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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0107514-37.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDER 
CAMARGO DE ALMEIDA e FELIPE GOMES, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
FRANÇA CARVALHO (Presidente) e CARDOSO PERPÉTUO.

São Paulo, 10 de agosto de 2017.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0107514-37.2015.8.26.0050

Apelantes: EDER CAMARGO DE ALMEIDA e FELIPE GOMES 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo

Voto nº 6298

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO 
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS  

IMPOSSIBILIDADE  CONDENAÇÕES MANTIDAS  
No crime de roubo, o depoimento da vítima, corroborado 
pelos demais elementos de prova, possui grande relevância 
e é suficiente para embasar decreto condenatório. 
REDUÇÃO DA PENA APLICADA PELO 
RECONHECIMENTO DA DELAÇÃO PREMIADA  O 
instituto da delação premiada pressupõe a eficaz 
cooperação do agente na investigação policial e no 
processo criminal, identificando os demais autores ou 
partícipes do crime, o que não se verificou no caso dos 
autos, em que o réu informou que praticou o delito com o 
corréu Felipe, mas não indicou, com precisão, os demais 
autores. Além disso, o acusado não auxiliou na 
recuperação dos produtos do crime, não tendo, assim, 
agido de forma a contribuir efetivamente com o processo 
criminal. Recursos não providos. 

       Vistos. 

Eder Camargo de Almeida e Felipe Gomes 

interpuseram recursos de Apelação da r. sentença datada de 26.07.2016, 

proferida pelo MMº Juiz de Direito da 23ª Vara Criminal Central, 

Comarca da Capital,  que condenou Eder às penas de 05 anos e 04 

meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-

multa, no valor unitário mínimo legal, e condenou Felipe às penas de 06 

anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 

pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por 

infração do artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal (fls. 
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198/204). 

Em suas razões, a Defesa do réu Felipe 

pleiteou a absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória. 

Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do emprego 

de arma, a fixação de regime inicial diverso do fechado e a concessão 

do direito de apelar em liberdade (fls. 237/243). 

Por sua vez, a Defesa do réu Eder pugnou pelo 

reconhecimento da delação premiada, pelo afastamento da qualificadora 

do emprego de arma e pela fixação do regime inicial semiaberto (fls. 

247/251). 

O Ministério Público, em suas contrarrazões, 

pleiteou o não provimento dos recursos (fls. 256/264). 

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, 

também, pelo não provimento dos recursos (fls. 268/272). 

É o relatório.

Os apelantes foram denunciados como 

incursos no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, porque, no 

dia 25.09.2015, por volta das 20h54, na Rua Visconde de Inhomerim, 

altura do nº 136, Mooca, na cidade e Comarca da Capital, agindo em 

concurso e unidade de propósitos com dois indivíduos não 

identificados, subtraíram, em proveito próprio, mediante violência e 

grave ameaça exercida com emprego de arma contra Débora Kelly 

Lima de Freitas e Luciano de Paula e Silva, doze garrafas de uísque Red 

Label, uma caixa de cigarros e a quantia de R$ 980,00, pertencentes ao 
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estabelecimento “Mini Extra”. 

Após regular instrução, sobreveio sentença que 

os condenou, nos termos da inicial. 

Em que pesem as alegações das Defesas, os 

recursos não podem ser providos, uma vez que, analisando-se o 

conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade 

pelo MMº Juiz de Direito sentenciante. 

Com efeito, indiscutível a materialidade do 

delito em face dos boletins de ocorrência (fls. 06/08), das imagens de 

fls. 10/12, bem como da prova oral.

Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.

Interrogado na Delegacia, o réu Eder 

confessou a prática do delito, alegando, em síntese, que se dirigiu ao 

supermercado, juntamente com Felipe, “Dentinho” e “Dola”, e que, 

enquanto estes dois últimos abordaram as vítimas e subtraíram as 

mercadorias e dinheiro do caixa, ele e Felipe permanecerem no carro do 

seu genitor, dando cobertura. Segundo o acusado, após o roubo, ele 

retornou para sua residência e, de noite, os policiais foram até o local 

procurar pelo veículo utilizado no crime (fls. 39/40). 

Já em Juízo, o réu mais uma vez confessou a 

prática do roubo, afirmando que foi ele quem conduziu o veículo C4 

(fls. 169). 

Por sua vez, o réu Felipe, interrogado na 

Delegacia, manteve-se em silêncio (fls. 56) e, em Juízo, negou a 

imputação. Sustentou que estava dormindo na sua casa quando os 

policiais adentraram e indagaram sobre a existência de um simulacro de 
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arma de fogo. Segundo o acusado, nada de ilícito foi encontrado na sua 

residência. Afirmou que, na data dos fatos, realizava um tratamento 

médico em razão de um acidente que sofrera e, por causa disso, não 

conseguia dobrar a perna em um ângulo de 25º, nem correr ou pular 

muro (fls. 170). 

