
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0008228-78.2016.815.0011  – 3ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Leigson Rodrigo Batista
ADVOGADO: José Wellington Florêncio de Sousa
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECEPTAÇÃO  E  FURTO
QUALIFICADO (ART. 180, CAPUT E ART. 155, 4º, I E IV,
C/C  O  ART.  69,  TODOS  DO  CPB).  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA  E
AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- A prova oral coligida aos autos é firme no sentido de apontar para
o  apelante  como  sendo  um  dos  autores  do  fato  criminoso,
mostrando-se, em conjunto com os demais elementos informativos
dos autos, suficiente à manutenção da condenação.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo,
nos termos do voto relator e em harmonia com o parecer. Oficie-se.

RELATÓRIO

O  Ministério  Público  da  Paraíba ofereceu  denúncia  contra
Leigson Rodrigo Batista, como incurso nas penas do art. 180, caput e art. 155, 4º, I e
IV, c/c o art. 69, todos do CPB.

Narra a denúncia que, no dia 17 de agosto de 2016, por volta do
meio dia, no cruzamento da rua Antenor Navarro com a rua Getúlio Vargas, Centro, na
cidade de Campina Grande, o réu foi preso em flagrante delito, quando trazia consigo,
no interior de seu automóvel, uma bolsa feminina contendo diversos bens e documentos,



de propriedade de Yêska Paola Costa Aguiar, os quais o réu sabia ser produto de crime.
O fato teria ocorrido logo após o réu ter tentado subtrair bens móveis, em concurso com
outro indivíduo não identificado, e mediante rompimento de obstáculo, do interior do
automóvel pertencente a José Wellington Florêncio de Souza. 

De acordo com a exordial, dias antes ao ocorrido, a polícia civil
foi  procurada  pela  segunda  vítima,  informando  que  o  seu  automóvel  havia  sido
arrombado, tendo a porta sido quebrada e subtraído do interior um som automotivo, da
marca Pioneer.

O referido arrombamento teria ocorrido por voltas das 10:30hs
da manhã, quando a vítima saía de uma clínica onde prestava serviços, sendo que, por
volta  de  11:30hs  da  mesma  manhã,  teria  presenciado  quando  um elemento  entrou
novamente em seu veículo, tencionando, desta feita, furtar a caixa de som e uma bolsa
de ferramentas.

Neste momento, a vítima percebeu que o réu se encontrava no
interior de uma “Van” estacionada em frente ao seu veículo, com a porta do passageiro
aberta, dando cobertura ao furto e aguardando o comparsa para dar-lhe fuga. Assim, a
vítima  gritou  por  socorro,  momento  em que  o  comparsa  do  réu  jogou  a  bolsa  de
ferramentas ao chão, evadindo-se a pé, enquanto o réu saiu do local dirigindo a “Van”
escolar.

Consta ainda da peça acusatória que a polícia foi acionada e, nas
proximidades do local do fato, um agente percebeu que a “Van” transitava ainda pelas
cercanias,  momento  em  que  se  iniciou  uma  perseguição,  que  culminou  com  a
interceptação do réu no cruzamento antes referido, encontrando-se a bolsa feminina com
diversos pertencentes a Yêska Paola Costa Aguiar, além de um cartão de crédito que se
encontrava embaixo da perna do réu, que conduzia o veículo.

Após  ser  contatada,  comparecendo  à  Delegacia,  Yêska  Paola
Costa Aguiar afirmou que o seu automóvel teria sido arrombado naquele mesmo dia,
horas  antes,  na  Avenida  Floriano  Peixoto,  nas  proximidades  do  Hospital  Antônio
Targino, ainda nas cercanias do local onde ocorreu o arrombamento do carro da vítima
José Wellington Florêncio de Souza.

As vítimas teriam atribuído ao réu a prática dos delitos acima
descritos, sendo este preso e autuado em flagrante.

Após  a  regular  tramitação  do feito,  o  Excelentíssimo Senhor
Brâncio Barreto Suassuna, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campina
Grande,  condenou o réu, Leigson Rodrigo Batista, a uma pena total de 03 (três)
anos e  06 (seis)  meses  de reclusão,  além de 24 (vinte e  quatro)  dias-multa,  em
regime inicial semiaberto, com base no art. 180, caput e art. 155, 4º, I e IV, c/c o art.
69, todos do CPB (fls. 139/143).

