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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
USO  DE  ARMA  DE  FOGO.  CONCURSO  DE
AGENTES. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE
SINAL  IDENTIFICADOR  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  PLEITO  DE  RECORRER  EM
LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO
STF.  REPERCUSSÃO  GERAL  (ARE  964246).
ABSOLVIÇÃO  NO  CRIME  DE  ROUBO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO  PELA  VÍTIMA.
ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE RECEPTAÇÃO E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  COM  RAZÃO  O  APELANTE.
APLICAÇÃO DO  IN DUBIO PRO REO.  APELO
PROVIDO PARCIALMENTE.

Segundo o STF, não se afigura possível o recurso
em  liberdade  requerido  quando  confirmada
sentença  condenatória  em  segundo  grau,
devendo ter imediata execução provisória.

Pacífico é o entendimento que, em crimes contra
o  patrimônio,  a  palavra  e  o  reconhecimento  do
acusado pela vítima é de fundamental importância
para  a  configuração  da  autoria  e  materialidade
delitiva, dada a sua importância.

Existindo dúvida razoável quanto à culpabilidade
do acusado, aplica-se o princípio do in dubio pro
reo, afastando a responsabilidade criminal. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:
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A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO

PARA ABSOLVER O RÉU DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 180 E 311 DO

CP, MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO, NO REGIME

SEMIABERTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  208)  interposta,

tempestivamente, por Dayvid Brito dos Santos contra sentença (fls. 198/205)

proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Caiçara-PB, que o condenou

às sanções penais constantes no  art.  157, §2º,  incisos I  e II  c/c art.  180,

caput e  art.  311 c/c art.  69,  todos do Código Penal,  a uma pena de  09

(nove)  anos e 04 (quatro)  meses de reclusão,  e  ao pagamento de 100

(cem) dias-multa,  em regime inicialmente fechado,  ao reconhecer  que o

denunciado, em data, hora e local não sabidos, adquiriu em proveito próprio,

uma moto HONDA CG TITAN 150, de cor prata, placa MZL 9337/RN, mesmo

sabendo  ser  produto  de crime,  considerando as  circunstâncias  do  negócio,

tendo,  em  seguida,  adulterado  o  sinal  identificador  do  referido  veículo

automotor, consistindo na colocação de fita isolante, de cor preta, modificando

o numeral “9” para o numeral “8”. Ademais, reconheceu que, posteriormente, o

denunciado, no dia 30 de outubro do corrente ano, por volta das 15h, no Posto

de Combustível Caiçara Ltda, juntamente com terceira pessoa não identificada,

conhecida apenas como “BARBATENOR”, agindo em coautoria e de maneira

livre e consciente, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma

de fogo, subtraiu para si a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),

pertencente ao  Sr. José Eriberto da Silva Alves,  tendo após empreendido

fuga na motocicleta receptada.

Em suas  razões  recursais  (fls.  222/236)  o  apelante  requer o

direito de recorrer em liberdade. Ainda, pugna por sua absolvição em todos os

crimes,  aplicando-se  o  princípio  do  in  dubio  pro  reo e  o  afastamento  da

majorante de concurso de pessoas no crime de roubo.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao oferecer as contrarrazões (fls. 237/240), o Ministério Público

a quo opinou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se, in totum, a decisão

vergastada.

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça, por intermédio de

seu procurador,  Dr.  Amadeus Lopes Ferreira,  exarou  parecer  (fls.  245/252)

opinando  pelo  não  provimento  do  recurso,  devendo  ser  mantida  a  decisão

condenatória. 

É o relatório.

VOTO

Narra  a  exordial  acusatória  (fls.  02/05)  que,  Dayvid Brito  dos

Santos, conhecido por “Dayvid”, em data, hora e local não sabidos, adquiriu,

em proveito próprio, uma moto HONDA CG TITAN 150, de cor prata, placa MZL

9337/RN,  mesmo  sabendo  ser  produto  de  crime,  considerando  as

circunstâncias  do  negócio,  tendo,  em  seguida,  adulterado  o  sinal

identificador  do referido veículo automotor, consistindo na colocação de um

pedaço de fita isolante, de cor preta, modificando o numeral “9” para o numeral

“8”.