Tal negativa, contudo, foi frontalmente 

contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.

Em depoimento bastante seguro, a vítima 

Luciano de Paulo e Silva esclareceu que estava trabalhando no 

estabelecimento quando dois indivíduos adentraram e, mediante grave 

ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram algumas 

mercadorias e certa quantia em dinheiro. Segundo Luciano, ele 

conseguiu sair pelos fundos, pulando o muro, e visualizou os réus 

Felipe e Eder em um veículo C4, dando cobertura para o roubo. Relatou 

que acionou a polícia militar e anotou as placas do automóvel. 

Sustentou que, após ele pular o muro, Felipe e Eder desceram o carro e 

indagaram o que ele estava fazendo. Acrescentou que os fatos foram 

registrados pelas câmaras de segurança e que os bens e valores 

subtraídos não foram recuperados. Cabe ressaltar que a vítima 

reconheceu os réus, em Juízo, com segurança, e informou que Felipe 

era o que estava mancando (fls. 167/168). 

Igualmente foi o depoimento, em fase 

inquisitória, da vítima Débora, a qual também reconheceu o acusado 

Eder, na Delegacia, com certeza (fls. 27). 

Consigne-se, a respeito, que as palavras das 

vítimas, em crimes patrimoniais, normalmente praticados na 
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clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descrevem 

com firmeza o modus operandi e reconhecem, do mesmo modo, a 

pessoa que praticou o delito, uma vez que seu único interesse é 

identificar o verdadeiro culpado. 

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às 

escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o 

entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no 

sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para elucidação 

da autoria. E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que 

cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" 

Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed. 

Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).

“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a 

mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, 

ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo 

na realização do justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 

1.048.309); “em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova 

irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça, 

permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante 

longo período” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. 918.175).

Cumpre ressaltar que, não obstante o artigo 

226 do Código de Processo Penal estabeleça a forma pela qual deve ser 

realizado o reconhecimento, ele afigura-se, antes, como uma 

recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II, o 

qual expressamente dispõe que a pessoa, a quem se pretende 

reconhecer, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela 

tiverem alguma semelhança. Aliás, em tema de reconhecimento, o que 

importa é que seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à 

forma, de molde a sobrepô-la ao próprio conteúdo (TACRIM - SP - AC- Rel. 
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Luiz Ambra  RT 730-585). 

Desta forma, o simples fato do reconhecimento 

dos réus, em Juízo, ter sido realizado sem estrita observância ao artigo 

226 do Código de Processo Penal, como no caso dos autos, em que a 

defesa do réu Felipe aponta que não se sabe quantas pessoas foram 

colocadas ao lado dos acusados e nem se eram parecidas com eles, não 

tem o condão de acarretar qualquer irregularidade, mormente porque os 

reconhecimentos foram corroborados pelas demais provas carreadas em 

Juízo. 

Ademais, as palavras das vítimas encontraram 

amparo no depoimento da testemunha Paulo Campos, policial civil, o 

qual relatou que, cientificado da ocorrência do roubo, bem como de que 

um dos funcionários tinha anotado a placa do veículo em que os 

assaltantes fugiram, efetuou pesquisa e constatou que referido 

automóvel pertencia ao acusado Eder. Segundo Paulo, em razão disso, 

dirigiu-se à residência de Eder, o qual confessou a prática do delito e 

informou que havia agido em concurso com o corréu Felipe e outros 

indivíduos. Relatou que Eder e Felipe namoraram a mesma mulher e 

que esta mulher confirmou ter presenciado eles combinando o roubo 

(fls. 136). 

No mesmo sentido foi o depoimento da 

testemunha Wagner Marino, também policial civil, o qual narrou os 

fatos à semelhança de seu colega. Acrescentou que, informalmente, 

Eder e Felipe confessaram a prática do delito (fls. 137). 

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos 

policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos, 

agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância 
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aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, 

qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos 

autos.

Nesse sentido: “PROVA - Testemunha - Policial 

Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de 

Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa 

qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado 

credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de 

suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação 

Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo  9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan 

de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Reforçando a versão acusatória, a testemunha 

Evilaine Camargo dos Santos, em fase inquisitória, relatou que estava 

na residência, juntamente com os corréus Eder e Felipe e outros dois 

indivíduos, quando os quatros agentes combinaram a prática do roubo 

no mercado Extra. Acrescentou que, após o roubo, eles retornaram para 

a sua residência, tendo escutado eles dizendo que Eder e Felipe tinham 

permanecido no carro dando cobertura, enquanto os outros indivíduos 

adentraram no mercado (fls. 62/63). 

