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APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.
APELO  MINISTERIAL.  CONDENAÇÃO  NOS
TERMOS  DA  DENÚNCIA.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  SEGURAS  DA  PARTICIPAÇÃO  DO
ACUSADO NO CENÁRIO DELITIVO. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. APELO DESPROVIDO.

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.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR, EM DESARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  70)  interposta,

tempestivamente, pelo  Ministério Público  a quo contra sentença (fls. 64/69)

proferida pelo  Juízo de Direito  da 3ª  Vara Regional  de Mangabeira,  que

absolveu Michel Alves de Araújo das sanções penais constantes no art. 157,

§2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,  após acolher a
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tese defensiva de não existir nos autos prova suficiente de ter o réu concorrido

para a infração penal e nem para condenação, tudo nos termos do art. 386, VII,

do CPP.

Em suas razões recursais (fls. 72/75), o Parquet requer que seja

dado provimento ao recurso para reformar a sentença , a fim de condenar o

acusado nos termos do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do

Código Penal.

Ao oferecer as contrarrazões (fls.  76/82), o réu Michel Alves de

Araújo  pugnou  pelo  desprovimento  do  apelo,  mantendo-se  na  íntegra  a

sentença absolutória proferida pelo Juízo a quo.

A Procuradoria de Justiça, por intermédio de seu Procurador, Dr.

Álvaro  Gadelha  Campos,  exarou  parecer  (fls.  88/91)  opinando  pelo

provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Narra a exordial acusatória (fls. 02/04) que, no dia 22 de agosto

de 2015, por volta das 10h00min, próximo à academia Art Fitness, Mangabeira

VI, nesta capital, o denunciado, em companhia do adolescente D. H. da S. M. e

numa  moto  com  placa  NQB-8909/PB,  abordou  a  vítima,  Maíra  Rodrigues

Cordeiro, e,  fazendo  menção  que  estava  armado,  tentou  subtrair  os  seus

pertences, não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, uma

vez que a vítima gritou por ajuda, resultando na fuga do denunciado.

Ato  contínuo,  policiais  militares  que  faziam  rondas  nas

proximidades  da  Penitenciária  de  Segurança  Máxima  de  Mangabeira  se

depararam  com  o  denunciado  e  o  adolescente  infrator,  os  quais  foram

reconhecidos  pela  vítima  que  se  deslocou  até  o  referido  local,  sendo  o
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increpado conduzido para a Delegacia onde foi autuado em flagrante delito.

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

incisos II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Concluída a instrução criminal, foi proferida sentença pelo  Juízo

de Direito da 3ª Vara Regional de Mangabeira para absolver  Michel Alves

de Araújo das sanções penais do art. 157, §2º, incisos II, c/c art. 14, inciso

II, ambos do Código Penal, após acolher a tese defensiva de não existir nos

autos prova suficiente de ter o réu concorrido para a infração penal e nem para

condenação.

Inconformado,  o  Ministério  Público  a  quo interpôs  recurso  de

apelação, requerendo, em suas razões, a reforma da sentença, para que o réu

fosse condenado nos termos da denúncia.

Pois bem.

No  que  tange  à  materialidade  delitiva,  tem-se  que  resta

devidamente  comprovada,  uma  vez  que  os  depoimentos  testemunhais

relataram que, a vítima Maíra Rodrigues Cordeiro, por volta das 10:00, estava

nas proximidades da academia Art Fitness, no bairro de Mangabeira VI, quando

foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta que, simulando estarem

em posse de arma de fogo, tentaram subtrair  seus pertences,  falhando em

decorrência da reação inesperada da vítima, ou seja, esta ter gritado pedindo

socorro, levando os meliantes a empreenderem fuga.

Quanto à  autoria, entretanto, não se encontra demonstrada, no

conjunto  probatório,  incólume de dúvidas,  em especial,  ante  a ausência de

acervo probatório suficiente capaz de mostrar a participação do acusado no

delito em comento. Vejamos os depoimentos testemunhais:

O policial militar José Martins de Sousa Filho, afirmou em esfera

extrajudicial (fl. 06):

Desembargador João Benedito da Silva
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“Que  no  dia  de  hoje,  por  volta  das  10:00  horas,
recebeu do CIOP informes sobre uma moto de placa
NQB-8909,  onde  estavam  dois  rapazes,  haviam
tentado assaltar uma mulher no bairro de Mangabeira
VII,  João  Pessoa/PB;  que  fazia  rondas  nas
proximidades da Penitenciária de Segurança Máxima
de  Mangabeira,  quando  se  deparou  com  quatro
elementos,  que  estavam  no  local,  estava  a  citada
motocicleta, tendo perguntado aos rapazes, quem era
o proprietário da mesma, e o autuado se apresentou;
que manteve contato com o CIOP, momento em que a
vítima  da  tentativa  do  assalto,  foi  localizada  e
compareceu no local, a qual reconheceu o autuado e o
adolescente,  chamado D. H.  DA S.  M.,  como sendo
aqueles que lhe tentou roubar o celular, minutos antes
de serem detidos; que a vítima lhe informou que nada
seu foi roubado, porém a mesma lhe relatou que eles
fizeram  gestos  de  que  estariam  armados;  que  em
seguida, fez a condução de todos até esta Delegacia;
que a motocicleta foi entregue ao pai de autuado”.