Inconformado, o réu interpôs Apelação Criminal (fls. 144) e,
em suas razões recursais, estas acostadas às fls. 162/166, alega que, de acordo com as
imagens constantes na mídia digital de fls. 47, quem praticou o fato foi terceira pessoa,
não havendo provas contra o réu, o que impõe o reconhecimento de dúvida quanto à



autoria do delito, havendo que se aplicar, no caso em comento, o princípio do in dubio
pro  reo,  requerendo,  portanto,  a  reforma  da  sentença  e  consequente  absolvição  do
apelante.

Em  contrarrazões (fls. 169/173) o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da condenação do apelante.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer  subscrito  pelo  Procurador  de  Justiça,  José  Roseno  Neto,  opinou  pelo
desprovimento do  apelo (fls.  175/177)  e  manutenção  in  totum da  sentença
condenatória, requerendo-se, ainda, a execução provisória da pena.

É o relatório.

VOTO: 

Prima  facie,  os  requisitos  essenciais  de  admissibilidade  do
recurso encontram-se devidamente preenchidos.

Consoante  relatado,  aduz  o  apelante,  em  suma,  não  haver
substrato probatório a embasar uma condenação, negando a autoria dos crimes.

Pois bem.

A materialidade está demonstrada tanto pelo auto de Prisão em
Flagrante (fls. 06/12), Auto de Apreensão e Apresentação de fls. 13, bem como pelos
depoimentos tomados, inclusive em juízo, os quais atestaram, de forma congruente, os
fatos narrados na denúncia.

Da mesma forma, com relação à autoria, não restam dúvidas de
que  o  réu  praticou  as  condutas  típicas  descritas  na  denúncia,  o  que  pode  ser
comprovado, mormente, através da prova oral coligida.

Vejamos trecho da sentença lançada pelo magistrado de piso na
análise do caso concreto:

“(…)
Cuida-se  de  ação  penal  intentada  com  a  finalidade  de  apurar  a
responsabilidade criminal pela prática dos delitos de receptação e de furto
qualificado  pelo  rompimento  de  obstáculo  e  pelo  concurso  de  pessoas,
capitulados  nos  arts.  180,  caput e  art.  155,  4º,  I  e  IV,  do  Código  Penal,
imputados ao denunciado Leigson Rodrigo Batista.
(...)
A – Em relação à receptação
(...)
A autoria recai sob a pessoa do acusado, máxime ter sido preso em flagrante
delito  na  posse  da  res  furtiva,  fato  que  se  constitui  na  certeza  visual  da
ocorrência  delitiva,  circunstância  essa  que,  aliada  ao  restante  do conjunto
probatório, não deixa dúvidas quanto à autoria delituosa.
As  testemunhas  foram unânimes  em apontar  o  acusado como o  autor  da
infração  penal,  inclusive,  a  testemunha  ministerial  José  Adriano  Vieira
Cavalcante relatou, com riqueza de detalhes, a conduta do acusado, tendo
afirmado  expressamente  que  encontrou  vários  pertences  da  vítima  Yêska