Consigne-se ainda, por oportuno, que a versão 

apresentada por Eder tem significativo valor, na medida em que, ao 

incriminar o corréu Felipe, admitiu sua própria participação no crime. 

Em tais circunstâncias, considerando que a 

delação de Eder, na polícia, rica em detalhes, foi corroborada pelos 

demais elementos de prova produzidos em Juízo, em atenção ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, não há como desprezá-la.

A propósito: "Prova - Delação de corréu, sustentada 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0107514-37.2015.8.26.0050 -Voto nº  6298 9

por outros elementos do processo - Delator que confessa sua responsabilidade 

penal  Eficácia probatória. A delação de corréu, que confessa sua 

responsabilidade penal, assume eficácia probatória contra o comparsa, se está 

confortada por outros elementos da prova." (Apelação Criminal n° 208.591-3, 

Ribeirão Preto, 4a Câmara Criminal, Relator: Des. Bittencourt Rodrigues).

Verifica-se, portanto, que, enquanto os 

acusados davam cobertura do lado de fora do supermercado Mini Extra, 

seus comparsas adentraram no estabelecimento, anunciaram o assalto e, 

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 

subtraíram mercadorias e dinheiro, após o que todos fugiram em um 

veículo C4, conduzido por Eder. 

Em face de tão sólido conjunto probatório, que 

é uníssono em incriminar os réus, impõe-se a condenação, não se 

podendo acolher a tese absolutória.

As qualificadoras do concurso de agentes e 

emprego de arma, como exposto, também foram demonstradas pela 

prova oral. 

Registre-se que é possível o reconhecimento 

das causas de aumento com base na palavra da vítima e testemunhas, 

exclusivamente, na medida em que, se o testemunho do ofendido tem 

força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do 

delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de 

aumento incidentes.

O fato da arma não ter sido apreendida e 

periciada também não é suficiente para o afastamento da qualificadora, 

na medida em que demonstrado, sobejamente, pela prova oral, 

conforme exposto, que, de fato, os réus utilizaram arma para subjugar as 
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vítimas. 

Sobre o tema: “HABEAS CORPUS. CRIMES 

CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. 

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO 

JUDICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ORDEM 

DENEGADA. 1. Na falta de apreensão da arma de fogo, mas comprovado o seu 

emprego por outros meios idôneos de prova, não há que se desclassificar o delito para 

roubo simples. 2. A incidência da majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do CP se 

explica pelo maior potencial de intimidação e consequente rendição da vítima, 

provocada pelo uso de arma de fogo. Precedentes. Ordem denegada.” (STF - HC 

98227/MS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgamento de 16/06/2009, DJe de 

06/09/2009). 

Quanto às penas, a sentença não merece 

reparo. 

Na primeira fase da dosimetria, não sendo 

desfavoráveis aos réus as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, 

foi a pena-base, de cada acusado, fixada no mínimo legal, ou seja, 04 

anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, para o réu Eder, presente a 

circunstância agravante da reincidência (fls. 100), e considerando 

presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, o 

sentenciante compensou ambas as circunstâncias, mantendo a pena sem 

alterações, porquanto ambas são preponderantes (artigo 67 do CP). 

E, para o réu Felipe, presente a circunstância 

agravante da reincidência (fls. 152), o sentenciante corretamente 

majorou a pena em 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 

pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo. 

Na terceira fase, em razão da existência de 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0107514-37.2015.8.26.0050 -Voto nº  6298 11

duas qualificadoras, o sentenciante majorou as penas em mais 1/3, 

resultando, para o réu Eder, em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 

dias-multa, no mínimo legal, e, para o réu Felipe, em 06 anos, 02 meses 

e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo. 

Observo, por oportuno, que os réus foram beneficiados com o aumento 

de somente 1/3, quando o mais adequado seria 3/8, não somente por 

terem sido duas qualificadoras, mas, sobretudo, por ter sido utilizada 

arma de fogo, que tem maior potencial ofensivo que a arma branca, que 

já seria suficiente para caracterizar a qualificadora. Todavia, a sentença, 

neste ponto, não pode ser objeto de reforma, ante a impossibilidade da 

“reformatio in pejus”. 

Observo, por oportuno, que não há que se falar 

em redução da pena em razão da aplicação da delação premiada em 

favor do apelante Eder, uma vez que tal instituto pressupõe a eficaz 

cooperação do agente na investigação policial e no processo criminal, 

identificando os demais autores ou partícipes do crime, o que não se 

verificou no caso dos autos, em que o réu informou que praticou o 

delito com o corréu Felipe, mas não indicou, com precisão, os demais 

autores. Além disso, o acusado não auxiliou na recuperação dos 

produtos do crime, não tendo, assim, agido de forma a contribuir 

efetivamente com o processo criminal. 

Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. 

PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇAO 

PELO ART. 12,CAPUT , C.C. O ART. 18, INCISO I, DA LEI N.º 6.368/76. 

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇAO DE PENA DO ART. 33,4.º, DA LEI 

N.º 11.343/06. REQUISITOS. COMPROVAÇAO DE QUE O RÉU INTEGRAVA 

ORGANIZAÇAO CRIMINOSA. VERBETE SUMULAR N.º 7 DESTE SUPERIOR 

http://www.jusbrasil.com/topico/11266308/artigo-12-da-lei-n-6368-de-21-de-dezembro-de-2000
http://www.jusbrasil.com/topico/11265944/artigo-18-da-lei-n-6368-de-21-de-outubro-de-1976
http://www.jusbrasil.com/topico/11265917/inciso-i-do-artigo-18-da-lei-n-6368-de-21-de-outubro-de-1976
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103305/lei-de-drogas-de-1976-lei-6368-76
http://www.jusbrasil.com/topico/10867208/artigo-33-da-lei-n-11343-de-23-de-agosto-de-2006
http://www.jusbrasil.com/topico/10866965/par%C3%A1grafo-4-artigo-33-da-lei-n-11343-de-23-de-agosto-de-2006
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95503/lei-de-t%C3%B3xicos-lei-11343-06
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DARETROATIVIDADE DA LEI PENAL 

MAIS BENÉFICA. AFERIÇAO NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE 

DA LEI NOVA. DELAÇAO PREMIADA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇAO DEVIOLAÇAO AO ART. 18, INCISO I, DA 

LEI N.º 6.368/76. NAO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA 

INTERNACIONALIZAÇAO. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE 

PARA O EXTERIOR.INOBSERVÂNCIA DO ART. 33, 2.º, ALÍNEA C , 

DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇAO DE 

REGIME MAIS GRAVOSO. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇAO DA PENA. 

POSSIBILIDADE. (...) 4. O instituto da delação premiada incide quando o Réu, 

voluntariamente, colabora de maneira efetiva com a investigação e o processo 

criminal. Esse testemunho qualificado deve vir acompanhado da admissão de 

culpa e deve servir para a identificação dos demais coautores ou partícipes e na 

recuperação do produto do crime. Na hipótese, nenhum desses requisitos foi 

obedecido pelo Acusado.” (...) (REsp n. 1.111.719/SP, Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe 13/10/2009).

O regime fechado estabelecido para o início do 

cumprimento das penas está correto, tendo em vista o fato de ter sido o 

crime de roubo praticado em concurso de agentes, mediante grave 

ameaça às vítimas, em estabelecimento comercial, o que gera grande 

insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente 

trágicas, revelando a ousadia e destemor dos réus. Soma-se a isso o fato 

de os acusados serem reincidentes, já tendo sido condenados à pena de 

reclusão, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação de 

regime diverso não seria suficiente à prevenção e repressão. 

A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu 

ao cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado 

para o crime de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais 

rigoroso, a despeito da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade 

http://www.jusbrasil.com/topico/11265944/artigo-18-da-lei-n-6368-de-21-de-outubro-de-1976
http://www.jusbrasil.com/topico/11265917/inciso-i-do-artigo-18-da-lei-n-6368-de-21-de-outubro-de-1976
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103305/lei-de-drogas-de-1976-lei-6368-76
http://www.jusbrasil.com/topico/10636569/artigo-33-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/topico/10636434/par%C3%A1grafo-2-artigo-33-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91614/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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Apelo improvido. (536095920118260050 SP 0053609-59.2011.8.26.0050, Relator: 

Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 02/08/2012, 10ª Câmara de Direito 

Criminal, Data de Publicação: 08/08/2012)”

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. 

REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME. 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 

RÉU REINCIDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE 

CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se 

de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto 

de sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de cumprimento de 

pena para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2, Relator: 

Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de 

Julgamento: 01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2008   

DJe 12/08/2008)- grifo nosso. 

Consigne-se, portanto, que o regime fechado 

está sendo estabelecido não somente em razão da quantidade de pena 

aplicada, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência 

e das circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão, 

reveladoras da necessidade da imposição de regime mais gravoso, para 

fins de repressão e prevenção.

Por fim, com relação ao pedido de recorrer em 

liberdade, anoto que este ficou prejudicado, face ao presente 

julgamento.

Além disso, consigno que a decisão que não 

concedeu o direito de apelar em liberdade foi devidamente 

fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis pelo 

MMº Juiz sentenciante, o que atende às disposições do artigo 93, inciso 

IX, da Constituição Federal. 

Ademais, a referida prisão não afronta, de 
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modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 

5º, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional 

de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela 

autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5º, 

inciso LXI.

Ante o exposto, nego provimento aos apelos 

interpostos, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios 

fundamentos. 

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

                          Relator
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