Em juízo (mídia digital  de fl.  49),  ratificou o depoimento supra,

reafirmando que no dia dos fatos encontrava-se de serviço com outro militar,

ocasião em que, nas primeiras horas do dia,  foi  repassado-lhe informações

sobre dois indivíduos que, em uma motocicleta, haviam praticado uma tentativa

de roubo, a qual não se consumou por razões alheias às suas vontades, já que

a vítima correu e adentrou em um estabelecimento, momento em que os dois

elementos evadiram-se.

Ademais,  afirma  que  o  CIOP repassou  a  placa  da  motocicleta

utilizada na empreitada criminosa, sendo a mesma citada nos autos, bem como

descreveu as características dos dois elementos.

Descreve  ainda  que,  em  realização  de  rondas  próxima  a

penitenciária  máxima,  se  depararam com dois  elementos  que  possuíam as

mesmas  características  repassadas  via  CIOP,  assim como estavam com a

motocicleta de mesma placa que havia sido relatado, razão pela qual fizeram a

abordagem. No entanto, nada encontraram com eles, mas afirma que a vítima

reconheceu o acusado.

Por sua vez, a segunda testemunha e policial  militar,  Thiciano
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Talles  Cartaxo  Moura,  em  fase  inquisitiva  (fl.  07),  prestou  o  mesmo

depoimento apresentado por  José Martins de Sousa Filho,  reafirmando que

haviam sido informados via CIOP sobre uma tentativa de assalto, momento em

que informaram, também, a placa de uma motocicleta que teria sido utilizada

na empreitada criminosa.

Judicialmente  (mídia  digital  de  fl.  49),  confirmou  o  depoimento

apresentado em inquérito, alegando:

“[…]; que em rondas normais próximo a Igreja Nossa
Senhora das Dores, que fica próximo a penitenciária
máxima;  que  de  posse  do  número  da  placa  e  em
rondas normais, a gente passou e visualizou; que em
conversa com o outro militar percebeu que a placa da
moto era a mesma repassada via CIOP da tentativa de
furto; que então pediu para o CIOP repetir a placa e
que bateu com a placa; que abordamos e não tinha
nada; que entrou em contato com a vítima por telefone
e que ela veio até próximo ao local,  pois  ficou com
medo  de  ficar  frente  a  frente  com  o  acusado;  que
tiramos uma foto,  levamos para  ela  e ela confirmou
que foi ele; que não conhecia o acusado e nunca o
tinha visto;  que depois do fato não encontrou com
os colegas de fardas histórias de que o acusado
era dado a praticas criminosas; que o acusado não
estava sob efeito de álcool; que o acusado negou a
autoria do crime, mas que a vítima o reconheceu”
(grifei)

A vítima, Maíra Rodrigues Cordeiro, que fora ouvida apenas no

inquérito, afirmou diante da autoridade policial (fl. 08):

“Que no dia  de hoje,  por  volta  das 10:00 horas,  se
encontrava no bairro de Mangabeira VI, e ao chegar
na  Academia  Art  Fitness,  foi  abordada  por  dois
elementos,  que  estavam  de  capacete,  e  em  uma
motocicleta  da  marca  Suzuki,  de  cor  preta;  que  os
elementos  lhe  abordaram  e  fizeram  gestos  de  que
estariam armados, momento anunciaram um assalto,
pedindo  que  lhes  entregasse  o  celular;  que  neste
momento,  a  declarante  começou  a  gritar  e  os
elementos por medo, se evadiram do local, sem levar
nada,  porém a mesma teve condições de decorar a
placa da moto, que é NQB-8909; que imediatamente,
ligou para  a  Polícia  Militar  e  comunicou o fato;  que
algum tempo depois, recebeu uma ligação da Polícia
Militar,  cujo  Policial  lhe  informava  que  dois  rapazes
haviam sido detidos, trafegando em uma motocicleta
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com  as  mesmas  características  e  inclusive  a  placa
mencionada  pela  declarante;  que  a  declarante  se
dirigiu até o local da prisão e lá reconheceu a dupla
como sendo aquela que lhe tentou assaltar no dia de
goje; que nesta Delegacia tomou conhecimento de que
um deles é menor de idade e o outro é o autuado; que
os elementos foram bastantes agressivos e um deles,
o  ora  autuado,  disse  para  o  outro  dar  um  tiro  na
declarante; que a tentativa de assalto foi presenciada
por várias pessoas da Academia Art Fitness”.

