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- As provas da materialidade e da autoria do
ilícito emergem de forma límpida e categórica
do  conjunto  probatório,  mormente  pelas
declarações  da  vítima,  que  reconheceu  o
acusado  como  autor  do  delito,  as  quais
encontram  consonância  com  o  depoimento
testemunhal,  não obstante o ora apelante ter
negado, em juízo, a autoria.

- Desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal,  acima  identificados,  ACORDA  a  egrégia  Câmara  Criminal  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento ao recurso, em harmonia com o parecer da Procuradoria de
Justiça.

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande/PB, David Rangel Ferreira de Sousa e Alexsandro Vasconcelos Velez,
devidamente qualificados, foram denunciados como incurso nas sanções do
art.  157, §2º, inciso II c/c o art.  14, inciso II, ambos do Código Penal,



conforme narrativa constante da exordial acusatória que passo a transcrever
(fls. 02/04):

“Consta no procedimento inquisitorial que, no
dia 13 de julho de 2013, por volta das 23h:30min, no Terminal
de  Integração  desta  cidade,  a  vítima,  JOSÉ  RAIMUNDO  DE
SOUSA FILHO, foi abordada pelos acusados, acima qualificados,
os  quais  tentaram  lhe  roubar,  não  obtendo  êxito  por
circunstâncias alheias a suas vontades.

Insurge  dos  autos  que,  a  vítima  se
encontrava no Terminal de Integração aguardando o ônibus para
se  dirigir  ao  Distrito  Industrial,  quando  os  dois  acusados  se
aproximaram e inicialmente pediram R$ 2,00 (dois reais), tendo
a vítima afirmado que  não tinha,  momento  em que tentaram
'arrancar' a mochila de suas mãos.

Consta ainda que os acusados ao perceberem
que a vítima não iria soltar a mochila passaram a lhe agredir,
chegando  a  lhe  derrubar  ao  chão,  no  entanto,  com  a
aproximação de populares, que também estavam aguardando o
ônibus,  os  indigitados  acusados  se  afastaram  sem  conseguir
subtrair os pertences da vítima.

Ato  contínuo,  os  acusados  tentaram  entrar
em  um  dos  ônibus  que  estava  saindo  do  terminal,  porém  o
motorista  não  parou  o  veículo,  tendo  o  acusado  Alexsandro
Vasconcelos Velez, desferido um soco em um vidro do ônibus,
tendo, por essa razão, se machucado por isso.

Neste  momento,  chegou  ao  local  uma
guarnição da Polícia Militar, a qual efetuou a prisão em flagrante
delito dos acusados acima qualificados.

A  vítima  e  testemunhas  foram  todas
uníssonas  ao  ratificarem  os  fatos  exarados  nessa  exordial
acusatória,  corroborando  para  a  comprovação  do  crime.  De
forma que, diante das circunstâncias que envolveram o fato em
comento, é patente tanto a autoria quanto a materialidade dos
ilícitos penais.

Portanto,  com esta  conduta  ilícita,  sobejam
indícios  suficientes  de  autoria  e  prova  inconteste  da
materialidade  do  crime  de  tentativa  de  roubo  majorado  pelo
concurso de pessoas, razão pela qual emerge in casu justa causa
a presente persecução penal em face do denunciado.”
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Recebimento da denúncia em 12.08.2013 (fl. 40).

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações
finais pelo Ministério Público (fls. 70/72) e pela Defesa (fls. 74/77 e 87/88),
o Juiz  a quo sentenciou (fls. 89/97), julgando procedente a denúncia para
condenar os réus David Rangel Ferreira de Sousa e Alexsandro Vasconcelos
Velez,  como incursos nas sanções do art.  157, §2º,  II  c/c o art.  14,  II,
ambos do Código Penal, fixando-lhes, a reprimenda da seguinte maneira:

- Para o réu David Rangel Ferreira de Sousa, após análise
das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena  base  em 04  (quatro)  anos  de
reclusão e 12 (doze) dias-multa. Em seguida, reconheceu a atenuante da
menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP (menor de 21 anos à época
dos fato), porém deixou de reduzir a pena por tê-la aplicado em seu mínimo
legal (Súmula 231 do STJ). Em face da tentativa, diminuiu a pena em 1/3
(um terço),  passando a pena para 02 (dois)  anos e 08 (oito)  meses de
reclusão e 08 (oito) dias-multa. Diante do concurso de agentes, a pena foi
majorada em seu limite  mínimo de 1/3  (um terço),  elevando-a  para  03
(três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez)
dias-multa –  esta  a  razão  de  1/30  (um  trigésimo)  do  salário  mínimo
vigente ao tempo do fato criminoso – a qual foi tornada definitiva.

