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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018190-40.2014.815.815.2002 –  Juízo  da  2ª  Vara
Criminal da Comarca de João Pessoa
RELATOR: O Exmo Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Bruno Diego Silva Fernandes
DEFENSOR: Rodrigo Ismael da Costa Macedo
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART.
157, § 2º, II, DO CP. CONDENAÇÃO.  ALEGADA
AUSÊNCIA  DE  DOLO.  FATO  DECORRENTE  DE
BRINCADEIRA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  IRREFUTÁVEIS.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  ROBUSTO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PLEITO  SUBSIDIÁRIO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.
DECOTE  DA  MAJORANTE  DO  CONCURSO  DE
AGENTES. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
OUTROS  PARTICIPANTES.  ALTERAÇÃO  DA
REPRIMENDA  IMPOSTA  E  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO  INICIAL DA PENA.  SUBSTITUIÇÃO
DA  PENA  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITO.  NÃO
ACOLHIMENTO.  CRIME  COMETIDO  MEDIANTE
VIOLÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- Havendo prova segura do fato acusatório - desde depoimentos
testemunhais, auto de prisão em flagrante e firme declaração da
vítima há de ser mantida a decisão condenatória.

- Não comprovada a participação de outros agentes do evento
delituoso,  impõe-se  afastar  a  majorante  do  concurso  de
pessoas.

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 DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para, afastando a majorante do concurso de pessoas, reduzir a pena para
4 (quatro) anos de reclusão no regime aberto, nos termos do voto do Relator, e em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO



Bruno  Diego  da  Silva,  réu,  devidamente  qualificado  no
processo  em  epígrafe,  interpôs  apelação  criminal  (fls.152)  em  face  da  sentença
condenatória de fls. 143/148, da lavra da magistrada Dra. Isa Monia Vanessa de Freitas
Paiva, Juíza de Direito em substituição da 6ª vara Criminal da Capital, que o condenou à
pena privativa de liberdade  de  05 (cinco)  anos,  04(quatro)  meses  de reclusão em
regime semi-aberto e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II,
do CP.

Narra a denúncia que, no dia 18 de maio de 2014, por volta das
17h20min.,  a  vítima  estava  na  Av.  Monsenhor  Valfredo  Leal  conversando  com sua
genitora  via  aplicativo  “Whatsapp”,  quando  o  réu,  na  companhia  de  mais  dois
elementos, deu um murro no ombro da vítima, tomou o aparelho celular de suas mãos e
disse - “Perdeu”, evadindo-se, logo em seguida. Informa, ainda, a exordial que várias
pessoas em uma parada de ônibus próximo ao local, visualizaram o assalto, passando a
gritar “ PEGA LADRÃO” e perseguindo o acusado que, durante sua fuga, caiu em uma
vala, tendo sido cercado por populares e preso por uma guarnição policial que estava em
serviço e se dirigiu ao local após ser acionada por transeunte que informou acerca do
tumulto.

O apelante, nas razões recursais (fls.178/190), alega em suma, a
ausência de elemento subjetivo do tipo, razão pela qual busca obter a sua absolvição nos
termos do art.  386, II,  do CPP ou desclassificação para furto.  Caso não seja  este  o
entendimento desta Câmara, pleiteia o afastamento da majorante do roubo e aplicação
da pena mínima,  bem como a substituição  da pena privativa de liberdade por  duas
restritivas  de  direitos.  Por  último,  postula  que  o  regime  de  cumprimento  seja  mais
brando.

Em contrarrazões  (fls.  210/212), o Parquet pugna pela
manutenção do decisum recorrido.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 212/219, da lavra
do insigne  Procurador  Álvaro  Gadelha  Campos, opinou pelo provimento  parcial  do
apelo,  mantendo-se a  condenação,  afastando a majorante  e  fazendo a adequação do
regime de cumprimento de pena.

É o relatório.

