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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000115-76.2005815.0511 – Vara Única da Comarca
de Pirpirituba
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Arcelino Fernandes
DEFENSOR PÚBLICO: Paulo Sérgio Lyra (OAB/PB 3.524)
APELADA: Justiça Pública

DOS  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO  QUALIFICADO.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  INEXISTÊNCIA
DE  PROVAS  SEGURAS  DA PARTICIPAÇÃO  DO
RECORRENTE  NO  EVENTO  DELITIVO.
APLICAÇÃO  DO  BROCARDO  JURÍDICO  IN
DUBIO PRO REO. PROVIMENTO.

- Diante da ausência de prova idônea para a formulação
de  um  juízo  conclusivo  de  que  o  apelante  tenha
praticado o delito narrado na inicial acusatória, a sua
absolvição  é  medida  que  se  impõe,  com  base  no
princípio humanitário in dubio pro reo.

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 dar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a Vara  Única  da  Comarca  de  Pirpirituba,   Arcelino
Fernandes  e  Severino  Hipólito  de  Assunção,  devidamente  qualificados,  foram
denunciados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II (sete vezes) c/c
art. 70, parte final, todos do Código Penal,  conforme narrativa constante da exordial
acusatória que passo a transcrever (fls. 2/4):

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de janeiro de 2005, por volta
das 18:30 horas, na Rodovia que liga os Municípios de Sertãozinho/PB e Duas
Estradas/PB,  os  denunciados,  ARCELINO  FERNANDES,  conhecido  por
"MARCELO" ou "TCHUÇO" e  SEVERINO HIPÓLITO DE ASSUNÇÃO,
conhecido por "BIU ou PARAÍBA", juntamente com terceiro não identificado,
agindo  em  co-autoria  e  de  maneira  livre  e  consciente,  mediante  grave
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ameaça,  exercida  com  o  emprego  de  armas  de  fogo,  subtraíram  para  si
diversos  objetos  pertencentes  às  vítimas Joisana  Alves  Marinho,  Manoel
Jovelino da Silva, José Leandro dos Santos, Moisés do Nascimento, Edson de
Sousa Borges, Inácio Rodrigues da Silva e Lavoisier Gomes de Sena.

Infere-se do procedimento que acompanha a presente que, no dia, hora e local
mencionados,  os  denunciados,  ARCELINO  FERNANDES,  conhecido  por
"MARCELO" ou "TCHUÇO" e  SEVERINO HIPÓLITO DE ASSUNÇÃO,
conhecido por "BIU ou PARAÍBA", juntamente com terceiro não identificado,
viajavam em um ônibus da Empresa TRANSNORTE, quando surpreenderam os
passageiros que viajavam no citado ônibus, e, com armas em punho, efetuaram
um disparo no teto do referido veículo e anunciaram o assalto.

Nesse  momento,  os  acusados,  juntamente  com  terceiro  não  identificado,
passaram  a  subtrair,  mediante  grave  ameaça,  vários  objetos  pertencentes  às
vítimas, a saber: um celular da marca NOKIA, uma identidade civil, um relógio,
uma  carteira  de  bolso,  uma  bíblia,  roupas,  um cordão,  um anel,  um par  de
sandálias e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), todos pertencentes à  Sra.
Joisana Alves Marinho; um par de alianças, um cordão de ouro, dois relógios da
marca Casio e Condor, dois CDS, uma máquina fotográfica da marca Miragem,
além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), todos pertencentes ao Sr. Manoel
Jovelino da Silva;  os documentos pessoais pertencentes ao  Sr. José Leandro
dos Santos; um relógio da marca Technet, uma pulseira e a quantia de R$ 30,00
(trinta  reais),  pertencentes  ao  Sr.  Moisés  do  Nascimento;  um  celular,  uma
carteira  de bolso,  contendo documentos,  um relógio,  uma aliança,  um par  de
tênis,  um  par  de  óculos  e  a  quantia  de  R$  180,00  (cento  e  oitenta  reais),
pertencentes ao Sr. Edson de Sousa Borges; a quantia de R$ 12,00 (doze reais),
pertencente ao Sr. Inácio Rodrigues da Silva; uma carteira de bolso, contendo
documentos  pessoais,  uma mochila  e a  quantia  de R$50,00 (cinquenta  reais),
pertencentes ao Sr. Lavoisier Gomes de Sena.