- Para o réu Alexsandro Vasconcelos Velez, após análise
das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena  base  em 04  (quatro)  anos  de
reclusão e 12 (doze) dias-multa. Em face da tentativa, diminuiu a pena em
1/3 (um terço), passando a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 08 (oito) dias-multa. Diante do concurso de agentes, a pena foi
majorada em seu limite  mínimo de 1/3  (um terço),  elevando-a  para  03
(três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez)
dias-multa –  esta  a  razão  de  1/30  (um  trigésimo)  do  salário  mínimo
vigente ao tempo do fato criminoso – a qual foi tornada definitiva.

Para  ambos  os  réus  o  Magistrado  de  1º  grau  fixou  o
regime aberto para cumprimento da pena.

Irresignado com o decisório adverso, o réu  Alexsandro
Vasconcelos Velez recorreu a esta Superior Instância (fl. 107), alegando em
suas  razões (fls.  113/116)  que não teve qualquer  participação  nos  fatos
apurados e anotados pela acusação, afirmando que não há nenhuma prova
cabal,  certa  e  induvidosa  que  pudesse  levar  a  conclusão  de  que  tenha
cometido o delito, razão pela qual requer a sua absolvição.

Registre-se que o réu David Rangel Ferreira de Sousa,
devidamente  intimado  da  decisão  condenatória  (fl.  112-v),  deixou
transcorrer in albis o prazo para apresentação de recurso.
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Ofertadas as  contrarrazões (fls.  121/125),  através das
quais o representante do Ministério Público requer seja negado provimento
ao  presente  recurso,  seguiram  os  autos,  já  nesta  Instância,  à  douta
Procuradoria  de  Justiça  que,  em parecer,  opinou  pelo  desprovimento  do
apelo (fls. 134/137).

É o relatório.

VOTO

TEMPESTIVIDADE

O  recurso  é  tempestivo,  já  que  interposto  em
10.04.2014  (fl.  107),  tendo  sido  o  réu  intimado  pessoalmente  em
15.04.2014 (fl. 111-v). Ademais, é adequado, e independe de preparo, por
se tratar de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

MÉRITO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à
sentença condenatória proferida pelo Magistrado singular, pugnando, por sua
reforma  no  sentido  da  absolvição  do  apelante,  sob  a  alegação  de
insuficiência de provas.

As provas da materialidade e da autoria do ilícito, por
sua vez, emergem de forma límpida e categórica do conjunto probatório,
desde  o  depoimento  da  testemunha  ouvida  em  Juízo,  quanto  das
declarações da própria vítima, que reconheceu os acusados como autores do
delito, não obstante estes terem negado a autoria.

Nesse  diapasão,  vejamos  o  teor  das  declarações  da
vítima  que,  quando  ouvida  em  juízo,  acerca  do  evento  delituoso  em
disceptação, descreveu,  com riqueza  de  detalhes,  toda  a  cena  criminosa,
reconhecendo, inclusive, os autores da prática delituosa. Vejamos: 

-  José Raimundo de Sousa Filho (vítima): “Eu
estava no Terminal de Integração, esperando o
ônibus 944 Distrito Industrial, que eu trabalho
no Distrito Industrial. Me sentei nos bancos, a
linha  do  ônibus  é  bem  no  começo  da
Integração. Me sentei e fiquei lá esperando o
ônibus.  Noto  que  vem  chegando  dois
indivíduos... eles se sentam atrás de mim, aí é
quando me abordam, 'R$ 2,00 (dois reais)'. Eu
disse  'eu  não  tenho'.  Por  que  eu  ando  com
vale-transporte,  a  empresa  me  dá  vale-
transporte,  o  cartãozinho.  Então  eu  disse  'eu
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não tenho'. Então notei que eles começaram a
querer puxar a minha mochila. Eu me levantei
e  disse  'eu  já  disse  que  não  tenho'.  Eles
partiram pra cima, claro, eram dois, eu corri e
eles atrás de mim. Me derrubaram ainda, mas
não conseguiram subtrair  a  bolsa,  a  mochila,
mas me derrubaram ainda. Nisso os populares,
a essa hora ainda tinha um número razoável de
pessoas, correram pra minha defesa, e os dois
indivíduos saíram. Inclusive, um dos indivíduos,
não satisfeito com o intento, eles quebraram a
vidraça  do  ônibus.”  Perguntado  se  estavam
armados,  a  vítima  respondeu:  “veja  bem,  eu
não vi. Não vi se eles estavam armados. Só que
numa  abordagem  dessa,  eu  não  podia  ficar
parado (…) Não vi arma, mas eu não podia ficar
parado. Só com a mão assim abaixo da camisa,
fizeram, fizeram sim.” Perguntado quem pediu
os R$ 2,00 (dois reais), respondeu que: “foi o
moreno. Só um pediu, agora chegaram os dois
juntos. Ele sentou atrás, no banco. (…); Que,
no momento da briga, eles exigiram 'me dê a
bolsa'; que os dois pediam, puxavam a bolsa.
Quando não conseguiram, me derrubaram, eu
me  levantei,  quando  eles  viram  que  os
populares  vieram,  eles  viram  que  não  iam
conseguir,  saíram,  correram  os  dois.  Ficaram
tentando, puxando, mas quando viram que os
populares viam, eles saíram. A polícia os levou
pra Polícia Civil. Eu vi no momento em que eles
foram presos. Vi na viatura para a Polícia Civil.
Eu já fui ouvido lá na própria Polícia Civil. Eu
vim  na  viatura,  com  os  dois.”  (declarações
prestadas  em  Juízo,  constante  da  mídia/CD,
juntado à fl. 67).

