
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0012589-17.2011.815.0011)
RELATOR  : Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
APELANTE  : Paulo Ricardo Costa Vilar
DEFENSORA: Gizelda Gonzaga de Moraes
APELADO  : Justiça Pública

PENAL  E  PROCESSUAL PENAL.  Apelação  criminal.  Crime
contra o patrimônio. Roubo majorado. Materialidade e autoria
delitivas.  Prova  suficiente.  Condenação  inafastável.  Pena
estabelecida no mínimo legal.  

- Provadas, quantum satis, a autoria e materialidade da conduta
delituosa, não há se cogitar de pretensa absolvição.

-  Apelação desprovida

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar  provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e em
desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.   

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por  Paulo Ricardo Costa
Vilar, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande, que o condenou pela suposta prática do delito
descrito no art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), cominando-lhe uma pena de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial  semiaberto,  mais 13
(treze)  dias-multa,  fixados  à  base  de  1/30  (um trigésimo)  do  valor  do  salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia (fs. 01/02), que no dia 21 de maio de 2011, por
volta  das 22h30,  o  acusado juntamente  com um comparsa,  mediante  grave ameaça,
subtraiu da vítima Igor Soares Araújo, um aparelho celular.
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Aduz  a  peça  acusatória  que  a  vítima  se  encontrava  nas
proximidades do açude velho,  na cidade de Campina Grande,  quando os agentes se
aproximaram e anunciaram o assalto, alegando estarem armados, fingindo segurar uma
arma de fogo por baixo da camisa. 

Acrescenta  a  inicial  que  o  celular  foi  entregue  e  os  acusados
empreenderam  fuga,  nesse  momento,  a  vítima  percebera  que  os  denunciados  não
possuíam armas e  juntamente  com seu amigo,  começou a  correr  atrás  dos agentes,
alcançando apenas o acusado Aldenor dos Santos Filho, que acabou preso.

Alega em suas razões, que não há provas suficientes para ensejar
um decreto condenatório, razão pela qual pede a reforma da sentença com o fito de ser
absolvido. (fs. 165/167).

Contrarrazões às fs.168/170.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 175/178).

É o relatório.

− VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Junior (Relator).

A materialidade e autoria  delitivas despontam evidentes  da prova
carreada aos autos, sobretudo pelos testemunhos colhidos em juízo e declarações da
vítima, os quais atestam que o sentenciado, praticou o delito que lhe é imputado.

A vítima, Igor Soares Araújo, ouvida em juízo, confirmou os fatos
narrados na denúncia, nos seguintes termos:

"(...)  que estava ele e seu amigo conversando, por volta das
22h30  em  frente  ao  solar  das  acácias,  quando  foram
abordados por dois homens, chegou um por trás do declarante,
e outro pra cima do seu amigo, em um determinado momento
da abordagem, os agentes ficaram nervosos e agressivos, em
dado  momento  o  amigo  do  declarante  descobriu  que  os
acusados, estavam desarmados e conseguiu imobilizar um dos
assaltantes:  que  os  acusados  a  todo  tempo simulavam que
estavam armados; que não se recorda do rosto de nenhum dos
envolvidos;  que  a  mãe  do  acusado  Paulo,  foi  até  a  sua
residência,  e  pediu  que  retirasse  a  queixa  contra  seu  filho,
alegando que ele era uma pessoa de bem, e que o fato teria
sido um fato isolado, pois seu filho estava desviado do caminho
de Deus; que a mãe do acusado se ofereceu a restituir o valor
do celular subtraído por seu filho.   (mídia anexada f.93). 

No  mesmo  sentido,  segue  o  testemunho  do  Policial  José  Paulo
Valeriano de Oliveira que realizou a diligência, no qual também demonstra a participação
do apelante no fato:
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“que  quando  chegou  ao  local,  o  acusado  Aldenor  estava
dominado pela vítima, que o outro envolvido fugiu de bicicleta,
mas o seu comparsa informou nome e endereço do individuo ,
que o policial  se dirigiu até a residência do mesmo, e lá  foi
informado que ele não se encontrava( mídia anexada, f.102)

Colaciona-se ainda o depoimento do acusado Aldenor dos Santos
perante  a autoridade policial  e  confirmado posteriormente  em juízo,  registre-se que o
declarante tenta apresentar uma versão fantasiosa do evento, entretanto confirma a sua
presença e a do apelante Paulo Ricardo Costa Vilar na hora e local do fato (f.09) :

“que vinha passeando com seu amigo Paulo pelo açude velho,
quando de repente Paulo foi para cima  de dois rapazes que
estavam conversando na calçada; que neste momento estava
com  a  mão  no  bolso  do  casaco;  que  não  entendeu  o  que
acontecia  e  de  repente  viu  seu  amigo  Paulo  entrar  em luta
corporal com os rapazes, momento em que foi interferir e ao
perceber que eram mais fortes tentou fugir; que foi segurado
por um dos rapazes; que seu amigo paulo saiu correndo e após
o comparecimento da polícia militar foi levado”

Assim, diante da coerência das declarações da vítima, bem assim a
existência  de  fortes  elementos  a  apontar  a  autoria,  deve-se  prestigiar  a  condenação
imposta, afastada a tese defensiva de fragilidade probatória.

Deste modo, não há como ser acolhida a tese defensiva, já que a
prova apreciada é suficiente para incriminar o acusado.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  em  face  da  ausência  justificada  do
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Joás  de  brito  Pereira  Filho,  Presidente  da
Câmara  Criminal.  Participaram  do  julgamento  ainda  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  Relator,  e  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,
Revisor.

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo
Senhor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 14 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Junior
           Relator
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