Infere-se  ainda  dos  autos,  que,  posteriormente,  no  dia  30  de

outubro  do  corrente  ano,  por  volta  das  15:00h,  no  Posto  de  Combustível

Caiçara  Ltda,  o  denunciado,  Dayvid  Brito  dos  Santos,  conhecido  por

“Dayvid”, juntamente com terceira pessoa não identificada, conhecida apenas

como “BARBATENOR”, agindo em coautoria, de maneira livre e consciente,

mediante  grave  ameaça,  exercida  com  o  emprego  de  arma  de  fogo,

subtraiu para  si  a  quantia  de  R$  350,00  (trezentos  e  cinquenta  reais),

pertencentes  ao  Sr. José Eriberto  da Silva  Alves,  gerente  e  preposto  do

Posto de Combustível Caiçara Ltda, tendo, em seguida, empreendido fuga no

local, utilizando-se da citada motocicleta receptada.

Consta  do  procedimento  que  o  denunciado,  juntamente  com

Desembargador João Benedito da Silva
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terceiro  não-identificado,  conhecido  apenas  como  “BARBATENOR”,

surpreendeu o frentista  do  Posto  de Combustível  Caiçara Ltda,  e,  com um

revólver  em punho,  anunciou o assalto  dizendo:  “passa,  passa o dinheiro”.

Nesse momento, o Sr. Fábio Felipe de Sousa, funcionário do Posto, entregou

a  quantia  de  R$  350,00  (trezentos  e  cinquenta  reais)  ao  denunciado  e  ao

terceiro não identificado.

A Polícia  Militar  foi  acionada,  tendo diligenciado no sentido  de

esclarecer o delito em tela, em seguida a viatura encontrou a moto em que

estava o denunciado, nas proximidades de um matagal. A polícia perseguiu os

acusados, conseguindo prender o denunciado Dayvid Brito dos Santos, nas

proximidades do Sítio Currais Novos, enquanto que o coautor do crime fugiu

para local incerto e não sabido.

Por tais razões, fora denunciado como incurso no art. 157,§2º, I e

II, c/c art. 180, caput e c/c art. 311, todos combinados com o art. 69 do Código

Penal.

Concluída  a  instrução  criminal,  foi  proferida  sentença  para

condenar o acusado a uma pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de

reclusão,  e  ao  pagamento  de  100  (cem)  dias-multa,  em  regime

inicialmente fechado, sendo incurso nas sanções penais impostas nos  art.

157, §2º, incisos I e II c/c art. 180, caput e art. 311 c/c art. 69, todos do Código

Penal.

Inconformado,  o  acusado  interpôs  recurso  de  apelação  e,  em

suas razões (fls. 222/236), requereu a absolvição do delito de roubo majorado,

alegando que não proferiu ameaças pedindo que o dinheiro fosse entregue,

nem tampouco estava de arma em punho. Pugnou, ainda, que fosse retirada a

majorante do roubo por concurso de pessoas, ante a ausência de consciência

do réu de que colaboraria para o crime. Ademais, pleiteou a absolvição nos

crimes  do  art.  180  e  art.  311,  ambos  do  CP,  fundamentando  o  pedido  na

insuficiência probatória,  por  meio do princípio  do  in  dubio pro reo.  Por fim,

almeja o direito de recorrer em liberdade.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pois bem.

Inicialmente,  com  relação  ao  direito  de  recorrer  em  liberdade,

alega  a  defesa  que  decisão  referente  à  prisão  do  apelante  não  possui

fundamentação idônea, uma vez que o ré possui ocupação lícita, além de não

ter obstruído a instrução criminal, a ordem pública ou a aplicação da lei penal,

resultando em violação do princípio de presunção da inocência.

Em que pese o pleito da defesa, o recurso em liberdade requerido

não se afigura possível em face da decisão do STF (ARE 964246) no sentido

de  que  a  sentença  condenatória  confirmada  em  segundo  grau  permite  a

imediata execução provisória.

Sem razão o apelante, rejeito o pleito.

