de fogo empunhada pelo acusado, a exigir a 

entrega de R$ 30.000,00, que diziam saber que havia no imóvel. A vítima 

Marco viu o réu e ouviu ele sendo chamado pelo nome. Após a abertura do 

cofre, os agentes constataram que não havia dinheiro, e então passaram a 

arrecadar diversos bens, como televisores, notebook e dinheiro, e fugiram em 

poder de dois veículos das vítimas, consumando o crime de roubo.

Posteriormente, no dia seguinte, os agentes contataram os 

ofendidos por telefone, conforme combinado, para exigir dinheiro em troca da 

devolução de um dos veículos. A vítima Rafael, então, salvou o número de 

telefone usado para o contato e viu, através do whatsapp, a fotografia do 

acusado, a qual, minutos depois, ele excluiu. É dizer, a exigência de dinheiro 

para devolução do veículo, praticada após o roubo, foi feita pelo próprio réu, 

anotando-se que o numerário foi pago aos agentes através da testemunha 

Rafael, que entregou o dinheiro a dois agentes armados que o levaram até o 

local onde estava o carro.

A negativa do acusado, dentro desse quadro, restou 
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completamente isolada. Sua versão, aliás, de que estava em Paraguaçu, 

visitando sua namorada, não restou comprovada sequer por indícios.

Não há a menor dúvida, portanto, quanto à participação de 

LUIZ nos crimes de roubo e de extorsão.

Volta-se a defesa, então, contra o reconhecimento do 

concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, argumentando que a 

hipótese é de continuidade delitiva.

Nada mais equivocado, com a devida vênia.

No caso, o réu e seus comparsas ingressaram na 

residência da vítima e, subjugando-as, reviraram a casa e subtraíram diversos 

objetos, inclusive dois veículos, invertendo a posse deles, consumando, assim, 

o crime de roubo. Durante a subtração, avisaram que entrariam em contato 

para acertar o pagamento de resgate para reaver um dos veículos, o que foi 

feito no dia seguinte, no horário combinado. É dizer, a ação  exigência de 

dinheiro  foi praticada quando o roubo já estava consumado, restando 

evidente a intenção de novamente investir contra o patrimônio dos ofendidos. 

Os crimes, portanto, decorreram de desígnios autônomos: subtrair bens, num 

primeiro momento; obter dinheiro das vítimas em troca da devolução de um 

dos carros roubados, em momento seguinte. Clara, portanto, a ocorrência do 

crime de extorsão, posterior ao roubo.

Frise-se, ainda, que a extorsão, por ser crime formal, consuma-se 

com o constrangimento a que a vítima é submetida, independentemente do êxito na obtenção da 

vantagem que, no caso, foi paga, insisto ainda uma vez.

A condenação, portanto, pelos dois crimes, era medida de 
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rigor.

As qualificadoras foram bem reconhecidas porque, como 

já dito, não há dúvida de que o réu agiu em concurso e unidade de propósitos 

com ao menos outros dois agentes, além de estar armado. De mais a mais, se 

a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais razão deve 

ser aceita para o reconhecimento das causas de aumento incidentes. Ressalte-

se, outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do 

emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de arma, afirmada pelas 

vítimas, e a potencialidade intimidativa dela, presente no caso.

As penas não comportam reparo. Para o roubo, a base foi 

estabelecida no mínimo legal  já considerada a atenuante da menoridade, 

que não pode reduzir a sanção aquém do mínimo legal  e majorada de 3/8 

pelas duas causas de aumento incidentes, fração que atende à perfeita 

individualização da reprimenda, tudo em homenagem ao princípio da 

proporcionalidade da pena. Tal princípio exige uma proporção entre a 

valoração da ação e a sanção e um equilíbrio entre a prevenção geral e a 

prevenção especial para o comportamento do agente que vai ser submetido à 

sanção penal. É preciso, então, buscar esse equilíbrio. E uma ação dolosa 

executada com dupla qualificadora deve merecer valoração mais severa, 

porque está a demonstrar maior grau de periculosidade do agente e maior 

probabilidade de êxito da empreitada. As penas, então, totalizaram 5 anos e 6 

meses de reclusão e 13 dias-multa (mínimo legal). Pelo concurso formal, e 

considerando serem dois os patrimônios violados, as penas foram majoradas 

de mais 1/6, perfazendo 6 anos e 5 meses de reclusão e 26 dias-multa (artigo 

72 do Código Penal). Para a extorsão, a base igualmente foi estabelecida no 

mínimo, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa (mínimo legal), anotando-se 

que a atenuante da menoridade não pode reduzir as penas aquém do mínimo 
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abstratamente previsto, a teor da Súmula 231 do STJ. O concurso material, 

como já dito, foi bem aplicado.

O regime fechado é necessário. A hipótese é de roubo 

duplamente qualificado e extorsão, delitos que trazem marcante intranquilidade 

à sociedade. Destaque-se que o acusado e seus comparsas associaram-se 

com a finalidade de cometer delitos e agiram armados, mantendo as vítimas 

sob grave ameaça de morte, além de submetê-las a momentos de terror. 

Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de levar pânico a 

terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua ambição econômica, não tem 

compromisso com as regras de convivência social e não pode merecer o afago 

do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena em 

regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do 

crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, 

de estabelecer regime indispensável a criminoso frio, que não pode, 

temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, 

penso, para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se 

apenas o volume da sanção e a primariedade do acusado. Um réu primário 

nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição não exclui 

necessariamente a outra.

Para a extorsão, o regime fechado igualmente é o único 

adequado.

Meu voto, pois, NEGA PROVIMENTO ao recurso.

PINHEIRO FRANCO

Relator
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