
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0020103-23.2015.815.2002  –  2ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
01 APELADO: Reginaldo dos Santos Silva
ADVOGADO: Renan Elias da Silva
02 APELADO: Antônio Leandro da Silva
DEFENSOR: Cardineuza de Oliveira Xavier

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PARTICIPAÇÃO  NO  CRIME
DE  ROUBO  MAJORADO.  ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONJUNTO
PROBATÓRIO DEMONSTRA DE FORMA SUFICIENTE
A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA. NÃO ACATAMENTO.
ARGUMENTOS  APRESENTADOS  QUE  SUSCITAM
DÚVIDAS.  PROVA  FRÁGIL  PARA  LASTREAR  UM
DECRETO  CONDENATÓRIO.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

- Considerando que a ação penal percorreu o trâmite processual
com o respeito ao devido processo legal e a tese acusatória não
logrou êxito em confirmar, estreme de dúvidas, a participação
do  acusado  no  fato  em questão,  é  imperiosa  a  aplicação  do
princípio in dubio pro reo em seu favor.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  pelo  Ministério
Público do Estado da Paraíba, em face da sentença das fls. 154/162, prolatada pela
Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa,  Isabelle de Freitas
Batista Araújo, que, julgando parcialmente procedente a denúncia ofertada, condenou o
primeiro réu, Antônio Leandro da Silva, pelo crime de roubo majorado – art. 157, §
2º, inciso II, c/c art. 71, todos do CP –, à pena de 07 (sete) anos de reclusão no



regime semiaberto e 68 (sessenta e oito) dias-multa e absolveu o acusado   Reginaldo  
dos Santos Silva.

Narra a denúncia que:

“(…) Consta do inquisitorial, que  no dia 22 de setembro de 2015,
uma guarnição da Polícia Militar  encontrava-se em rondas rotineiras  no
bairro do Bessa, nesta capital, quando resolveu abordar os denuciados que
trafegavam em uma motocicleta. Quando da revista de praxe, verifica-se
que com o denunciado Antônio Leandro foi encontrado um simulacro de
arma  de  fogo,  mais  precisamente  de  uma  pistola.  Sabedores  de  várias
ocorrências no bairro de Manaira de roubos praticados justamente por dois
indivíduos  coincidentemente  com  características  parecidas  com  os
denunciados, a guarnição resolveu conduzi-los a 12a Delegacia Distrital da
Capital.  Nesse interim,  os  integrantes  da guranição entraram em contato
com outros militares que haviam anotado os contatos de vítimas da "moto", e
de imediato conseguiram que as mesmas se comprometessem em comparecer
a mencionada unidade policial.

Na esfera policial, a vítima Renata Maria Feitosa informa que no dia
18 de setembro de 2015, por volta das 20h30, se encontrava na rua Silvino
Chaves,  Manaira,  mais  precisamente  em  frente  ao  n°  282,  quando  foi
abordada  pelos  denunciados  que  anunciaram  o  assalto  e  roubaram  da
mesma um telefone celular marca Iphone com fone de ouvido e uma capa de
braço. Na 12a DD, e na sala de reconhecimento, quando confrontada com os
denunciados a mesma imediatamente  os  reconheceu como sendo a dupla
assaltante,  inclusive também reconhecendo a motocicleta Honda Bros,  de
placa QFI-8090/PB, de cor vermelha utilizada para o assalto, e um capacete
vermelho e outro preto.

Também se  constata  do  calhamaço  inquisitorial,  que  o  declarante
José Alex Milan Gouveia,  namorado da vítima Renata Maria Feitosa, no
momento do fato se encontrava no interior de seu estabelecimento, e ainda
chegou a tempo de acudir a vítima. Quando inquirido na esfera policial,
José Alex presenciou quando a mencionada vítima reconheceu pessoalmente
e  em  sala  própria  para  tanto,  os  denunciados  como  sendo  as  mesmas
pessoas que lhes assaltaram

Uma outra  vítima, Berinan Moura Olegário também compareceu a
mesma unidade policial, declarando que no dia 19 de setembro de 2015, por
volta das 19h00, estava em frente a um salão de beleza, que por sua vez se
situa  nas  proximidades  do  Supermercado  Superbox  Brasil,  no  bairro  do
Bessa, e que utilizava seu aparelho celular foi surpreendida pelo denunciado
Antônio  Leandro  da  Silva,  exigindo  que  a  mesma  entregasse  seu
aparelhocelular.  Declara,  ainda,  que  no  momento  ainda  pensou  em  não
obedecer  a  ardem  emanado  do  assaltante,  mudando  de  ideia  quando
percebeu que  o  mesmo pôs  a  mão  na  cintura,  insinuando estar  armado.
Continuando, diz que neste momento constatou a existência de um comparsa
aguardando  em  uma  motocicleta.  Roubado  o  celular,  a  dupla  assaltante
fugiu com destino  ignorado.  Ao procurar  a delegacia  especializada para
proceder a ocorrência, a citada vítima reconheceu por fotografia a pessoa
do denunciado  Antônio  Leandro,  como sendo a  mesma pessoa  que lhe
abordou.  Conclui dizendo que não conseguiu reconhecer o comparsa que
estava na motocicleta,  vez que no momento o mesmo usava capacete e a
declarante encontrar-se bastante nervosa.