A  materialidade delitiva restou suficientemente demostrada por

meio do auto de prisão em flagrante (fls. 07//11), auto de apreensão  (fl. 16),

onde consta a quantia de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais) e uma

motocicleta da marca HONDA, modelo CG Titan 150, de cor prata, placa MZL-

9137/PB, e, ainda, através dos autos de entrega (fl. 17 e 35), onde relata a

entrega do valor em dinheiro apreendido e da motocicleta HONDA. Comprova-

se também por meio da mídia digital (fl. 39), onde costa a filmagem do assalto

ao posto.

Por sua vez, a autoria, com relação ao crime de roubo, em que

pese  a  alegação  da  defesa,  encontra-se  devidamente  demonstrada  pelos

depoimentos apresentados em sede policial e confirmados, posteriormente, de

maneira  coerente  e  harmônica,  em  juízo,  bem  como  pelas  demais  provas

colacionadas aos autos. Vejamos:

O  policial  Ronaldo  Pereira  de  Lima,  em  esfera  judicial  (fl.

124/125), afirmou o mesmo que anteriormente disse quando do auto de prisão

em flagrante (fl. 07):

Desembargador João Benedito da Silva
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“Que o depoente recebeu uma ocorrência policial em
face  de  um  assalto  praticado  no  dia  e  hora
mencionado na denúncia, oportunidade em que obteve
informações  que  o  denunciado  havia  fugado  em
direção  a  cidade  de  Belém;  que  seguiu  em
perseguição  tendo  encontrado  o  acusado  dentro  de
uma  casa,  após  o  mesmo  ter  abandonado
anteriormente  a  moto  utilizada  para  a  prática  do
assalto; que após cercarem a casa o denunciado se
entregou  e  não  apresentou  resistência  naquela
oportunidade;  que  ao  efetuarem  a  prisão  do
denunciado o mesmo não estava de posse do dinheiro
subtraído,  entretanto,  posteriormente,  pessoas  que
residem  na  casa  onde  o  denunciado  se  escondeu
inicialmente  entregaram  para  polícia  o  dinheiro  que
estava escondido no jarro da referida residência; que a
quantia  encontrada  no  jarro  totalizava  a  metade  do
que  havia  sido  informado  inicialmente  como  o
montante subtraído do posto; que o dinheiro entregue
pelos moradores da casa mencionada foi  repassado
para o Tenente Rodrigues, comandante da operação;
que não foi  encontrada com o denunciado nenhuma
arma;  que  não  fizeram  abordagem  na  motocicleta
utilizada pelo  denunciado para  a  prática  do assalto;
que na delegacia foi constatado adulteração na placa
da motocicleta  a partir  da utilização de fita  isolante,
modificando o numeral '9' pelo '8'; que posteriormente
foi constatado que a motocicleta possuía restrição de
roubo/furto” (fl. 124/125).

Harmonicamente com as demais provas, em juízo (fl.  126/127),

Fábio Felipe de Sousa, disse o mesmo que em seu depoimento no inquérito

policial (fl. 08):

“que confirma integralmente seu depoimento na esfera
policial,  esclarecendo que não reconheceu a pessoa
de Dayvid, inicialmente, tendo em vista que as duas
pessoas que estavam na moto estavam de capacete;
que  posteriormente,  após  a  prisão  de  Dayvid  e
verificando as imagens da câmera de segurança do
posto, constatou que as roupas utilizadas por Dayvid
naquela  oportunidade  eram  as  que  identificou  do
indivíduo  que  pilotava  a  moto,  conforme  já  foi  dito
através da câmera instalada no estabelecimento; que
reconheceu também a moto apreendida em poder de
Dayvid  como  sendo  a  que  foi  utilizada  por  ele  no
assalto;  que  Dayvid  seria  a  pessoa  que  pilotava  a
moto  no  momento  do  roubo;  que  Dayvid  não  falou
nada  na  ocasião  do  assalto,  visto  que  o  roubo  foi
anunciado  pelo  carona;  que  logo  após  entregar  o
dinheiro  ao  carona,  Dayvid  fugou  rapidamente  em
direção a cidade de Belém; que não tem conhecimento

