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APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO  DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.
DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE COAUTOR.
LIAME SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. IN DUBIO
PRO  REO.  ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
PROVIMENTO DO APELO.

- A aplicação da regra do concurso de pessoas pressupõe a
comprovação do liame subjetivo entre os réus, ou seja, é
imprescindível  a  comprovação  de  que  eles,  mediante
ajuste prévio, combinaram a prática do crime.

-  In  casu,  não  é  possível  a  condenação  de  corréu  pelo
simples argumento de a vítima ter visto ele conversando
com o executor  minutos antes do delito acontecer, não se
sabendo, sequer, o teor da conversa havida entre os dois.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO PARA
ABSOLVER O APELANTE. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo Sr.
RENÊ  LUIZ  DA SILVA BARBOSA, através da qual se insurge contra sentença
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB, que julgou



procedente denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,
condenando-o pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado (art. 157, §2º,
I e II).

Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/04) que, no dia 22 de
novembro de 2014, o acusado, juntamente com o comparsa Paulo Henrique da Silva,
abordaram a vítima Maria do Socorro Costa Cisne Barbosa, numa praça localizada no
Bairro de Manaíra, ocasião em que, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo,
subtraíram seu celular. Após o fato delituoso, a vítima procurou a Polícia Militar, que,
por sua vez, logrou êxito na captura dos acusados, sendo, inclusive, reconhecidos pela
vítima.

Diante desses fatos, os réus foram denunciados  como
incursos no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo
emprego de arma de fogo e cometido em concurso de pessoas).

Recebida a denúncia em 19/12/2014 (fl. 76), os réus foram
regularmente citados. O réu Renê Luiz da Silva Barbosa apresentou defesa prévia às fls.
113/116, argumentando que não teve nenhuma participação no evento criminoso e que
estava  apenas  jogando  futebol  na  referida  praça.  Já  o  réu  Paulo  Henrique  da  Silva
apresentou defesa preliminar às fls. 119/122, ocasião em que também negou a autoria do
fato.

Ultimada  a  instrução  processual,  o  Ministério  Público
apresentou alegações finais às fls. 143/145, pugnando pela condenação de ambos os
réus, enquanto que a defesa apresentou suas razões finais às fls. 146/147 e 148/157,
ambas pugnando pela absolvição dos réus. 

O  juízo  a  quo  proferiu  sentença  (fls.  162/176),  condenando
ambos os réus pelo crime descrito na denúncia, impondo-lhes as seguintes penas:

a) o réu Renê Luiz da Silva Barbosa foi condenado à pena de 6
anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além de
15 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

b) já ao réu Paulo Henrique da Silva foi imposta a pena de 6
anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além de
15 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, apenas  o  réu  Renê  Luiz  da  Silva  Barbosa
interpôs apelação criminal  (fl. 178). Em suas razões (fls. 206/208), o apelante pleiteia
sua absolvição ao argumento que o coautor do delito, em seu interrogatório, afirmou
que  o  apelante  não  teve  nenhuma  participação  no  evento  delituoso.  Além  disso,
nenhuma das testemunhas ministeriais apontou o apelante como autor do delito.

Em contrarrazões, o Parquet rebate os argumentos defensivos e
pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 222/225).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da insigne Dr.
Amadeus Lopes Ferreira – Procurador de Justiça –, manifestou-se pelo desprovimento
do apelo (fls. 214/218).



É o relatório. 

VOTO: 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Conforme relatado, apenas o réu Renê Luiz da Silva Barbosa se
insurgiu  contra  a  sentença  condenatória,  alegando  não  ter  participado  do  evento
delituoso em apreço.  Com relação ao réu Paulo Henrique da Silva,  não há dúvidas
acerca da autoria e materialidade do crime, já que ele foi reconhecido em juízo pela
vítima, além de ter confessado a prática delituosa.

A dúvida reside justamente na participação do réu Renê Luiz da
Silva Barbosa.  O juízo primevo condenou o apelante com fulcro no depoimento da
vítima Maria do Socorro Costa Cisne Barbosa, que afirmou, com muita segurança, não
ter  dúvida alguma que ele  era  o rapaz que deu cobertura ao outro no momento do
assalto.