Quando  interrogados  na  esfera  policial,  o  denunciado  Antônio
Leandro nega sua participação no fato, apenas acrescentando que conhece
Reginaldo dos Santos desde criança, e que dia sim dia não anda em uma
motocicleta com "Reginaldo", vez que, este lhe dá carona para os bairros do
Bessa e Manaira. Informa, ainda, que comprou o simulacro de arma de fogo
na Praça do Cajá, com o intuito de usa-la em um video game. Por sua vez,
Reginaldo dos Santos Silva declara que Antônio Leandro era quem portava o
simulacro  de  arma  de  fogo,  e  que  o  conhece  apenas  há  pouco  tempo.



Também acrescenta ser o proprietário da motocicleta de placa OH-8090/PB,
e que estava na praia do Bessa, por ter ido deixar uma pessoa na Praça do
Cajá não obstante não saiba informar sua identidade.  (...)” (fls. 02/04).

Nas  razões recursais,  fls.  168/173, alega o Órgão Ministerial
que o conjunto probatório é claro em atestar a participação do acusado Reginaldo dos
Santos Silva na prática do crime de roubo e que sua absolvição não possui respaldo,
frente  à  instrução  processual.  Aduz,  também,  que  a  vítima  Renata  Maria  Feitosa
procedeu ao seu reconhecimento, situação que teria sido, inclusive, narrada na sentença.
Outrossim, argumenta que o álibi alegado pelo apelado não encontra amparo nas provas
dos autos, pela discordância de horários. Ao final, pugna pelo  provimento do apelo
para condenar o réu Reginaldo dos Santos Silva.

 Nas  contrarrazões  da defesa (fls.  179/184),  o  recorrido pugna
pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e  consequente  manutenção  da  sentença
recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Promotor de
Justiça Convocado Amadeus Lopes Ferreira, às fls. 194/201, opinou pelo provimento
parcial do apelo, considerando pertinente a reforma da sentença para condenar
Reginaldo dos Santos Silva  nas iras do art. 157, §2º, II do CP apenas pelo crime
praticado contra a vítima Maria Feitosa Cunha Guimarães.

É o relatório.

VOTO:

Passemos,  então,  à  análise  dos  fundamentos  do  recurso
ministerial.

A sentença  vergastada  absolveu  o  acusado  Reginaldo  dos
Santos Silva da participação do crime de roubo majorado, com base no princípio
in dubio pro reo, por entender que o conjunto probatório produzido nos autos não foi
apto a lastrear um decreto condenatório.

Infere-se  dos  autos  que o  recorrido  foi  acusado  por
supostamente conduzir a motocicleta que levava na garupa o outro denunciado,
este condenado, Antônio Leandro da Silva, responsável por abordar as vítimas.

Pois  bem.  Asseverou  o  julgador  sentenciante  que:  “o
depoimento da declarante Renata Maria demonstrou-se controverso e  inconsistente,
uma vez que afirmou ter reconhecido os dois acusados pelo ombro, pelo braço e pela
fisionomia, informando ainda que ‘um era mais gordinho e o outro mais magro (…)
Quando tava na delegacia eu reconheci os dois,  acho que se só tivesse um, eu não
teria reconhecido, mas como prenderam os dois, eu consegui reconhecer (…) Eu não
anotei  a  placa,  só  reconheci  a  moto,  era  a  mesma  moto  que  as  pessoas  que  me
assaltaram estavam utilizando, sem dúvidas. Não lembro da marca da moto,  apenas
lembro que era pequena e vermelha’. Posteriormente, a mesma demonstrou novamente
incerteza nas  suas  afirmações,  pois  narrou que só conseguiu ver  as  características
físicas dos acusados quando os mesmos estavam em fuga, de costas e distante”  (fls.
157).



Afirmou, ainda, o magistrado, que a declarante Berinan Moura
Olegário, segunda vítima do assalto, afirmou, tanto na delegacia quanto na audiência de
instrução e julgamento (fls. 71), que reconheceu o acusado Antônio Leandro por meio
de fotografia, porém não conseguiu reconhecer o segundo denunciado, Reginaldo,
pois “o outro, que estava pilotando a moto, estava de capacete e distante de mim”.