Desembargador João Benedito da Silva
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da  prática  de  outros  assaltos  relativamente  ao
denunciado Dayvid; que até a presente data não tem
conhecimento do indivíduo como carona e anunciou o
assalto no posto;  que não sabe nada a respeito  da
propriedade da motocicleta utilizada para a prática do
assalto;  que após comunicar  o roubo ao gerente do
posto,  Sr.  José  Eriberto,  este  já  desconfiou  dos
indivíduos  que  haviam  o  praticado  o  assalto,  pois
coincidentemente também se diria a cidade de Belém
após  a  fuga  dos  assaltantes  e  desconfiou  de  uma
manobra  de  dois  elementos  que  estavam  em  uma
moto na estrada que leva para a referida cidade; que
na  ocasião  percebeu  que  os  indivíduos  adentraram
numa  estrada  vicinal  que  levava  ao  sítio  Serrinha,
ocasião em que orientou o depoente para ligar para a
polícia e comunicar o assalto; que o gerente do posto
informou aos policiais que saíram em perseguição aos
indivíduos  da  moto  que  estes  haviam  tomado  a
direção  do  Sítio  Serrinha;  que  o  depoente  soube
posteriormente  da prisão  de apenas  um indivíduo e
que metade do dinheiro foi recuperado; que no mesmo
dia a polícia foi até o posto e comparou as imagens do
circuito de segurança e confirmou que o indivíduo que
pilotava  era  o  mesmo que  havia  sido preso após a
perseguição  policial;  que  o  depoente  posteriormente
soube  que  a  moto  utilizava  tinha  restrição  de
roubo/furto; que após a prisão do denunciado também
tomou conhecimento que foi utilizada uma fita isolante
para  modificar  o  número  constante  na  placa  da
motocicleta”. (fls. 126/127).

Em juízo (fl.  169/171),  José Eriberto da Silva Alves,  dono do

posto, manteve a versão apresentada anteriormente na fase inquisitorial:

“Que não estava no posto de gasolina por ocasião do
assalto  praticado  pelo  acusado,  mas  que  após  a
subtração  do  dinheiro,  mediante  ameaça,  recebeu
uma ligação do funcionário Fábio Felipe comunicando
o  ocorrido;  que  o  funcionário  Fábio  Felipe  informou
que acabara de ser assaltado por dois indivíduos que
estavam numa moto e que após estarem de posse do
dinheiro fugiram em direção a cidade de Belém; que
antes  mesmo  da  prática  do  assalto,  já  tinha
desconfiado  da  presença  de  duas  pessoas  que
trafegavam  numa moto  nas  proximidades  do  posto,
pois  tais  indivíduos  estavam  uns  500m
aproximadamente  na  frente  do  depoente,  que
transitava com seu veículo na oportunidade, quando a
moto parou no acostamento  e  a  testemunha seguiu
em frente, mas achando suspeita a conduta daquelas
pessoas desconhecidas que estavam na motocicleta já
mencionada;  que continuou em direção a cidade de
Belém, oportunidade em que, pouco tempo depois, o
frentista  do  posto  telefonou  narrando  o  assalto

Desembargador João Benedito da Silva
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ocorrido; que o depoente quando soube que o assalto
havia sido praticado por dois elementos que estavam
numa  moto,  logo  fez  referência  aos  indivíduos  que
pouco  tempo  atrás  havia  encontrado  e  que  tinham
parado abruptamente no acostamento; que determinou
ao frentista que ligasse para a polícia comunicando o
ocorrido; que, pouco tempo depois, os dois indivíduos
que  suspeitava  serem  os  autores  do  assalto,
passaram em alta velocidade na moto e ultrapassando
o veículo  que o  depoente  dirigia  na ocasião;  que o
depoente  seguiu,  em  seu  veículo,  as  pessoas
suspeitas  e  verificou  que  estas  adentraram  numa
estrada de barro em direção ao sítio de Serrinha, não
tendo o depoente seguido os assaltantes; […]; que, no
período  da  tarde,  o  PM Ronaldo,  foi  até  o  posto  e
avisou que havia efetuado a prisão em flagrante de
uma das  pessoas  que  estavam na  moto  e  solicitou
para verificar as imagens gravadas através do sistema
de  segurança  das  câmeras,  oportunidade  em  que
identificou  o  acusado  como  uma  das  pessoas  que
estavam na motocicleta por ocasião do assalto; que a
polícia  encontrou  em  poder  do  acusado  parte  do
dinheiro  que  havia  sido  subtraído  por  ocasião  do
assalto praticado ao posto de gasolina; […]; que não
conhecia o acusado; que o sargento informou que o
acusado  não  tinha  sido  encontrado  com  nenhuma
arma;  que o sargento disse para o depoente que o
acusado não foi preso ainda em cima da moto, pois
havia  deixado a  motocicleta  na beira  da estrada de
barro;  que  se  recorda  sobre  uma  informação  do
sargento  relativamente  a  adulteração  da  placa  da
motocicleta  feita  através  da  utilização  de  uma  fita
isolante; que não sabe informar se a motocicleta havia
sido produto de roubo ou furto; […]; que pelo que as
câmeras  mostram,  Dayvid  estava  pilotando  a  moto;
que o valor total subtraído foi por volta de trezentos e
poucos reais; que não sabe dizer se a moto pertencia
a Dayvid; que não sabe dizer quem fez a adulteração
na moto [...]”. (fls. 169/171).

