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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O
    

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0018665-59.2015.815.2002  – 4ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Ministério Público Estadual
APELADO : Pedro Henrique de Araújo Martins
ADVOGADO : Fernando Erick Queiroz de Carvalho
DEFENSORA : Paula Reis Andrade 

  

   
APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  DUPLAMENTE
MAJORADO. Art. 157, § 2º, incisos I e II do CP.
Absolvição  em  primeiro  grau.  Irresignação
ministerial.  Pretendida  a  condenação.
Impossibilidade.  Inexistência  de  comprovação  de
sua  participação  na  empreitada  criminosa.
Intelecção  do  inciso  IV  do  art.  386  do  CPP.
Recurso conhecido e desprovido. 

- Constatado nos autos a ausência de participação
do  apelado  no  evento  delituoso,  mister  é  a
manutenção da sentença. 

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.
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ACORDA a  Câmara Criminal  do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, em harmonia com o parecer ministerial. 

RELATÓRIO

Perante  a  4ª  Vara  Criminal  da Comarca da  Capital,
Pedro  Henrique  de  Araújo  Martins,  foi  denunciado  como  incurso  nas
sanções dos arts. 157, § 2º, incisos I e II (duas vezes) c/c 70 e 329 e
157, § 2°, incisos I e II, todos do Código Penal.

Assim narrou a peça acusatória (fls. 03/04):

“...O denunciado, juntamente com o seu colega Lucas, no dia
15  de  agosto  de  2015,  na  rua  Raniere  Mazzilli,  Bairro  do
Cristo Redentor, nesta Capital, utilizando de armas de fogo,
assaltaram a Oficina Office Car.
Dessume-se dos autos, que no citado dia, o réu e seu amigo
adentraram no Office Car vestidos com roupas do Exército,
com  capacetes  e  armados  e  abordaram  a  funcionária  Ana
Karla Vidal de Lima.
O  acusado  exigiu  que  lhe  fosse  entregue  o  dinheiro  do
pagamento.  O  indiciado  e  seu  companheiro  roubaram  do
estabelecimento  comercial  um  notebook,  dois  celulares  e
uma carteira de cédulas de um dos donos da empresa.
Antes de sair da Oficina o réu e seu colega efetivaram um
disparo de arma de fogo contra a porta da oficina.
Por azar do acusado, a Polícia Militar estava fazendo rondas
pela  rua  Ranierre  Mazzilli  quando  se  depararam  com  o
acusado  e  seu  colega  vestido  com roupas  do  Exército.  Os
militares  resolveram  abordá-los.  Entretanto,  os  meliantes
resistiram a prisão e começou  uma intensa troca de tiros.
Os tiros atingiram a camioneta do senhor José Nediel Galdino
Dantas. 
Neste  momento  a  senhora  Taislânia  da  Silva  Nascimento
conduzia  sua motocicleta  de  placa  MOS –  8595-PB,  na Rua
Raniere Mazzili em direção a Oficina Office Car quando deu
de  frente  com o  tiroteio  entre  os  Policiais  Militares  e  os
acusados que estavam em uma moto. 
O  amigo  do  acusado,  o  qual  dirigia  a  moto,  jogou  a
motocicleta em cima de Taislânia e roubou a motocicleta da
jovem e fugiu tomando destino ignorado.
O  acusado  se  rendeu  aos  Policiais  enquanto  seu  amigo
conseguiu fugir com a moto de Taislânia.
O réu no seu interrogatório alegou que a culpa do assalto foi
de Lucas e que não desejava assaltar ninguém. (...)”

Denúncia recebida no dia 23 de setembro de 2015 (fl.
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95).

Encerrada  a  instrução  criminal,  o  douto  magistrado
primevo julgou parcialmente procedente a denúncia,  absolvendo o réu
Pedro Henrique de Araújo Martins, com fulcro no inciso IV do art. 386 do
CPP, quanto aos delitos dos arts. 329 e  157, § 2°, incisos I e II (roubo da
motocicleta de Taislânia), ambos do CP; e condenando-o, nas iras do art.
157, § 2º, incisos I e II (duas vezes) c/c o artigo 70, ambos do CP, da
seguinte forma:

a) Quanto ao roubo em desfavor da Oficina Office Car,
a pena ficou estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, e 13 (treze) dias-multa; e

b) No tocante ao roubo em que teve como vítima o Sr.
José Carlos de Melo, a reprimenda foi fixada em 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ao final, foi-lhe aplicada a regra do concurso formal de
crimes, chegando-se ao quantum final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses
e 20 (vinte) dias, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa,
no valor unitário mínimo vigente à época delitiva.

Inconformado,  apelou  o  representante  do  Ministério
Público  (fl.  174).  Em suas razões,  expostas às fls.  184/188, requer  a
reforma da sentença com a devida condenação do réu em relação ao
roubo da moto da vítima Taislânia da Silva Nascimento.