VOTO:

Os requisitos essenciais de admissibilidade do recurso
encontram-se devidamente preenchidos. Inexistindo preliminares aventadas pelas partes
e/ou nulidades as quais tenha que conhecer de ofício, passo ao exame do mérito do
apelo.

Inicialmente,  transcrevo  os  dispositivos  nos  quais  o  réu  foi
condenado:

Roubo
Art.  157 – Subtrair  coisa móvel alheia,  para si  ou para outrem, mediante
grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio,
reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.



(...)
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
(...)
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
(…)

Visa o apelante, em suas razões recursais, à reforma da sentença
prolatada, no sentido de obter a sua absolvição ou, alternativamente, alcançar a redução
da penalidade imposta, mediante a desclassificação do crime para furto ou afastando a
majorante  de  concurso  de  pessoas,  bem  como  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por duas restritivas de direitos.

De início, importante  frisar,  no  caso  em  comento,  que  a
materialidade e autoria delitivas são irrefutáveis, conforme auto de prisão em flagrante e
reconhecimento do acusado pela vítima e, também, através das declarações prestadas,
em juízo, pelas testemunhas, bem como pela confissão do réu.

Não obstante a defesa ter alegado ausência de dolo do tipo na
prática  da  conduta  delituosa,  afirmando  que  a  subtração  se  deu  por  brincadeira
estudantil  e  que  a  intenção do acusado não foi  de  subtrair  para  si  coisa alheia,  em
nenhum momento, restou provado o alegado.

Além  disso,  a  tese  em  testilha,  não  me  parece  consistente
mormente diante dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, coerentes e firmes
ao externar que o apelante praticou o crime ao qual foi imputado.

As testemunhas de defesa nada esclareceram sobre os fatos,
limitando-se  a  dar  referências  sobre  a  vida  particular  e  moral  do  acusado.
Nenhuma estava no local do fato ou da apreensão e tomaram conhecimento da prisão do
apelante após o fato.

Com efeito, a prova do dolo direto da ação pode ser retirada das
declarações da própria vítima, desde da esfera policial, confirmadas em juízo. Vejamos:

“ Que estava na Paraíba fazendo prova; que estava conversando no celular
com sua mãe (...) que a declarante continuou conversando com a sua mãe;
que quando já estava dando tchau a sua mãe, só sentiu o “tapa” assim, e o
acusado  disse  “perdeu”  levou  o  celular”  (...)“só  empurrou  meu  ombro
pegou o celular e saiu correndo” (…) “não tive reação fiquei parada com o
susto (...)”(mídia fls. 97)

Os depoimentos das testemunhas Benedict Pontes Onias Alves
(Policial Militar) e Jasmin de Taddeo, às fls. 06 e 08, respectivamente, corroboram as
declarações prestadas pela vítima, tendo sido confirmados em juízos, conforme mídias
das fls. 86, 97 e 113. A propósito, transcrevo:

“(…) Que imediatamente o depoente se dirigiu até o local informado e lá
chegando se deparou com o indivíduo sentado no chão; Que o indivíduo foi
identificado  como  sendo  BRUNO  DIEGO  SILVA FERNANDES;  Que  o
depoente se deparou com a vítima chorando e a mesma disse que BRUNO
havia acabado de assaltá-la; Que Natália reconheceu o indivíduo (...)”

“QUE  a  depoente  estava  com  aproximadamente  10  pessoas,  inclusive  a
vítima, e todos estavam na frente da porta do ônibus esperando a porta abrir
para entrarem; Que a depoente viu que um indivíduo veio em sua direção
depois de assaltar a sua colega NATÁLIA; Que a depoente estava ao telefone



quando viu que um indivíduo vindo em sua direção e quando passaram a
gritar pega ladrão, a depoente se esquivou e conseguiu se livrar, logo depois
ele caiu na vala; Que depois ele saiu da vala e alguns populares conseguiram
o cercar, impedindo que o mesmo fugisse; Que Natália contou a depoente que
o indivíduo havia pego o aparelho celular dela;  Que logo em seguida, os
policiais militares chegaram e conduziram o indivíduo até a esta delegacia.”

