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ADVOGADO : José Evandro Alves da Trindade
APELADO     : Justiça Pública

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  Apelação  criminal.  Roubo
qualificado.  Preliminar  de  prejudicial  de  mérito.  Prescrição
retroativa.  Não  ocorrência.  Rejeição.  Mérito.  Materialidade.
Comprovação.  Autoria  não  comprovada.  Inexistência  de
reconhecimento do réu como partícipe do crime.  Absolvição.
Provimento. 

_  Não  há  que  se  falar  em  extinção  da  punibilidade  pela
prescrição, quando não decorreu, entre as causas interruptivas,
o prazo prescricional previsto em lei.

_ Deve-se absolver o réu quando não existir prova suficiente
de ter concorrido o réu para a infração penal (art. 386, V, do
CPP).

_ Provimento.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em rejeitar a prejudicial de prescrição, arguida na tribuna, e, no mérito, dar
provimento à apelação para absolver José Alberto da Silva, nos termos do voto do relator
e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por José Alberto da Silva,
vulgo Dé, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Remígio, que o condenou por infringir o art. 157, § 2º, inciso II do
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Código Penal1 (sentença fs. 209/213).

Narrou  a  peça  acusatória  que,  no  dia  22/04/2002,  por  volta  das
17:30 hs, na BR-104, mais precisamente na localidade denominada Sitio Coelho, zona
rural  do  Município  de  Remígio/PB,  o  apelante  juntamente  com o corréu  Luiz  Carlos
Martins  de  Oliveira,  em comunhão  de  ações  e  desígnios,  livres  e  conscientes,  sob
ameaças de armas de fogo, tentaram roubar os ocupantes de um ônibus pertencente à
Empresa São José S/A, que faz a linha Campina Grande/PB à Nova Floresta/PB não se
consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade dos meliantes.

Contou que os acusados se passando por passageiros fizeram um
sinal para que o mencionado veículo parasse, ocasião em que efetuaram vários disparos
de  arma  de  fogo,  tendo  o  ônibus  saído  em  alta  velocidade,  evitando,  assim,  a
consumação do crime.

O corréu  Luiz  Carlos Martins de Oliveira  foi  julgado primeiro  e
condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime
fechado,  e  à  pena  de  multa  em  30  (trinta)  dias-multa  (fs.  110/114);  enquanto  que,
posteriormente, foi julgado o apelante e condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte)
dias-multa, por infringir o art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal2 (sentença fs. 209/213).

 Em suas razões, alega que não ficou provada a sua participação no
roubo e que a condenação se baseou em prova produzida somente no inquérito policial, e
requer o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença e absolvido do que
crime que lhe foi imputado (fs. 220/225).

Contrarrazões às fs. 227/230.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(fs. 237/240).

É o relatório.
                
_ V O T O _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO.

1.1  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  DO  ESTADO,  NA  MODALIDADE

1Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

2Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
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RETROATIVA:
Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado,

na modalidade retroativa, tendo em vista que não houve o decurso do prazo prescricional,
em nenhum dos seus marcos interruptivos previstos no art. 1173 do CP, tendo em vista
que o apelante foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período
de  6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,  e não decorreu entre cada uma das
causas interruptivas previstas no mencionado art. 117 do CP, o prazo de 12 (doze) anos
estabelecido no III4 do art. 109 do CP, que estabelece o prazo prescricional das penas
privativas de liberdade, senão vejamos.

Destarte,  rejeito  a  preliminar  de prejudicial  de  mérito,  por  não ter
ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

1. MATERIALIDADE E AUTORIA:

O recurso deve ser provido. 

Com efeito, não há provas de que o apelante tenha sido um dos
autores do crime em apreço.

Infere-se  que  houve  uma  tentativa  de  assalto  a  um  ônibus  da
Empresa Viação São José S/A, aonde dois indivíduos solicitaram a parada do ônibus, e
antes de adentrarem no transporte,  os meliantes anunciaram o assalto,  sendo que o
motorista deu partida saindo em alta velocidade, e os assaltantes dispararam 4 (quatro)
tiros atingindo o capô do ônibus e o pneu dianteiro do lado direito, conforme se vê no
registro de notícia-crime feito pelo motorista do ônibus, o Sr. Cícero Sales de Lima (f. 12).