Por sua vez, José Victor da Silva,  que não foi ouvido em juízo,

em sua única declaração (fl. 99), relatou: 

“que,  possui  um pequeno  mercadinho  na cidade de
Belém/PB, e também faz 12 (doze) anos que possui
um  SINUCA  que  fica  localizada  à  Rua  Deputado
Antônio  Dávida  Lins,  na  cidade  de  Belém/PB;  que
conhece praticamente todos os frequentadores de sua
SINUCA  e  nunca  ouviu  falar  desse  tal  de
BARBATENOR;  que  conhece  DAYVID  BRITO  DOS
SANTOS,  conhecido  por  DAYVID,  o  qual  era
frequentador  de  sua sinuca;  que  nunca  viu  DAYVID
acompanhado  na  sua  sinuca  com nenhuma pessoa
conhecida por BARBATENOR; que tem conhecimento

Desembargador João Benedito da Silva
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que  DAYVID  está  preso  na  Cadeia  Pública  desta
cidade  por  ter  assaltado  um  posto  de  combustível
nesta cidade, porém não lembra a data e o mês do
fato;  que  acha  que  DAYVID  mentiu  para  polícia
quando disse que estava acompanhado de um tal de
BARBATENOR no dia do assalto, porque nunca ouviu
falar  de  ninguém na  cidade  de  Belém/PB com este
nome”.

Simone de Brito Alves,  mãe do acusado, disse em sua única

oitiva:

“que é genitora de DAYVID BRITO DOS SANTOS o
qual foi preso em flagrante no dia 30 de outubro de
2015  na  cidade  de  Solânea/PB,  depois  de  ter
participado de um assalto a um posto de combustível
nesta cidade de Caiçara-PB; que soube que DAYVID
praticou o assalto acompanhado de outro homem cujo
nome  não  sabe  informar;  que  no  dia  do  ocorrido
DAYVID,  ANDREA,  esta  companheira  dele  e  ANA
JÚLIA, esta filha dele, estavam na casa da declarante
e por volta das 11h00m a declarante mandou DAYVID
comprar carne (fígado) para o almoço; que enquanto o
almoço estava sendo preparado DAYVID saiu dizendo
que ia jogar SINUCA e pediu-lhe a importância de R$
9,00  (nove  reais)  que  foi  justamente  o  troco  que
sobrou da compra da carne; que aproximadamente por
volta  das  12h30min  telefonou  para  DAYVID
chamando-o para  almoçar,  tendo o mesmo dito:  'JÁ
ESTOU INDO, MÃE, DAQUI A POUCO EU CHEGO';
QUE  POR  VOLTA DAS  16H00  o  avô  de  DAYVID
telefonou  dizendo:  'SIMONE,  DAYVID  FOI  PRESO';
[…]; que, à noite, quando chegou do hospital, soube
pelo avô de DAYVID que ele estava preso na DEPOL
de Solânea-PB e no dia seguinte ia ser encaminhado
para a Cadeia Pública desta cidade; Que depois que
falou com DAYVID chamando-o para almoçar só veio
falar com o mesmo 15 (quinze) dias depois na Cadeia
Pública desta cidade;  que não é verdade que tenha
telefonado  para  DAYVID  avisando  que  tinha
acabado o leite e as fraldas da filha dele; que não
conhece nenhum amigo de DAYVID conhecido por
BARBATENOR”. (fl. 100) (grifei).