Destaca-se também o depoimento da testemunha ocular,
que presenciou a ação criminosa em comento:

- Sérgio Emanuel Santos Araújo: “Eu presenciei
essa  tentativa  de  assalto.  Eu  tava  no  outro
terminal, um pouco mais a frente, e pude ver
que  os  rapazes  tentavam  tomar  a  bolsa  da
vítima.  Eu  vi  que  ele  segurou,  se  agarrou  a
bolsa  e  eles  não  conseguiram  levar,  então
passaram pra agressão, inclusive ele caiu duas
ou três vezes no chão, nessa briga, e eu pude
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ver que eles agrediram ele. Aí eles não tiveram
êxito  com  essa  questão  da  bolsa,  não
conseguiram arrancar a bolsa do braço dele, ele
se  agarrou  a  bolsa,  depois  na  conversa  ele
disse que haviam documentos importantes, por
isso  ele  não  abriu  mão  de  deixarem  eles
levarem  a  bolsa,  e  eu  vi  que  eles  não
conseguiram,  então  eles  deixaram,  depois  da
agressão,  eles  deixaram ele  pra  lá  e  vieram
andando  em  minha  direção.  Aí  eu  tava
esperando  meu  ônibus,  meu  ônibus  veio,  eu
entrei no meu ônibus e quando o motorista ia
saindo do ônibus, aí o rapaz, o maior, deu um
soco no ônibus (…) o ônibus parou, o motorista
parou,  e  nessa  história  a  Polícia  chegou,  por
que  eu  acho  que  o  pessoal  que  tava  na
Integração  deve  ter  ligado  pra  Polícia,  e  a
Polícia chegou e eu vi  só os policiais  dizendo
que  se  não  houvesse  vítima  não  tinha  como
levar  os  rapazes.  Aí  eu  vi  o  rapaz que tinha
apanhado deles e cheguei até ele e disse que
os policiais estavam lá e eu me ofereci para ir
como testemunha, aí foi quado a gente foi pra
delegacia e ocorreu o que tá descrito aí; Que
não percebeu se eles estavam portando arma;
(…) Eu vi  na hora estavam os dois em cima,
agredindo,  batendo,  puxando  a  mochila,  mas
esse rapaz,  o mais alto,  ele parecia ser mais
agressivo,  tava  mais  agressivo.  Parecia  ter
tomado a iniciativa. O que eu pude ver é que os
dois agrediram ele, eu vi de certeza, agrediram
ele, e o Alexsandro, o rapaz mais alto, ele batia
mais no rapaz. (…) Me parecia eles estarem sob
efeito de álcool, até porque um cara que dá um
murro no vidro de um ônibus, o vidro entrou no
braço  dele.  (depoimento  prestado  em  Juízo,
constante da mídia/CD, juntado à fl. 67).

Em seus interrogatórios, tanto o réu David Rangel Ferreira
de  Sousa,  quanto  o  réu  Alexsandro  Vasconcelos  Velez  (ora  apelante)
negaram a prática da conduta delitiva. Vejamos:

-  O acusado  David  Rangel  Ferreira  de  Sousa
afirmou que: “Não é verdadeira a acusação; Eu
tava, no momento, junto dele, aí ele pediu pra
gente se sentar lá atrás, aí eu fui mais ele, aí
cheguei lá, assim que nós chegou, tinha o moço
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e a mulher do lado que eu tava, aí ele sentou
junto do rapaz que tava do lado dele. Eu tava
de costas, sentei do lado da moça. Na hora que
eu baixei a cabeça, eu tava com duas bebidas
que eu tava tomando, eu abaixei  a cabeça e
pensei na bebida, aí fui buscar. Aí quando eu ia
voltando,  que  arribei  a  cabeça,  aí  tava
brigando, discutindo lá, não sabia porque era,
aí  eu  soltei  a  bebida  no  chão,  e  corri  pra
separar, aí cheguei, bati também, porque eu vi
que  tava  batendo  nele,  aí  eu  fui  só  tentar
separar, aí foi nisso, quando nós veio simbora aí
foi e ele pediu pra o motorista parar o ônibus,
aí como o ônibus não parou no ponto certo pra
os passageiros entrar, ele deu uma porrada no
vidro lá e quebrou. Aí com esse negócio que ele
fez, eu não quis mais entrar no ônibus, a gente
saiu,  eu  peguei  as  bebidas  no  chão  e  fui
levando, aí foi na hora que ele saiu primeiro, aí
o  motorista  desceu  do  ônibus  já  ligando  pra
polícia. Aí eu sai depois, já atrás do motorista
andando, aí quando saiu pra fora, aí foi na hora
que os polícia chegou, aí parou ele, aí depois
veio  e  parou eu,  e  o  motorista  falou  que eu
tava junto.  Que essa pessoa que se refere  é
Alex, que tava junto com ele. Eu entrei na hora
que foi a briga. (…) Eu tava embriagado já; Que
viu que a vítima estava com a mochila,  tava
brigando, mas tava segurando a mochila; Que
não  viu  que  ele  tava  tentando  pegar  essa
mochila;  Que  entrou  na  hora  que  ele  tinha
caído no chão, tavam batendo nele também aí
foi na hora que eu entrei. Eu bati no que tava
brigando com ele, pra separar. (…) Que ele tava
procurando  assim quase  procurando  confusão
com o homem do animal. (…) que não chegou a
exigir a bolsa da vítima; Que só fez bater no
rapaz porque ele bateu em Alex; Que não pediu
dinheiro à vítima; que quem iniciou a briga foi
Alex; Que estava junto de Alexsandro desde as
09h00  até  as  23h00;  Que,  no  Terminal  se
separou de Alex pra falar com uns amigos; Que
viu  a  briga,  foi  na  hora  que  entrou.”
(declarações  extraídas  do  interrogatório,  em
Juízo, constante da mídia/CD, juntado à fl. 67).

-  O  acusado  Alexsandro  Vasconcelos  Velez
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afirmou que: “não é verdadeira a acusação; A
gente  tava  bebendo  (…)  talvez  eu  tenha
empurrado ele e ele tenha caído, mas intenção
de roubar não, não preciso disso não; Eu me
lembro  de  pouca  coisa,  por  que  eu  tava
embriagado. O vidro aconteceu, mas tentativa
de assalto nunca. Eu me lembro que eu levei
um murro, agora não sei de que, que eu caí. Eu
lembro na hora que eu tava sentado do lado,
daí, do nada, aconteceu isso aí, essa agressão,
legítima defesa. Aí eu fui, acho que empurrei a
vítima que caiu, a bolsa dela caiu. Como tinha
muita gente no local, o pessoal pensou que nós
queria roubar ele, eu e o menino, só que isso aí
eu desconheço, queria roubar não. Eu lembro
que fui pra delegacia, só que eu não lembrava
onde fui atendido, aí perguntei até aos policiais
como é que aconteceu aí eles disse que eu não
tive reação a prisão, eu cheguei me deitei no
chão  e  eles  me  levaram  pro  Hospital  de
Traumas.  Que  de  uma  briga,  surgiu  essa
acusação; Que em momento algum puxaram a
bolsa do rapaz, foi só briga mesmo; Que não
pediu dinheiro a ele; Que se lembra que houve
uma briga, mas não se lembra o motivo. Foi do
nada. De repente aquele tumulto.” (declarações
extraídas do interrogatório, em Juízo, constante
da mídia/CD, juntado à fl. 67).

Não obstante o apelante, bem como o réu David Rangel
Ferreira de Sousa, terem negado a prática da conduta delitiva, tudo converge
para incriminá-los. 

Dessarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma
condenação é irrefragável e aprume. A materialidade e a autoria atribuídas
ao ora apelante são incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão
de sua responsabilidade, em concurso com o mencionado corréu.

Registre-se que as testemunhas de defesa se limitaram a
abonar a conduta do apelante perante a sociedade, porém não contribuíram
para os esclarecimentos dos fatos, até porque nada presenciaram. 

O  Juiz  singular,  ao  proferir  seu  decisum no  molde
condenatório, enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art.
157, §2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP, fê-lo em consonância com os
elementos  de  convicção  encartados  nos  autos, mormente  quando  não
carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar-lhe
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a culpabilidade, o qual venha a justificar a absolvição pretendida.

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de
provas, tão decantada pelo recorrente para embasar a absolvição almejada,
esmorece  em face  da  materialidade  e  da  autoria  incontestes,  posto  que
esteadas em provas verossímeis e vigorosas.

Ante  todo  o  exposto,  em harmonia  com o  parecer  da
douta Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Sr. Des. João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim, relator, o Exmo. Sr. Des.
Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, em 23 de Abril de 2015.

João Pessoa, 24 de Abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
          Relator
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