A  defesa  apresentou  suas  contrarrazões  (fls.
193/196), pleiteando a manutenção do veredicto na completude de todos
os seus termos.

Encaminhados os autos a este Sodalício, e instada a se
pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  lavra  do
saudoso  Procurador,  Dr.  José  Marcos  Navarro  Serrano,  opinou  pelo
desprovimento do apelo, fls. 203/205.

É  o relatório.

VOTO:  Exmo.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Conheço  do  recurso,  presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade.

Depreende-se  da  prova  oral  coligida  ao  longo  da
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instrução  criminal  que  no  dia  15  de  agosto  de 2015,  na  Rua  Ranieri
Mazzilli,  Bairro  do Cristo,  nesta Capital,  o  apelado e  o  seu comparsa,
conhecido por  “LUCAS”, chegaram de motocicleta na Oficina Office Car,
com  trajes  do  exército,  e  sem  retirar  os  capacetes  da  cabeça,
anunciaram, mediante uso de arma de fogo, o assalto à funcionária do
referido estabelecimento Ana Karla Vidal de Lima, exigindo-lhe o dinheiro.
Como não conseguiram, levaram de lá,  um notebook e dois celulares,
além de subtraírem a carteira do pai do dono do estabelecimento, José
Carlos de Melo, que estava no local. 

Ato contínuo, os dois acusados, no momento em que
saíam do estabelecimento, foram surpreendidos pelos milicianos que lhes
deram voz de prisão.  Ocasião em que o  apelado,  João Henrique,  não
resistiu, deitou-se no chão e se entregou à força policial. Enquanto que o
outro,  de  nome  Lucas,  trocou  tiros  com  os  militares,  fugindo  na
motocicleta  utilizada  no  assalto,  tendo,  inclusive,  mais  adiante,
conseguido tomar e fugir  com a moto conduzida pela  vítima Taislânia
Silva do Nascimento que vinha,  por  acaso,  em sua direção durante o
tiroteio.

Feita  essa breve situação fática,  passo à análise do
mérito.

  
Exprime  o  órgão  ministerial,  através  de  sua

insurreição, que há prova suficiente nos autos para condenar o apelado
Pedro Henrique de Araújo Martins pela sua participação no crime de roubo
da motocicleta pertencente à vítima Taislânia da Silva Nascimento.

Analisei atentamente, a sentença proferida pelo douto
magistrado primevo, as razões recursais do ilustre Promotor de Justiça, as
contrarrazões da combativa Defesa, o parecer do Nobre Procurador de
Justiça bem como todo o acervo probatório e, atendo-me aos elementos
coligidos, tenho que o apelo não merece ser provido, pelos motivos que
passo a declinar.

In  casu,  os  milicianos, Gilmar  Sá  Maia  e  Rosweel
Barbosa  do  Nascimento,  em seus  depoimentos  prestados  pelo  sistema
audiovisual em juízo, consoante mídia eletrônica acostada à fl. 124, são
categóricos  em afirmar  que  o  recorrido  no  momento  em que  saía  da
oficina, não resistiu à prisão, chegando, inclusive, a deitar-se no chão. No
entanto, quanto à conduta do corréu Lucas, asseveram que este trocou
tiros com a polícia, e que só conseguiu fugir do local porque subtraiu a
motocicleta da ofendida (Taislânia) que vinha em sua direção.

A vítima Taislânia da Silva Nascimento declarou em seu
depoimento na esfera judicial que apenas o Lucas foi a pessoa que, em
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outra moto, veio ao seu encontro e tomou a sua própria moto, saindo em
fuga (DVD, fl. 140). 

Ademais,  a  testemunha/proprietária  da  oficina,  Jean
Carlos  Silva,  afirma  que  apenas  o  comparsa  Lucas  reagiu  à  prisão  e
roubou a motocicleta de Taislânia (mídia de fl. 140).

Diante de tais relatos, acima citados, não há qualquer
liame que comprove a ligação da participação do apelado no crime ora
debatido, uma vez que tal ato, como bem lembrou o douto magistrado de
primeiro piso, foi  “exclusivo do terceiro identificado apenas por LUCAS”.
(fl. 169).

Portanto, resta claro que o apelado não teve nenhuma
participação  no  debatido  evento  delituoso,  devendo  a  bem  lançada
sentença ser mantida em todos os seus temos. 

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
conheço e NEGO PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL. Oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos  Martins  Beltrão  Filho, Presidente da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William
de Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da
vaga de Desembargador), revisor, e João Benedito da Silva.

Presente à sessão a  Excelentíssima  Senhora
Maria Lurdélia Diniz Albuquerque Melo, Procuradora 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, 1º de
março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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