Mister  ressaltar  que  as  palavras  do  ofendido,  em  crimes

patrimoniais,  assumem especial  relevo dadas as circunstâncias em que são

geralmente praticados. Haja vista que, em geral, os agentes aproveitam-se de

locais ermos e momentos em que a vítima se encontre longe do alcance de

testemunhas. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse sentido a jurisprudência é pacífica ao afirmar, que:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO  PELO  CONCURSO  DE  PESSOAS  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS  -  RECONHECIMENTO  DO
AGRESSOR - ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA
DO  OFENDIDO  -  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO. Em  sede  de  crimes  patrimoniais,
não se pode olvidar, a palavra da vítima reveste-se
de  manifesta  relevância,  especialmente  quando
esta  descreve  com  firmeza  a  cena  do  crime  e
reconhece, com igual firmeza, os meliantes. (TJMG
APR  10558100018313001  MG,  Relator:  Márcia
Milanez, Data do Julgamento: 20/05/2014, 6ª Câmara
Criminal, Data da Publicação: 26/05/2014) (Grifei).

O acusado por  sua vez,  quando ouvido na delegacia (fls.  10),

afirmou que no dia do ocorrido sua mãe havia ligado para informá-lo que o leite

e  as  fraldas  de  sua  filha  haviam acabado,  razão  pela  qual  pediu  dinheiro

emprestado a uma pessoa conhecida por BARBATENOR, que estava jogando

sinuca. Ato contínuo, informou que pilotou a motocicleta de Barbatenor e foram

em direção à cidade de Caiçara-PB, onde a pessoa retromencionada pegaria o

dinheiro para emprestá-lo. Entretanto, ao chegar no posto da cidade, o carona

da  motocicleta  assaltou  o  frentista  e  então,  os  dois,  saíram  em fuga  pela

estrada de Belém, sendo, momentos após, preso no interior de uma casa. Por

fim, alegou que a motocicleta não era de sua propriedade e que não sabia que

ela estava alterada, bem como não sabia que Barbatenor praticaria um assalto

e que estava portando uma arma.

Outrossim, em sede judicial (fl. 172/173), o apelante alegou que:

“sobre a aquisição da moto o interrogando afirma
que quem a comprou foi seu comparsa conhecido
como  'Barbatenor'; que  haviam  se  conhecido  na
sinuca que frequentava em Belém, em pouco tempo;
que ele não disse que a moto era produto de crime
e portanto o interrogando não tinha conhecimento;
que encontrou com seu companheiro na manhã do dia
30/10/2015  na  referida  sinuca;  que  ele  lhe  chamou
para vir  até a cidade de Caiçara pegar um dinheiro;
que pediu para o interrogando pilotar a moto, pois o
mesmo  possui  habilitação  e  ele  não  tinham,  ao

Desembargador João Benedito da Silva
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argumento de que estava tendo blitz no caminho; que
em nenhum momento sabia da intenção; que apenas
tomou  conhecimento  quando  ele  pediu  para  o
interrogando encostar a moto no posto de gasolina ao
fundamento  de  colocar  combustível  e  o  mesmo
anunciou o assalto;  que viu  a arma apenas quando
Barbatenon  anunciou  o  assalto;  que  depois  de
Barbatenon assaltar e receber o dinheiro pelo frentista,
os  dois  saíram  em  fuga;  que  ele  mandou  o
interrogando seguir em sentido Belém; que antes de
chegar  em  Belém  ele  falou  para  entrar  em  uma
estradinha de barro a direita; que ficaram esperando
até  anoitecer;  que  por  volta  das  15horas  eles
avistaram a polícia, que foi quando Barbatenor correu
para um lado e o interrogando correu para o outro; que
entrou  na  casa  de  uma  mulher  que  tinha
aproximadamente 25 anos;  que explicou a mulher  o
que  havia  acontecido  e  a  mesma  o  deixou  ficar
escondido lá; que quando a polícia apareceu ela disse
que  não  havia  ninguém,  pois  acreditou  no
interrogando, mas que depois de dez minutos a polícia
voltou  e  pegou  o  interrogando  dentro  da  casa;  que
desde então o acusado encontra-se preso; que isso já
faz  uns  oito  meses;  que  o  processo  referente  a
violência doméstica foi contra sua atual companheira
[...]”. (grifei)

As  testemunhas  Alberto  Pedro  da  Silva  e  Luis  Alexandrino

Silva  (mídia digital  fl.  155)  em nada contribuíram para o deslinde do caso,

restringindo-se a comentar, tão somente, da boa conduta social do réu.