Por  fim,  o  acusado,  Michel  Alves  de  Araújo,  em  seu

interrogatório  policial  negou  participação  na  prática  delitiva  a  ele  imputada,

conforme abaixo transcrito (fl. 09):

“Que não reconhece como verdadeira a acusação que
lhe está sendo atribuída; que achou estranho ter sido
acusado de praticar uma tentativa de assalto, pois não
emprestou a moto para ninguém e apenas vinha do
bairro de Colina do Sul para Mangabeira, onde mora o
seu  pai;  que  com  o  autuado  nenhuma  arma  foi
apreendida  e  nem  qualquer  objeto,  proveniente  de
roubo ou furto; que a moto é registrada em seu nome
e por este motivo não a utilizaria para praticar qualquer
crime,  porque  senão  seria  localizado;  que  se  sente
injustiçado, pois onde foi detido pela Polícia Militar, já
estava  naquele  local  desde  às  09:00  horas;  que
conhece o adolescente DIJUAN e veio junto com eles
no bairro de Colinas do Sul; que nunca foi preso e nem
processado; que não possui vícios”.

Em juízo (mídia digital de fl. 49), o réu manteve a versão outrora

apresentada, negando categoricamente a autoria delitiva. Ademais, confirmou

ser de sua propriedade a motocicleta citada nos autos, bem como acrescentou

que implorou para que a suposta vítima fosse levada até seu encontro a fim de

reconhecê-lo, o que não ocorreu, sendo reconhecido por meio de fotografia.

Percebe-se, nessa senda, que não há prova segura de que o réu

Michel  Alves  de  Araújo tenha,  efetivamente,  sido  o  responsável,  em

companhia  de  um  menor  de  idade,  por  tentativa  de  roubo,  já  que  as

informações trazidas pelos policiais Fernando e Thiciano, embora consistentes,

não encontra respaldo em outros meios de provas,  uma vez que a própria

vítima não foi em juízo ratificar o depoimento anteriormente prestado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ademais,  sabe-se  que  o  policial  Fernando  relatou  ter  sido

informado  das  características  físicas  dos  agentes  delitivos,  características

estas  que  teriam  sido  ofertadas  pela  vítima,  no  entanto,  do  depoimento

extrajudicial  da  ofendida,  apenas  extrai-se  a  descrição  da  motocicleta  e  o

número da placa que teria sido memorizada.

Outrossim,  constata-se  dos  depoimentos  que  nenhum  objeto

proveniente  de roubo ou furto  foi  encontrado em poder  do  réu,  bem como

nenhuma arma de fogo, ou algo parecido.

É válido lembrarmos que no processo criminal vigora o princípio

segundo o  qual,  para  alicerçar  um decreto  condenatório,  a  prova deve ser

clara, positiva e indiscutível, não bastando à alta probabilidade acerca do delito

e de sua autoria.

E 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.

Logo,  diante  das  duas  versões  existentes  e  da  não

desincumbência do Ministério Público  a quo  de provar a acusação feita, não

resta outra alternativa a não ser absolver o indigitado, diante da insuficiência

do conjunto probatório.

Vale  salientar  que é até  possível  que o acusado tenha,  de

fato, praticado a tentativa de roubo em desfavor da ofendida, contudo, tal

situação  não  restou  seguramente  comprovada,  sendo  que,  de  outra

banda, ao réu sempre se atribuirá o benefício da dúvida.

Aliás, é de sabença comezinha que “uma condenação criminal,

com todos os seus gravames e consequências, só pode ser considerada com

apoio  em prova  cabal  e  estreme de  dúvidas,  sendo  que  as  presunções  e

Desembargador João Benedito da Silva
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indícios,  isoladamente  considerados,  não  se  constituem  em  prova  dotada

dessas qualidades, de modo a serem insuficientes para amparar a procedência

da denúncia” (RJTACrim-SP 17/149).

E  enfim,  sem  maiores  delongas,  conclui-se  que  os  indícios

reunidos  nos  autos  são  anêmicos,  não  ofertando  segurança  necessária  à

condenação de uma pessoa, e, portanto, não resta outra solução a não ser

manter o decreto absolutório, em consonância com o princípio constitucional da

presunção de inocência e com o in dubio pro reo.

Forte em tais razões,  nego provimento ao apelo,  mantendo a

sentença absolutória em favor do réu Michel  Alves  de Araújo,  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 Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR
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