Após o roubo, os acusados desceram do ônibus em que trafegavam e fugiram
pelas margens da rodovia,  para destino ignorado. Posteriormente,  os acusados
foram presos  e,  ouvidos  perante  a  Autoridade  Policial,  negaram a  prática  do
crime  em tela,  conforme  se  vê  dos  Interrogatórios  de  fls.  55/60  e  95.  Não
obstante, o acusado SEVERINO HIPÓLITO DE ASSUNÇÃO, conhecido por
"BIU ou PARAÍBA", foi reconhecido pelas vítimas, como consta nos Autos de
Reconhecimento de fls. 21, 22, 25 e 26.

Apenas  os  objetos  subtraídos  da  vítima  Joisana  Alves  Marinho foram
encontrados em um matagal, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fls.
06, e, posteriormente, devolvidos à vítima, como consta no Auto de Entrega de
fls.07.

Sobejam  os  indícios  da  autoria  e  materialidade  delitiva,  pelo  Auto  de
Apresentação e Apreensão de fls. 06, pelo Auto de Entrega de fls. 07, pelos Autos
de Reconhecimento de fls.  21, 22, 25 e 26, como também pelos depoimentos
testemunhais acostados aos autos. Igualmente, restou amplamente demonstrada a
incidência das causas de aumento previstas nos incisos I e II do dispositivo penal,

 Apelação Criminal nº 0000115-76.2005.815.0511                                                             CMBF - Relator   2



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

quais sejam, o emprego de arma de fogo e o concurso de duas ou mais pessoas na
prática do ato delitivo.”

Instruído regularmente o processo, foram oferecidas as alegações
finais  pelo  Ministério  Público  (fls.286/288)  e  pela  defesa  dos  acusados   Arcelino
Fernandes e Severino Hipólito de Assunção (fls. 293/296).

O  MM. Juiz julgou procedente a pretensão punitiva exposta na
peça inaugural, para condenar  Arcelino Fernandes e Severino Hipólito de Assunção,
como incursos nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 70, ambos do Código
Penal, fixando a reprimenda da seguinte forma (fls. 309/317):

– Após  a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Na segunda fase, restaram
ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira etapa, em razão da causa
de  aumento  prevista  no  inciso  II,  §  2º  do  art.  157  do  Código  Penal,  majorou  a
reprimenda em 1/3 (um terço).

Por força do art.  70 do Código Penal,  aumentou a pena em ½
(metade), totalizando uma reprimenda definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime fechado e 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante  o não preenchimento dos requisitos dos arts.  44 e  77 do
Código Penal, o réu não fez jus à substituição da pena privativa de liberdade, nem à
suspensão do processo. 

Irresignado  com  o  decisório  adverso,  o  censurado  Arcelino
Fernandes  recorreu  a  esta  Superior  Instância,  pugnando pela  sua  absolvição  ante  a
inexistência  de  provas  acerca  da  autoria  e  da  materialidade.  Caso  esse  não  seja  o
entendimento adotado, que, ao menos, seja a pena base reduzida para o mínimo legal.
(fls. 330/335)

Ofertadas as contrarrazões ministeriais  (fls.  337/340),  seguiram
os autos, já nesta Instância, à Procuradoria de Justiça, que, em parecer, opinou pelo
desprovimento dos recursos (fls. 346/349).

É o relatório.

VOTO 
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Pugna o apelante para  reformar a sentença, objetivando  sua
absolvição,  tendo  argumentado  a  inexistência  de  provas  acerca  da  autoria  e  da
materialidade. Caso esse não seja o entendimento adotado, que, ao menos, seja a pena
base reduzida para o mínimo legal.

Para que alguém possa ser condenado, é indispensável uma prova
robusta  que dê certeza  da  existência  (prática)  do delito  e  de  seu  autor,  eliminando
qualquer dúvida que, por ventura, exista, o que deve ser devidamente comprovado pela
acusação, de modo a convencer o magistrado do cometimento da infração penal, o qual
se apoiará nesses dados objetivos do processo para condenar ou, se for a hipótese do
princípio in dubio pro reo, para absolver.

No presente caso, o acusado  Arcelino Fernandes foi denunciado
e condenado nos  termos  do art.  157,  §  2°,  incisos  I  e  II  do  Código Penal,  abaixo
transcrito:

“Art. 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;”

Do auto de apresentação e apreensão (fl. 10) que engloba alguns
bens  apreendidos  na  investigação  policial,  não  há  definição  de  quem  estava  na
propriedade dos bens ou mesmo em que circunstâncias foram apreendidos.