Por sua vez, José Aldeci Palmeira (mídia digital fl. 155), em seu

depoimento, além de alegar a boa conduta do acusado, também afirmou que

estava com Dayvid, no dia do fato,  na casa de um amigo, ocasião na qual

Dayvid  recebeu  uma  ligação  de  sua  mãe  pedindo  dinheiro  para  comprar

fraldas e leite para sua filha. Ainda, que o acusado pediu R$ 30,00 (trinta reais)

emprestado, mas que não tinha o valor. Declarou que, em seguida, chegou

Barbatenor  em uma motocicleta  de  cor  prata,  alegando  que  emprestaria  o

dinheiro, razão pela qual Dayvid seguiu viagem com aquele. Afirmou que não

conhece Barbatenor, mas que presenciou quando este convidou Dayvid para

pilotar a moto, haja vista não ter habilitação.

Dessa forma, em que pese a alegação da defesa, não há que se

falar em insuficiência probatória para o crime de roubo majorado, pois a autoria

e a materialidade foram comprovadas por meio das provas colacionadas aos
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autos,  principalmente  pelo  reconhecimento  do  acusado  pela  vítima,  com  o

auxílio das gravações das câmeras do posto (mídia digital fl. 39).

No tocante ao pleito de afastamento da majorante do concurso de

pessoas,  este  também  não  se  configura  possível,  uma  vez  que  restou

devidamente  comprovado,  por  meio  de provas testemunhais  e filmagens,  a

participação de dois indivíduos, em comum acordo, no assalto ao posto, haja

vista que após a prática do ato delituoso, juntos fugaram e dividiram o produto

do  crime,  ressaltando-se  que  com  o  réu  preso  foi  apreendido  metade  do

dinheiro roubado. 

Portanto, desnecessário se faz a prisão do comparsa para que se

configure a majorante prevista no §2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal.

Vejamos:

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  PROVAS  DA  AUTORIA  E
MATERIALIDADE.  DEPOIMENTO  DAS  VÍTIMAS.
RECONHECIMENTO  PESSOAL.  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA
E  IDENTIFICAÇÃO  DO  COMPARSA.
IRRELEVÂNCIA.  SUBTRAÇÃO  DOS  VALORES  DA
ARRECADAÇÃO  DO  ÔNIBUS  E  DO  APARELHO
CELULAR  DA  COBRADORA  DO  COLETIVO.
PATRIMÔNIOS  DISTINTOS.CONCURSO  FORMAL
DE CRIMES. 1. A condenação se deu em virtude da
existência de um conjunto probatório que permitiu ao
julgador formar convicção quanto à existência do crime
imputado  ao  apelante,  não  havendo  como  acatar  a
tese absolutória por insuficiência de provas, consoante
sustentado  pela  defesa,  eis  que  restou  claro  que  a
conduta amoldou-se ao tipo descrito no art. 157, § 2º,
incisos  I  e  II  do  Código Penal.  2. Desnecessária a
apreensão  e  perícia  da  arma  utilizada  para
intimidar  as  vítimas  se  o  contexto  probatório
oferece a certeza de sua utilização no momento do
fato  delituoso.  Do  mesmo  modo,  a  ausência  de
prisão do comparsa do crime de roubo não afasta
a incidência da majorante quando tal circunstância
está  devidamente  comprovada  por  outros
elementos,  como  in  casu,  por  meio  dos
depoimentos das vítimas e confissão do acusado.
[…]   4.  Recurso  interposto  pelo  Ministério  Público
provido. (TJ-MA  -  Apelação  APL  0543302013  MA
0025537-98.2007.8.10.0001,  3ª  Câmara  Criminal,
Relator:  José  de  Ribamar  Froz  Sobrinho,  Data  da
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Publicação: 12/08/2014). (grifei)

Com  relação  ao  crime  de  receptação,  reconheço  que  assiste

razão  ao  réu,  uma  vez  que  não  há  nos  autos  provas  suficientes  que

comprovem a autoria do ora acusado.