Assim,  em  que  pese  o  esforço  do  recorrente,  é  possível
visualizar, nos autos, um acervo robusto acerca da prática do crime em epígrafe,
mostrando-se  insubsistente  o  pleito  absolutório  formulado  no  apelo,  já  que
presentes  os  elementos  necessários  e  suficientes  a  formação  da  convicção  do
magistrado

No que tange ao pedido de desclassificação do tipo sentenciado
(roubo) para o delito de furto e, em consequência, a aplicação da pena no mínimo legal,
sob o argumento de que não há prova alguma sobre ter o acusado usado violência ou
grave ameaça contra a pessoa da vítima, não assiste razão ao recorrente.

É  que  o  próprio  acusado  confessou  que  subtraiu o  aparelho
celular  da  vítima  e  os  depoimentos  prestados  foram  uníssonos  quanto  a  forma  da
abordagem desta, isto é, com emprego de violência a sua pessoa, conforme já visto nas
transcrições supracitadas.

Por outro lado, quanto ao pleito de decote da qualificadora do
concurso de agentes, com razão o recorrente.

De acordo com as provas colacionadas nos autos, a meu ver, não
ficou plenamente comprovado o concurso de pessoas. Apesar de constar dos autos que
havia mais dois companheiros junto ao acusado, não restou provado a participação dos
mesmos no evento delituoso.

O policial militar  Benedict Pontes Onias Alves, que efetuou a
detenção do recorrente,  foi  coerente e firme ao externar que o réu confessou o fato
criminoso e que estava sozinho na hora do fato.

Por  sua  vez,  a  testemunha  Jasmin  de  Taddeo  (mídia  113)
declarou que o apelante se aproximou com um grupo, mas pontuou se o acusado teve
ajuda de mais dois parceiros.

Igualmente  a  vítima  Natália  Veríssimo  Lopes  (mídia  97),
declarou que o denunciado estava com algumas pessoas perto dela, mas foi o acusado o
único que pegou o celular.

Tais depoimentos impedem o reconhecimento da qualificadora
do concurso de pessoas, por existir certa dúvida quanto à efetiva participação de outras
pessoas no roubo em análise.

Operado  o  decote  da  majorante  do  concurso  de  agentes,
redimensiono a pena para o patamar atingido na segunda fase da dosimetria, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão.

Diante do quantum final da pena privativa do apelante, a teor
das diretrizes do art. 33, do CP, entendo que, tendo em vista as peculiaridades do caso

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10636569/artigo-33-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40


concreto,  bem como o fato de ser o réu primário, deve-lhe ser assegurado o regime
inicial aberto.

No tocante a pena de multa, esta deve ser mantida, uma vez que
já foi aplicada no mínimo legal previsto.

Por fim, tratando-se de crime cometido com violência à pessoa,
inviável a substituição da pena corporal (art. 44 do CP), como pleiteado pela defesa.

Por  todo  o  exposto,  voto  pelo  CONHECIMENTO  E
PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo, para afastar a majorante do concurso
de pessoas e reduzir a sanção definitiva para 04 (quatro) anos de reclusão, no regime
inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença vergastada.

O réu encontra-se solto e não há, nos autos, guia de execução
provisória  expedida.  Destarte,  oficie-se  ao  juízo  processante  comunicando    a  
confirmação  da  condenação,  nos  termos  acima. Não  havendo  Recurso  Especial  ou
Extraordinário, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para a execução definitiva.
Caso  haja  recurso  à  instância  superior,  expeça-se  guia  de  execução  provisória  e
encaminhe-se  à  Presidência  deste  Tribunal  de  Justiça  para  fins  de  juízo  de
admissibilidade.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  decano  do  exercício  da  Presidência  da
Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio
(com  jurisdição  limitada),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). 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 “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 3 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


