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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017906-54.2015.815.0011 –  3ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Diogo Mateus Domiciano
DEFENSOR : Odinaldo Espinola
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO  MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO
FORMAL.  Art.  157,  §2º,  inciso  II  c/c  art.  70,
segunda  parte,  ambos  do  Código  Penal.
Irresignação  defensiva.  Insuficiência  probatória.
Inocorrência.  Absolvição.  Impossibilidade.
Materialidade  e  autoria  consubstanciadas.
Recurso desprovido.

- Impossível falar em absolvição quando a autoria
e  materialidade  restaram  devidamente
comprovadas,  através  dos  depoimentos  das
vítimas e do policial militar que efetuou a prisão
em flagrante do réu.

-  Os  depoimentos  prestados  por  policiais,  por
desempenharem  função  pública,  são  dotadas  de
presunção de credibilidade, e somente podem ser
desconsideradas, diante de evidências em sentido
contrário, o que não foi demonstrado no caso em
apreço. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara  Criminal  da Comarca de Campina
Grande, Diogo Mateus Domiciano, amplamente qualificado nos autos, foi
denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II c/c art.
70, segunda parte, ambos do Código Penal, pelos fatos, assim descritos
na peça acusatória (fls. 02/04):

“(…) No dia 26 de novembro do ano de 2015, por volta
das  14  horas,  nas  proximidades  do  supermercado
Extra, no bairro do Mirante, nesta cidade, o acusado,
juntamente  com  um  terceiro  ainda  não  identificado,
simulando  portar  arma  de  fogo,  roubou  o  aparelho
celular  Samsung  S3  e  o  relógio  do  menor  Mateus
Henrique da Silva e a quantia de R$ 2,60 (dois reais e
sessenta  centavos)  do  adolescente  Wendell  Kevin  da
Silva Santos, razão pela qual incorreu nas penas do art.
157, §2º., II, c/c o art. 70, segunda parte, ambos do
Código Penal.
Historiam os  autos  que as  vítimas  caminhavam pelo
local acima indicado, quando chegou o acusado e seu
comparsa, em uma motocicleta, e, simulando portarem
armas de fogo, com as mãos por debaixo das vestes,
anunciaram  o  assalto,  subtraindo  os  pertences  dos
adolescentes.  Realizado  o  roubo,  os  meliantes  se
evadiram do local.
Ocorre que, populares que passavam nas imediações e
visualizaram  o  crime,  saíram  em  perseguição  aos
assaltantes,  tendo  conseguido  deter  e  imobilizar  o
denunciado.  O  outro  autor  do  delito  conseguiu
empreender em fuga. (…)”.

Denúncia recebida em 15/01/2016 (fl. 36). 

Depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls.
80/85), que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo
crime tipificado no 157, §2º, inciso II c/c art. 70, segunda parte, ambos
do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte)  dias  de  reclusão,  a  ser  cumprido  em  regime  inicialmente
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semiaberto,  além de 15 (quinze) dias-multa, a razão de 1/30 do salário
mínimo à época do fato.

Negou, ainda, ao réu o direito de apelar em liberdade.

Devidamente intimado (fl. 94),  o réu interpôs recurso
de apelação (fl. 92).

Em suas  razões  (fls.  112/114),  a  defesa pugna pela
absolvição do apelante, ao argumento de que inexistem provas capazes
de  responsabilizá-lo,  tendo  em vista  que,  no  momento  da  abordagem
policial, o réu não estava portando arma de fogo, bem como porque não
foi  encontrado  com  ele  o  celular  da  vítima.  Aduz,  ainda,  que  as
testemunhas ouvidas na instrução processual são policiais  militares, os
quais têm interesse de mostrar serviço e, consequentemente, condená-lo.

Contrarrazões ministeriais,  às fls.  115/118, pugnando
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação do acusado
nos termos da sentença vergastada.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador, Dr. Alvaro  Gadelha  Campos, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 123/127).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço do recurso. 

Em  que  pesem  as  razões  recursais,  a  condenação
encontra sólidos fundamentos nas provas erigidas ao longo da instrução,
razão pela qual é de se afastar a pretensão absolutória manejada na peça
de irresignação. 

A  materialidade  delitiva  encontra-se  suficientemente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/11) e pelo auto de
apreensão e apresentação (fl. 18).

A  autoria,  igualmente,  ressai  induvidosa  a  partir  da
prova oral coligida ao feito, senão vejamos.

A  primeira  vítima,  Wendell,  perante  a  autoridade
policial (fl. 08), relatou minuciosamente como se deu a dinâmica delitiva,
apontando o recorrente como um dos autores do delito: 
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“(…)  hoje  por  volta  das  14  horas  encontrava-se  na
companhia  de  seu  amigo  Mateus  quando  nas
proximidades do supermercado Extra foi abordado por
dois  elementos  numa  motocicleta  azul,  os  quais
anunciaram um assalto; QUE o carona imediatamente
pós a mao por baixo da camisa, como se fosse pegar
uma arma e neste instante obrigou o declarante bem
como seu amigo a entregarem seus pertences; QUE foi
subtraído  do  declarante  a  quantia  de  R$  2,60  no
entanto do seu amigo Mateus foi subtraído um aparelho
celular e um relógio de pulso; QUE a todo, instante o
declarante  e  seu  amigo  foram  ameaçados pelos
assaltantes,  que  diziam  "se  não  entregar  objetos
atirarei em vocês"; QUE após o assalto percebeu que
os  assaltante  evadiram-se  em  direção  ao  bairro  do
Mirante, e logo após ouviu populares gritando "pegou,
pegou”;  QUE  já  próximo  a  panificadora  Mirante,
encontraram um dos assaltantes caído ao chão, rendido
por  populares  bem  como  a  motoneta  utilizada  no
assalto; QUE o outro elemento conseguiu fugir a pé do
local; (...)”.