É de sabença comezinha que o artigo 180 do Código Penal para

que seja  configurado não basta  que o apelante  pratique um de seus tipos

mistos  alternativos,  mas  também que  saiba  ser  a  coisa  produto  de  crime.

Vejamos:

Receptação

 Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou 
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe 
ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de 
boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa

No entanto, o réu em seus depoimentos (fls. 10 e 172/173) afirma

categoricamente que a motocicleta não era de sua propriedade e que apenas

pilotou-a  atendendo  pedido  de  Barbatenor,  que  não  possuía  habilitação.

Ademais, ratificou que não tinha conhecimento ser ela produto de crime.

O  proprietário  da  moto  que  fora  furtada/roubada,  João  Leno

Albino da Silva, em seu depoimento (fl.32) disse: 

“que,  por  volta  das 20h10min  do  dia  20.10.2015  foi
assaltado por dois  indivíduos desconhecidos usando
capacetes, os quais estavam armados de revólveres e
roubaram  sua  moto  da  marca  HONDA,  ANO  2007,
PLACA  MZL  –  9137/RN,  CHASSI
9C2KC08107R037372,  COR  PRATA;  Que,  não  tem
condições  de  identificar  os  assaltantes  porque  eles
estavam com o rosto coberto pelo capacete; que, no
dia  30.10.2015  foi  informado  pelo  Sgt.  PMPB
RONALDO que trabalha nesta cidade que sua moto
fora  recuperada  com  um  assaltante  depois  que  o
mesmo  foi  preso  após  um  assalto  a  um  posto  de
combustível nesta cidade; […]”

Assim, demonstra-se que João Leno não é capaz de identificar o
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acusado como o autor da prática delituosa, ainda, não há nos autos, prova

cabal de que saiba o apelante ser a motocicleta produto de roubo. Portanto, o

simples fato de conduzir a motocicleta não é prova suficiente para condenar na

conduta de receptação.

No  tocante  ao  crime  de  adulteração  de  sinal  identificador  de

veículo automotor,  entendo que não há motivos  ensejadores para um édito

condenatório,  haja  vista  que  não  restou  configurada  a  propriedade  da

motocicleta pelo acusado, nem tampouco há provas testemunhais ou materiais

de que teria sido ele o adulterador da placa.

Como sabemos, nenhuma acusação penal se presume provada e,

portanto, a existência de um “altíssimo grau de probabilidade” não basta para

justificar  uma condenação.  Dessa forma,  faz  jus o  acusado à aplicação do

princípio do  in dubio pro reo, onde se prevê que no caso de dúvida razoável

quanto  à  culpabilidade,  nasce  a  presunção  da  inocência,  afastando  dele

qualquer responsabilização criminal.

Em suma:  da  análise  dos  elementos  contidos  neste  processo,

reconheço a inexistência de prova penal convincente que permita,  de modo

seguro, a formulação de um juízo de certeza quanto à autoria do ora acusado,

no que concerne ao crime de receptação (art. 180, do CP) e adulteração de

sinal identificar de veículo automotor (art. 311, do CP).

Assim, diante da manutenção da condenação no crime de roubo

duplamente majorado e absolvição nas imputações penais dos artigos 180 e

311,  ambos do CP,  mantenho  a  pena  em relação  ao  crime de  roubo  fixada  na

sentneça.

Forte  em tais  razões,  dou PROVIMENTO  PARCIAL ao  apelo,

apenas para absolver o  réu  dos crimes tipificados  nos artigos  180 e  311,

ambos do Código Penal, mantendo, por sua vez, a reprimenda em 05 (cinco)

anos e 04 meses de reclusão, no regime semiaberto, além de 80 (oitenta)

dias-multa, em razão do crime de roubo majorado.

Expeça-se guia de execução provisória.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de

Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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