Paola Costa Aguiar no interior da Van do réu, além de relatar que encontrou
o  cartão  de  crédito  desta  embaixo  da  perna  direita  de  Leigson  Rodrigo
Batista, enquanto a bolsa dela estava no banco de trás da Van do réu, o que
afasta, por completo, a versão contada pelo réu na Delegacia de que alguém
teria  jogado  a  bolsa  da  vítima  em  sua  van,  contradição  que  afasta  a
credibilidade do depoimento do réu.
Todas  as  testemunhas  ouvidas  em  juízo  confirmaram  a  ocorrência  da
receptação  e  imputaram  ao  acusado  a  prática  criminal,  restando,  assim,
evidenciada a autoria e a materialidade do delito.
(...)
B – Em relação ao furto qualificado
A autoria recai sob a pessoa do acusado, máxime ter sido preso em flagrante
delito  na  posse  da  res  furtiva,  fato  que  se  constitui  na  certeza  visual  da
ocorrência  delitiva,  circunstância  essa  que,  aliada  ao  restante  do conjunto
probatório, não deixa dúvidas quanto à autoria delituosa.
A vítima José Wellington Florêncio de Sousa afirmou que, ao sair da clínica
N’áqua,  onde  prestou  serviços,  percebeu  que  seu  veículo  tinha  sido
arrombado. Então, resolveu voltar à referida clínica e analisar as câmeras de
segurança. Observou que o acusado e o comparsa dele haviam arrombado o
seu carro e levado o seu aparelho de som automotivo da marca Pioneer.
Depois de assistir as imagens do furto, ao sair novamente da clínica acima
indicada,  presenciou  novamente  o  comparsa  do  acusado  dentro  do  seu
veículo, desta vez, para furtar a caixa de som e uma bolsa de ferramentas.
Importante frisar que a vítima percebeu que o acusado estava no interior de
sua Van escolar, com a porta do passageiro aberta, dando cobertura ao furto e
aguardando o meliante não identificado para dar fuga a ele. Neste momento,
a vítima gritou e o comparsa do acusado jogou a bolsa no chão e se evadiu a
pé, e o acusado fugiu dirigindo a sua Van.
Os policiais civis José Adriano Vieira Cavalcante e  Inácio Paulo da Silva
Filho perceberam que a Van do acusado ainda circulava pela localidade dos
crimes  e  iniciaram  perseguição,  conseguindo  interceptar  o  acusado  no
cruzamento da Rua Antenor Navarro com a Getúlio Vargas, ainda na posse
dos bens furtados.
A qualificação do furto qualificado pelo concurso de pessoas exige apenas a
participação  de  duas  pessoas  na  prática  do  furto,  e  não  exige,  sequer,
indagação sobre o elemento subjetivo (...).
A caracterização do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo deve ser
aplicada,  uma vez que restou comprovado o arrombamento do veículo da
vítima  José  Wellington  Florêncio  de  Souza  por  parte  do  acusado  e  seu
comparsa, fato este comprovado pelos depoimentos testemunhais.
(...)”

Ora, a vítima José Wellington Florêncio de Sousa presenciou
o momento em que o apelante, utilizando a sua Van escolar, dava cobertura ao comparsa
durante a perpetração do segundo furto ao seu veículo, numa mesma manhã e na mesma
localidade.  Além do que,  após  o  alarme dado  pela  referida  vítima,  o  apelante  que,
segundo a defesa, apenas prestava auxílio a quem interpretou como sendo o proprietário
do veículo, fugiu em sua Van, evadindo-se do local e sendo preso em flagrante após
perseguição da polícia, logo em seguida ao fato, de posse dos objetos subtraídos do
veículo  da  primeira  vítima,  Yêska  Paola  Costa  Aguiar,  cujo  cartão  de  crédito  se
encontrava embaixo da perna direita do apelante, além da bolsa também pertencente à
referida vítima, no banco de trás do veículo.

Com isto, a tese da defesa de ausência de substrato probatório
não merece prosperar, não se sustentando o argumento de que o ora apelante não possui
nenhuma participação nos crimes.



Ao  contrário  disso,  é  nítido  que  a  conduta  do  apelante  nos
crimes  de  furto  qualificado  e  de  receptação,  operou-se  nos  moldes  descritos  pela
denúncia, que  não o apontou como sendo o indivíduo que adentrou no veículo da
vítima José Wellington Florêncio de Sousa, mas sim, como tendo dado cobertura ao
comparsa durante  o  referido  furto,  utilizando  a  sua  Van e,  em  seguida,  sendo
abordado por policiais na posse dos bens furtados do interior já do veículo de outra
vítima, Yêska Paola Costa Aguiar.

Por  sua  vez,  entendo  que  as  imagens  constantes  do  vídeo
anexado aos autos não são relevantes para provar a inocência do acusado, ao contrário
do que  acredita  a  defesa,  pois  a  própria  defesa  confirma que  aquele  dirigia  a  Van,
encontrando-se no local  do fato criminoso e,  após a reação da vítima,  evadiu-se do
local. 

Ademais,  a  palavra  das  vítimas,  atrelada  à  dos  policiais  e  às
circunstâncias  que  envolveram  o  fato,  notadamente,  a  prisão  em  flagrante  do  ora
apelante com a apreensão dos objetos da vítima Yeska em seu poder, reforçam a tese da
acusação e o convencimento do magistrado quanto à autoria do crime.

Neste  cenário,  entendo que a  prova  oral  coligida  aos  autos  é
firme  no  sentido  de  apontar  para  o  apelante  como  sendo  um dos  autores  do  fato
criminoso,  mostrando-se,  em  conjunto  com  os  demais  elementos  informativos  dos
autos, suficiente à manutenção da condenação.

Outrossim,  pela  dinâmica  dos  fatos,  repiso,  resta  claro  que  o
apelante  e  o  segundo  indivíduo  agiram em unicidade  de  desígnios  e  identidade  de
propósitos, fatos que denotam a atuação em coautoria.