A  segunda  vítima,  Mateus,  disse,  da  delegacia  (fls.
09/10):

“(…)  hoje  por  volta  das  14  horas  encontrava-se  na
companhia  de  seu  amigo  Wendell  Kevin  quando  nas
proximidades  do  supermercado  EXTRA  foram
abordados por dois elementos numa motocicleta azul,
os  quais  anunciaram  um  salto;  QUE  o  carona,
imediatamente pos a mao por baixo da camisa, como
se  estivesse  armado  e  neste  instante  obrigou  o
declarante  bem como seu  amigo  a  entregarem seus
pertences; QUE foi subtraído do declarante um relógio
de pulso e um aparelho celular S3 Sansung de cor azul
e de amigo Wendell foi subtraída a quantia de R$ 2,60;
QUE a todo instante o declarante e seu amigo foram
ameaçados  pelos  assaltantes,  que  diziam  “se  não
entregar ps objetos atirarei em vocês”; (…)”.

Os ofendidos  confirmaram suas  declarações  em juízo
gravado em mídia digital (fl. 63).

A  versão  fática  apresentada  pelas  vítimas  foi
corroborada  pelo  depoimento  do  policial  militar,  Francisco  de  Assis  da
Silva, condutor do flagrante, em sede judicial, que disse (fl. 63 – mídia
anexa):

“(…)  multidão  (...)  o  acusado  deitado  ao  solo  (...)
reconheceu  o  que  estava  caído  no  chão  (…)  o  que
estava na garupa (…) confessou que tinha sido o irmão
que estava com ele (…) pegou o veículo utilizado (…)”.
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O apelante,  Diogo Mateus Domiciano, interrogado em
juízo  (mídia  digital  –  fl.  63),  disse  não  ser  verdadeira  a  acusação,
aduzindo, apenas, que no dia dos fatos deu uma carona a outro indivíduo,
chamado de Tiago, vulgo “Cabeção” e não sabia que ele ia assaltar.

Todavia, restou comprovado nos autos que o apelante,
juntamente  com  outro  indivíduo  não  identificado,  em  comunhão  de
desígnios e simulando portar arma de fogo, com a mão por debaixo da
camisa, anunciou o assalto e subtraiu bens das vítimas Wendell e Mateus.

Ora,  ficou  claro  que os  bens  não  foram encontrados
com o recorrente, uma vez que os objetos roubados foram levados pelo
comparsa que, ressalte-se, conseguiu fugir.

Saliente-se, também, que a grave ameaça, elementar
do crime de roubo, decorreu da simulação do porte de arma com a mão
sob  a  camisa,  por  parte  de  um dos  assaltantes,  deixando  as  vítimas
intimidadas com o ato.

Frise-se,  ainda,  que  os  depoimentos  prestados  por
policiais, por desempenharem função pública, são dotadas de presunção
de  credibilidade,  e  somente  podem  ser  desconsideradas,  diante  de
evidências em sentido contrário, o que não foi demonstrado no caso em
apreço. 

Eis o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO  PENAL  E  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO.  REEXAME  DE  PROVA.  IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.  CREDIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO.
MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.
1.  Ressalvada  pessoal  compreensão  diversa,
uniformizou  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  ser
inadequado o writ em substituição a recursos especial e
ordinário,  ou  de  revisão  criminal,  admitindo-se,  de
ofício,  a  concessão da ordem ante  a  constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos
de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e,
por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte
Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado,
pois  demandaria  profunda  incursão  na  seara  fático-
probatória, inviável nessa via processual.
3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação
do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes,
pois imprescindível para tanto a revaloração probatória.
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4.  Orienta-se  a  jurisprudência  no  sentido  de  que  os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo
do  contraditório,  merecem  credibilidade  como
elementos de convicção, máxime quando em harmonia
com os elementos constantes dos autos.
5. Habeas corpus não conhecido”. (HC 262.582/RS,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Com efeito, a prova produzida não deixa incidir dúvidas
acerca  da  autoria  delitiva,  devendo  prevalecer  sobre  a  negativa  do
recorrente, o qual, inclusive, foi preso em flagrante.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria do
crime de roubo qualificado em concurso formal impõe-se a manutenção do
édito condenatório.

Frise-se que, não obstante a dosimetria da pena não
ter sido matéria do apelo, esta não merece reparos. 

Para  os  dois  delitos:  a pena-base foi  fixada  em 04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão  e  12 (doze)  dias-multa,
diante da presença da circunstância judicial negativa, do comportamento
da vítima.  Presente  a  circunstância  atenuante  da  menoridade  relativa,
reduziu a pena em 06 (seis) meses e 02 (dois) dias-multa, resultando,
nessa fase, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na
terceira  fase,  diante  da  causa  de  aumento  de  pena  do  concurso  de
agentes,  elevou  a  reprimenda  em 1/3  (um  terço),  resultando  em  05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a
qual foi tornada definitiva na ausência de outras causas de aumento e
diminuição de pena.

Em virtude do concurso formal de crimes, aumentou a
maior pena aplicada (idênticas) em 1/6, perfazendo um total de 06 (seis)
anos,  02  (dois)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  além  do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O regime inicial fixado foi o semiaberto, devido ao que
dispõe o art. 33, §2º, ‘b’ do CP.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
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decano  no  exercício  da  Presidência da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
desembargador),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho”  do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