É possível inferir que as testemunham fizeram o reconhecimento
fotográfico do outro acusado Severino Hipólito de Assunção (fls.  24/29),  porém tal
identificação  não  aconteceu  quando  fora  apresentada  a  fotografia  do  denunciado
Arcelino Fernandes. Vejamos:

Edson de Souza Borges, depoimento prestado durante o inquérito
policial: reitera o depoimento anterior e após lhe ser apresentado
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a  foto  do  ARCELINO  FERNANDES,  informa  que  não  têm
condições de reconhecer como sendo um dos autores do assalto
pelo fato de na época não ter tido condições de visualizar bem os
assaltantes, tendo em vista as Ameaças dos mesmos e também
pelo tempo transcorrido, dificultando ainda mais algum tipo de
reconhecimento por parte do depoente. (fl. 143)

Moisés do Nascimento,  depoimento prestado durante o inquérito
policial: reitera o depoimento anterior e após lhe ser apresentado
a foto do ARCELINO FERNANDES, não havendo condições de
reconhecer a pessoa da foto como sendo um dos que praticaram o
assalto aos passageiros do ônibus em que viaja;  Que não teve
condições de visualizar bem os assaltantes pelo fato dos mesmos
fazerem ameaça caso olhassem para os mesmos: Que devido ao
passar  do  tempo  dificultando  aina  mais  qualquer  tipo  de
reconhecimento por parte do depoente. (fls. 144)

Destaco ainda que as testemunhas ouvidas em juízo também não
reconhecem  o  acusado  Arcelino  Fernandes  como  um  dos  partícipes  do  evento
criminoso narrado nos autos. Observemos

Manoel Jovelino da Silva, depoimento prestado em juízo: […]
que não consegue reconhecer o acusado, aqui presente, com um
dos  assaltantes,  porque  foi  obrigado  a  ficar  de  cabeça  baixa
durante todo o assalto. (fl. 220)

José Leandro dos Santos, depoimento prestado em juízo: […]
que não consegue reconhecer o acusado, aqui presente, com um
dos  assaltantes,  porque  foi  obrigado  a  ficar  de  cabeça  baixa
durante todo o assalto. (fl. 221)

Moisés do Nascimento, depoimento prestado em juízo: […] que
não tem condições de fazer o reconhecimento dos acusados em
razão  de  os  acusados  ter  determinado  que  os  passageiros
ficassem com a cabeça baixa,  inclusive aproximadamente dois
anos atrás o delegado mandou lhe chamar na delegacia para que
fosse  feito  o  reconhecimento,  mas  ele,  declarante,  não  teve
condições  de  fazê-lo;  que  os  acusados  além  de  ameaçar  os
passageiros chegaram a bater nos passageiros. (fl. 222)

Edson de Souza Borges, depoimento prestado em juízo: : […]
que não tem condições de fazer o reconhecimento dos acusados
em razão  de  os  acusados  ter  determinado  que  os  passageiros
ficassem com a cabeça baixa, inclusive aproximadamente um ano
atrás o delegado mandou lhe chamar na delegacia para que fosse
feito o reconhecimento de um dos acusados através de uma foto,
mas ele, declarante, não teve condições de fazê-lo; que um dos
acusados além de ameaçar os passageiros chegou a bater no filho
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do motorista. (fl. 223)

Inácio Luis da Silva, depoimento prestado em juízo: […] que
não tem condições de fazer o reconhecimento dos acusados em
razão  deles  determinarem  que  ele,  declarante,  ficasse  com  a
cabeça baixa; […] (fl. 224)

José Edilson de Lima Marreiro, depoimento prestado em juízo:
que  confirma  o  seu  depoimento  prestado  na  delegacia  às  fls.
22/23; que reconheceu na delegacia o acusado Severino Hipólito,
através  de fotografia  exibida pelo delegado;  que nesta ocasião
reconhece constante às fls. 21 como sendo do acusado Severino
Hipólito,  pois  fora  este  que  durante  todo  o  período  do  roubo
ficou com o depoente na cabine, inclusive chegou a atirar no teto
do ônibus; que não foi subtraído nenhum objeto dele, depoente;
que o assalto  foi  cometido com o ônibus em movimento;  que
durante todo o assalto o acusado Severino Hipólito ficou com
uma arma apontada para a sua barriga, dizendo que não parasse o
veículo,  não  desse  nenhum  sinal  para  outros  veículos  e  não
andasse  com  velocidade;  que  inclusive  quando  ia  trocar  de
marcha, para tirar a mão da direção, teria que avisar ao acusado;
que os outros dois acusados não teve condições de reconhecer
porque ficaram no interior do ônibus com os passageiros, sabe
apenas que um deles é alto e forte; que o assalto durou em média
vinte minutos. (fl. 225)