Acontece que não há prova de que o apelante participou do crime
em apreço, salvo o interrogatório do corréu Luiz Carlos Martins de Oliveira, feito na fase
policial, em que afirmou ter sido convidado por um elemento conhecido como “Dé” para
praticar o assalto, e contou a seguinte história:

“Que foi convidado por um elemento de vulgo Dé para praticar um assalto
em um ônibus da Empresa São José que faz a linha Campina Grande/PB
– Cuité/PB, que seu parceiro lhe forneceu um revólver calibre 38 (canela
seca) e que juntos sairam da Vila da Barreira, por volta das 17:30h no
Chevtt  de  propriedade  do  elemento  de  vulgo  Dé  com  destino  ao  sítio
Coelho  neste  Município,  que  ao  chegar  no  local  indicado,  o  indiciado

3 Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -  pela  publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;  (Redação dada pela  Lei  nº
11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

4Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
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estava de posse de uma sacola, tipo saco onde colocou uns capins para
disfarçar de passageiro comum, para com isso o ônibus parar, quando o
ônibus  da  Empresa  São  José  estava  próximo  ao  local,  o  interrogado
juntamente com o seu comparsa deram sinal, para que o mesmo parasse
logo que o veículo parou quando a porta se abriu e foi anunciado o assalto
pela pessoa de Dé e que o interrogado estava de posse da arma para dar
cobertura ao seu comparsa, que neste momento seu comparsa Dé estava
nervoso e disparou, digo, e efetuou um disparo em direção ao cobrador do
veículo,  que  após  ter  efetuado  o  disparo  em  direção  ao  cobrador  do
veículo, que após ter efetuado o disparo o interrogado juntamente com o
seu  parceiro  Dé  saíram  correndo  se  embreando  na  mata  de  onde
passaram mais ou menos uma hora e logo depois retornaram e pagaram o
veículo do Dé tomando destino ignorado (...)” (f. 19/19v)

 Todavia,  em  juízo,  contou  uma  história  diversa,  não  havendo
nenhuma  semelhança  com  a  versão  apresentada  na  fase  inquisitorial.  Eis  as  suas
palavras:

“(...)  que  estava  no  restaurante  de  garçon  e  desejava  ir  para  o  Sítio
Corredor;  que tomou o  ônibus da empresa São José e quando lhe foi
cobrado a passagem pelo cobrador disse que gostaria de tirar um bilhete
até o sítio corredor e que só tinha um real de cinquenta; que o cobrador lhe
disse que só tirava a passagem inteira,  com destino a Barra de Santa
Rosa; que falou ao cobrador novamente que só tinha um real e cinquenta
e que iria ficar no sítio corredor; que o cobrador falou de modo agressivo;
que nesse momento, o cobrador veio para cima de sua pessoa, assim,
puxou  o  revólver,  pediu  ao  cobrador  que  afastasse,  tendo  o  motorista
parado o ônibus e aberto a porta para que descesse; que quando estava
descendo o cobrador lhe deu um empurrão; que ao sair do ônibus efetuou
um disparo no pneu dianteiro; que em seguida saiu andando no canteiro
da pista e foi embora; que tal fato aconteceu no mês de abril, tendo sido
preso em novembro por outras razões; (…) f. 38

Vê-se,  pois,  que  em  nenhum  momento  o  corréu Luis  Carlos
Martins de Oliveira confessou a intenção de roubar, nem de que havia se aliado a outra
pessoa para cometer tal crime. Pela sua história, não houve tentativa de roubo, sendo a
hipótese de crime diverso, que poderia ser enquadrado por disparo de arma de fogo ou
tentativa  de  homicídio.  O  que  importa,  neste  momento,  é  que  não  há  provas  de
participação do apelante neste fato criminoso. Repita-se, não há nenhum prova produzida
em juízo, com o amparo do contraditório e da ampla defesa, que aponte a participação do
apelante nesta empreitada delituosa.

Ademais,  o  motorista  do  ônibus,  o  Sr.  Cícero  Sales  de  Lima ao
testemunhar em juízo,  afirmou que a confusão começou porque o cobrador  não quis
colocar as bagagens na mala e um dos homens foi logo sacando o revólver e atirando,
também  não  fez  menção  de  que  seria  uma  tentativa  de  roubo,  além  de  não  ter
reconhecido o apelante como participante deste fato. Vejamos trecho do seu depoimento:

“(...) que no dia do fato, passando na proximidade do sítio Coelho por volta
das 18:10 hs, deu com a mão dois passageiros, fazendo sinal para que o
ônibus descesse, pois queria colocar a bagagem na mala do ônibus; que
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pediu ao cobrador que colocasse as bagagens dos passageiros na mala
do  ônibus;  que  pediu  ao  cobrador  que  colocasse  as  bagagens  dos
passageiros  na  mala,  tendo  o  cobrador  dito  que,  como  ia  com  pouco
passageiros, que as bagagens daria par ir dentro do ônibus; que os dois
homens insistiram para que as bagagens fossem dentro do ônibus; que
como já era noite, o cobrador, por sua experiência, ficou falando com os
dois passageiros nos degraus do ônibus; que como o cobrador não quis
colocar as bagagens na mala, um dos homens sacou do revólver e foi logo
atirando; que um dos tiros foi em direção aos pés do cobrador; que ele
ainda efetuou dois  disparos;  um atingindo o capu do motor  do ônibus,
próximo a sua pessoa e o outro em direção a sua pessoa, passando na
janela  ao  lado,  pelo  espeço  que  estava  aberto,  razão  pela  qual  não
quebrou o vidro; que como estava com a marcha engatilhada, arrancou o
veículo em disparada; (…) que nunca tinha visto os dois homens; (…) que
tomou conhecimento através do cobrador que um dos homens tinha sido
preso;  que  também  ouviu  dizer  do  cobrador  que  tinha  reconhecido  o
cidadão que tinha sido preso.” f. 67

E, por sua vez, o cobrador de ônibus,  Marcos Antonio de Araújo,
apenas fez o reconhecimento do corréu Luis Carlos Martins de Oliveira, conforme se vê
a f. 89. 

Registre-se que ao ser retomado o processo contra o apelante, a
magistrada a quo determinou que fosse realizada a audiência de instrução e julgamento
apenas para a tomada do interrogatório do réu (f. 189), dando-se por satisfeitas com os
testemunhos  prestados  anteriormente,  e  que,  em  nenhum  momento,  apontaram  a
participação do apelante no fato delituoso, já que as testemunhas não foram intimadas
para depor na audiência de instrução e julgamento e, frise-se, que não houve nenhum
reconhecimento em relação ao apelante.

Além  disso,  o  apelante  quando  interrogado  na  audiência  de
instrução e julgamento, negou qualquer participação no crime em questão (DVD f. 197).

Por  fim,  vislumbra-se  que  o  próprio  representante  do  parquet
requereu a absolvição do réu quando apresentou as alegações finais, por entender que
não há provas suficientes para uma condenação (fs. 198/201).

Destarte,  há  que  ser  reformada  a  sentença  condenatória  de  fs.
209/213, em razão de não ter sido comprovada a participação do apelante na tentativa de
roubo narrada na denúncia.

Neste sentido, posiciona-se esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo  duplamente  majorado.  Insuficiência  de
provas.  Dúvida  razoável.  Quadrilha.  Conduta  atípica.  Absolvição.
Irresignação  ministerial.  Apelo.  Confissão  extrajudicial.  Materialidade
comprovada. Autoria duvidosa. Não reconhecimento pela vítima Negativa
de autoria na fase judicial. Prova insuficiente para a imposição do édito
condenatório.  Princípio  do  in  dubio  pro  reo.  Vínculo  associativo
permanente e estável incomprovado. Absolvição mantida. Desprovimento
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do apelo. Não, sendo possível extrair das provas anexadas aos autos
a certeza  necessária  da  autoria  do  crime de  roubo majorado pelo
corréu, pesando contra este meras ilações e conjecturas, imperiosa a
manutenção da absolvição, em obediência ao princípio do in dubio
pro  reo.  Para  que  se  configure  o  crime  de  quadrilha,  imperiosa  a
comprovação, sem rastro de dúvida, do vínculo associativo permanente,
estável  e  duradouro  do  .réu  com  outras  três  pessoas,  para  o  fim  de
cometer crimes, o que, in casu, não logrou-se demonstrar.5

Ante  o  exposto,  dou  provimento  à  apelação,  para  absolver  o
apelante do crime que lhe foi imputado na denúncia, em razão da insuficiência de prova
quanto à sua participação no delito (art. 386, V6, do CPP). 

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior,
relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                          Relator

5(TJPB  –  Processo:  09820100014418001Decisão:Acordãos  Relator:João  Benedito  da  Silva  Orgão
Julgador:CAMARA CRIMINAL Data do Julgamento: 10/01/2012)
6 Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

     V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº
11.690, de 2008)
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