Já o representante ministerial recorrente sustenta que o conjunto
probatório é claro em atestar a participação do acusado na prática do roubo diante do
reconhecimento da vítima Renata Maria Feitosa. Outrossim, quanto às fotos publicadas
em rede social (fls. 143/144),  argui a fragilidade do “álibi” apresentado pela defesa,
tendo em vista que o fato da sua genitora aniversariar na mesma data de um dos assaltos
não tem o condão de afastar a autoria do crime, e que as fotos trazidas aos autos não
mostram data e  hora registradas,  inclusive,  inexiste  o  horário da postagem em rede
social.

De  fato,  tenho  que  o  Ministério  Público  está  com razão  em
parte,  apenas  no  que  se  refere  à  prova  de  que  o  réu  estaria  na  comemoração  do
aniversário  da  sua  genitora  no  momento  de  um  dos  crimes.  Em  verdade,  a
documentação acostada não comprova que exatamente na hora do crime o réu estava na
festa, posto que as fotos podem haver sido tiradas em um outro momento, logo não
serve como comprovação para atestar a negativa de autoria.

Por outro lado, inexiste provas cabais e incontroversas de que
o recorrido tenha concorrido para a prática do crime descrito na denúncia, uma
vez que a única vítima que fez o reconhecimento do réu Reginaldo dos Santos Silva,
Renata Maria, afirmou, em seu depoimento em juízo, que reconheceu os acusados
pelas mãos e ombros e, em nenhum momento, afirmou que reconheceu seus rostos. 

Inclusive, a vítima  Renata Maria esclareceu, ainda, que, na
hora que  entrou no carro,  quando foi  abordada,  ficou olhando para sua irmã
menor que estava do seu lado e que, nesse momento, realmente não olhou para o
assaltante, vendo apenas a sua mão apontando o “revólver” em sua barriga, e que
olhou para eles quando estavam indo embora de costas.

Realmente, o que se vê dos autos, é que uma única testemunha
atribuiu  a  ocorrência  da  infração  ao  réu  Reginaldo  dos  Santos  Silva,  cujo
reconhecimento,  a  meu  ver,  não  se  mostra  idôneo  a  fundamentar  um  decreto
condenatório, visto que é passível de dúvidas.

Nessa  esteira,  as  provas  produzidas  em  juízo  não  trazem  a
certeza necessária para a imposição de uma condenação criminal, como bem entendeu o
magistrado a quo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  FURTO  QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO.  RECURSO  MINISTERIAL.  PROVAS  INAPTAS  A
DEMONSTRAR  A  AUTORIA  DOS  RECORRIDO  NO  CRIME.
DECLARAÇÕES  DA  VÍTIMA  QUE  SUSCITAM  DÚVIDAS.
CONTRAPROVA  APRESENTADA  PELA  DEFESA.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA PARA FINS DE CONDENAÇÃO. POSTULADO DO  IN



DUBIO  PRO  REU. ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  MANTÉM
DESPROVIMENTO DO RECURSO. Como é cediço, no processo criminal,
vigora  o  princípio  segundo  o  qual  o  decreto  condenatório  tem que  estar
alicerçado  em  prova  clara,  positiva  e  indiscutível,  não  bastando  a  alta
probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima
que seja,  impõe-se a  absolvição,  pois a inocência é  presumida até que se
demonstre o contrário. Desta forma, basta que a acusação não produza provas
capazes  de  infundir  a  certeza  moral  no  espírito  do  julgador  para  que  se
decrete  a  absolvição  do  envolvido”(TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00038342720148150131,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, j. em 29-09-2016).

“APELAÇÃO  CRIMINAL  –  ROUBO  QUALIFICADO  –  AUTORIA
DUVIDOSA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I - Não sendo
possível  extrair  da  prova  judicializada  a  certeza  necessária  da  autoria  do
crime de roubo, imperiosa é a sua absolvição em obediência ao princípio  in
dubio pro reo. II- Recurso desprovido”(TJ/MG – APR 10040120098476001
MG – 4ª  CÂMARA CRIMINAL – Julgamento:  17/06/2015 – Publicação:
23/06/2015).

Assim,  considerando  que  a  ação  penal  percorreu  o  trâmite
processual com o respeito ao devido processo legal e a tese acusatória não logrou
êxito em confirmar, estreme de dúvidas, a autoria do fato em questão, é imperiosa
a aplicação do princípio in dubio pro reo em favor do denunciado.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  apelo,  em
desarmonia com o parecer ministerial.

Oficie-se  ao  juízo  processante,  comunicando  o  teor  desta
decisão.

É como voto.

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

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador 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, 10 de maio de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador/Relator