Lavoisier Gomes Sena, depoimento prestado em juízo: […] que
não tem condições de reconhecer os outros dois acusados porque
eles determinaram que os passageiros ficassem de cabeça baixa.
(fl. 226)

Outro  ponto  que  merece  destaque  é  que  o  denunciado  Arcelino
Fernandes, ao ser interrogado em juízo, negou a imputação que lhe é feita na denúncia
(fls.  229/230).  Já  o  acusado Severino  Hipólito  de  Assunção estava  foragido  e,  por
conseguinte, fora decretada sua revelia (fl. 231), mas, quando foi interrogado na esfera
policial, negou sua participação e de  Arcelino Fernandes no evento criminoso descrito
nos autos (fl. 97).

Como visto, pairam dúvidas acerca da autoria do delito em relação
ao  acusado  Arcelino  Fernandes,  porquanto,  além  da  res furtiva não  haver  sido
apreendida em poder do acusado, o cotejo dos depoimentos prestados, sob o crivo do
contraditório e ampla defesa, não  demostram tal clareza para um decreto condenatório. 

Desse modo, não há prova segura de que o réu Arcelino Fernandes
tenha,  efetivamente,  participado do fato delineado na peça acusatória inicial.  Assim
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sendo, é impositiva a aplicação do princípio do in dúbio pro reo, pois a prova dos autos
não é segura e a condenação não pode se basear somente em indícios e suposições.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
QUALIFICADO.  ASSALTO  AO  BANCO  DO  BRASIL  DO
MUNICÍPIO DE TAVARES/PB. SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  APELO.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  CONSTATAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO
IMPERIOSA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  SEGURAS  DA
PARTICIPAÇÃO  DOS  RECORRENTES  NO  CENÁRIO
DELITIVO.  PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO  PRO  REO.  APELO
PROVIDO. Persistindo a dúvida,  mínima que seja,  impõe-se a
absolvição, pois a inocência é presumida até que se demonstre o
contrário. Dessa forma, é suficiente que a acusação não produza
provas capazes de infundir a certeza moral do julgador para que
se  decrete  a  absolvição  dos  envolvidos.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00006773020108150311,
Câmara Especializada Criminal, Relator DES JOAO BENEDITO
DA SILVA , j. em 11-06-2015) 

56073903 - APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO E
CORRUPÇÃO  DE  MENOR.  TRÊS  RÉUS.  ABSOLVIÇÃO.
RECURSO  MINISTERIAL.  PROVAS  INAPTAS  A
DEMONSTRAR  A  AUTORIA  OU  PARTICIPAÇÃO  DOS
RECORRIDOS NO CRIME. INSUFICIÊNCIA PARA FINS DE
CONDENAÇÃO.  POSTULADO  DO  IN  DUBIO  PRO  REU.
ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  MANTÉM  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. Se a acusação se propõe de início a provar um fato
delituoso e, mesmo assim, ao término da instrução, paira dúvida
razoável  sobre  a  autoria  delitiva,  não  havendo  nos  autos
elementos  de  convicção  necessários  para  uma  sentença
condenatória, mister que se adote o princípio do in dubio pro reo,
o  que  se  afigura  como medida  judicial  mais  justa  e  razoável,
impondo-se, por consequência, a absolvição do acusado. (TJPB;
APL  0010825-25.2013.815.0011;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 04/05/2015;
Pág. 25) 

Concluo, portanto que o conjunto probatório é frágil e insuficiente
para derrubar a presunção de inocência (artigo 5º, LVII, CF/88) e embasar um juízo
condenatório. 

Aliás,  é  preciso  deixar  claro,   que  o  processo  penal  não  se
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compadece com possibilidades e probabilidades, mas tão-somente com certezas. Nesse
contexto, para que um cidadão seja condenado, é preciso que a prova produzida se
mostre robusta, forte, firme, consistente, sendo tarefa do Estado-acusação trazer esse
convencimento ao Estado-juiz.

Ante o exposto,  dou provimento ao recurso, para absolver o réu
Arcelino Fernandes das sanções penais do art. 157, § 2º, inciso I e II c/c art. 70, ambos
do Código Penal, à luz do que leciona o artigo 386, VII do Estatuto Penal Adjetivo.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal e
revisor, dele participando, além de mim, Relator, Dr. José Guedes Cavalcanti Neto (Juiz
de Direito convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de
Brito Pereira Filho).

Presente à Sessão o Excelentíssimo Doutor José Marcos Navarro
Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”  da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 07
(sete) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                  - Relator -
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