Porém, analisando o depoimento da vítima (mídia digital de fl.
142), entendo que não é possível se chegar a essa conclusão. Ao ser indagada sobre a
dinâmica dos fatos, a Sra. Maria do Socorro Costa Cisne Barbosa afirmou que se dirigiu
à praça com seus três filhos menores, ocasião em que um deles adentrou na quadra onde
se realizava um jogo de futebol e ficou brincando com o celular. Nessa ocasião, a vítima
percebeu quando o réu Renê se aproximou da criança, mas não chegou a abordá-la.
Desconfiada,  ela  chamou o  seu  filho  e  pediu  que  ele  lhe  entregasse  o  celular.  Ato
contínuo,  percebeu  que  os  réus  Renê  e  Paulo  Henrique  ficaram sentados  num dos
bancos da praça, juntamente com outras três pessoas não identificadas, e, em seguida,
percebeu  quando  se  levantaram,  sendo  que  Paulo  Henrique  veio  em  sua  direção,
enquanto que os demais seguiram na direção oposta, como se fossem sair da praça.

Pois bem. É cediço que o concurso de pessoas exige o liame
subjetivo entre os coautores, ou seja, é necessário um vínculo psicológico ou normativo
entre os autores do delito, devendo ficar provado que eles comungaram da intenção de
praticar  o  crime.  Sobre  o  tema,  assim  se  manifesta  o  doutrinador  Cezar  Roberto
Bitencourt1: 

“[...] Deve existir também, repetindo, um liame psicológico entre os
vários participantes, ou seja, consciência de que participam de uma
obra  comum.  A  ausência  desse  elemento  psicológico  desnatura  o
concurso eventual de pessoas, transformando-o em condutas isoladas
e autônomas [...]”

In casu,  a vítima presumiu esse liame subjetivo pelo simples
fato de ter visto o réu Renê Luiz da Silva Barbosa conversando com o corréu Paulo
Henrique  da  Silva  minutos  antes  do  crime,  ou  seja,  não  existe  nenhum  elemento
concreto que indique que Paulo Henrique teria combinado o crime de roubo com o
corréu Renê. Pelo contrário, no interrogatório prestado em juízo, o réu Paulo Henrique
não só confessou o delito, mas afirmou categoricamente que agiu sozinho, sem o auxílio
de nenhuma outra  pessoa.  Aduziu  que após o crime,  dirigiu-se ao Bairro São José,
ocasião em que vendeu o aparelho celular roubado e retornou em seguida para a praça.

1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012.



Denota-se que a condenação do réu Renê Luiz decorreu de uma
presunção  e  isso  pode  ser  extraído  do  depoimento  da  própria  vítima  que,  ao  ser
indagada acerca da participação de Renê, afirmou (mídia digital de fl. 142, a partir de
11:35s):  “[...] eles estavam juntos, assim, ao meu ver a participação foi a questão de
estarem juntos,  ou seja,  os cinco estavam tramando um assalto,  porém, só quem se
aproximou de mim foi o Paulo Henrique [...]”.  Ato contínuo, o Magistrado indagou a
que distância Renê ficou, entretanto, a depoente não respondeu a essa pergunta, dizendo
apenas que “Renê se evadiu para o lado de lá”.

Pelo depoimento em apreço, não há como dizer que o réu Renê
Luiz deu cobertura ao suposto comparsa Paulo Henrique na empreitada criminosa, pois
a própria vítima deixa transparecer que o referido réu seguiu no sentido oposto ao que
ela estava. 

Ora, pelo simples fato de estarem conversando minutos antes do
crime,  não  podemos  concluir  que  estavam  planejando  um  assalto.  Mesmo  que
fizéssemos essa presunção, não seria possível a condenação do réu com base em meras
conjecturas, já que o decreto condenatório exige juízo de certeza, que, no caso, não se
faz presente, em virtude de inexistir nos autos nenhum elemento acerca da conversa
havida entre eles.

Não bastassem esses fatos, a ausência de liame subjetivo pode
ser extraído do interrogatório do réu Paulo Henrique,  já  que,  como já  afirmado,  ao
confessar o crime, disse ter praticado o fato sozinho, sem o auxílio de ninguém (mídia
digital de fl. 142). 

Portanto, não restando provado o ajuste prévio entre os réus, ou
melhor, diante da inexistência de provas contundentes capazes de demonstrar o liame
subjetivo entre os réus, não há como imputar ao réu Renê a coautoria ou a participação
no crime de roubo aqui apurado, tornando-se de rigor a sua absolvição por falta de
provas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria
de Justiça, DOU PROVIMENTO AO APELO, para, nos termos do artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal,  absolver o réu Renê Luiz da Silva Barbosa do crime de
roubo  imputado  na  denúncia, mantendo incólume os demais termos da sentença
prolatada pelo Juízo monocrático.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal e relator, dele
Participando os  Excelentíssimos Senhores  Desembargadores  José Guedes  Cavalcanti
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des  Joás de Brito Pereira
Filho), revisor e Carlos Martins Beltrão Filho. Ausentes justificadamente os Des. João
Benedito da Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.



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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 09 de junho de 2016.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