Saliente-se  que  a  palavra  da  vítima  nos  crimes  contra  o
patrimônio assume grande importância quando firme e coerente, sobretudo quando em
sintonia com os demais elementos de prova dos autos. Vejamos:

(...)
ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  NECESSIDADE  DE
REVOLVIMENTO  APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA.  ACÓRDÃO  EM  HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º
83/STJ.
1.  A pretendida absolvição,  por fragilidade da prova que amparou o édito
condenatório - reconhecimento e depoimento das vítimas, corroborado pelo
testemunho do policial que atendeu a ocorrência – é questão que demanda
aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula do STJ.
2.  Ademais,  o acórdão recorrido vai  ao encontro de entendimento assente
nesta Corte no sentido de que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados  na  clandestinidade,  tal  como  ocorrido  nesta  hipótese,  a
palavra  da  vítima  assume  especial  relevância,  notadamente  quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,  tudo de forma
bastante  coerente,  coesa  e  sem  contradições,  máxime  quando
corroborado  pelos  demais  elementos  probatórios"   (AgRg  no  AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.



3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AgRg no
REsp  1292382  /  DF,  Quinta  Turma,  Ministro  JORGE  MUSSI,  DJe
12/05/2017) Grifo nosso.

Especificamente  sobre  os  depoimentos  dos  agentes  policiais,
firme-se que a orientação da jurisprudência é no sentido de que merecem credibilidade
como  elementos  de  convicção,  máxime  quando  corroborados  com  outras  provas
produzidas  nos  autos,  situação  da  espécie,  constituindo-se,  assim,  elemento  apto  a
respaldar as condenações. Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
REVISÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  DROGAS.
VIOLAÇÃO  DO  ART.  155  DO  CPP.  INEXISTÊNCIA.  VALIDADE
PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM
JUÍZO.  PRECEDENTE.  TESE  DE  CONDENAÇÃO  LASTREADA EM
PROVA  INQUISITORIAL.  IMPROCEDÊNCIA.  SÚMULA  568/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.  Conforme  entendimento  desta  Corte,  são  válidos  e  revestidos  de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação  investigativa,  mormente  quando  em  harmonia  com  as  demais
provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg
no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe
27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou
não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de
prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não
destoou  da  massiva  jurisprudência  desta  Corte  Superior  de  Justiça
cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a
sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório,
como no caso dos autos.
3.  Incidência  da  Súmula  568/STJ:  "O  relator,  monocraticamente  e  no
Superior  Tribunal  de  Justiça,  poderá  dar  ou  negar  provimento  ao  recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema."
4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 926253/SP, Quinta
Turma, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/08/2016). Grifei

Ademais, não se pode considerar os depoimentos dos policiais
como apenas de ouvir dizer, já que, em verdade, conforme consta dos autos, os policiais
civis José Adriano Vieira Cavalcante e Inácio Paulo da Silva Filho perceberam que a
Van do acusado ainda circulava pela localidade dos crimes e iniciaram perseguição,
conseguindo  interceptar  o  acusado  no  cruzamento  da  Rua  Antenor  Navarro  com a
Getúlio Vargas, ainda na posse dos bens furtados, efetuando a prisão em flagrante.

Com  isto,  cumpre  destacar  que  a  decisão  verberada,  com
relação  à  autoria  e  materialidade  dos  crimes  apurados  nos  autos  não  merece
reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos por seus próprios fundamentos,
já que a narrativa da peça basilar acusatória foi demonstrada a contento durante todo o
decorrer  do  processo,  restando  pródiga  em  fornecer  os  elementos  necessários  e
suficientes à formação da convicção do magistrado.

De outra banda, considero que a defesa não trouxe elementos
de convicção aptos a sedimentar as alegações do réu/apelante acerca do seu não
envolvimento no crime.



Neste  diapasão,  a  sentença  condenatória  apresenta-se,
portanto,  verossímil  e  minimamente  consentânea  com  as  evidências  produzidas
durante  a  instrução  criminal,  não  cabendo  a  este  Tribunal  reverter  a  condenação
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada.

Portanto,  evidenciadas a materialidade e a autoria do crime
perpetrado, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de absolvição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a
sentença condenatória.

O réu encontra-se preso em decorrência de prisão preventiva. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos, decano no exercício da Presidência da Câmara
Criminal,  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 Doutor  Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 29 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


