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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 0002076-58.2012.815.0171 –  2ª  Vara da
Comarca de Esperança

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTES : Maciel Araújo Justino
ADVOGADA : Sebastião Araújo de Maria

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo  qualificado. Artigo
157, §2º, incisos I e II do Código Penal. Irresignação
defensiva.  Insuficiência  probatória.  Inocorrência.
Absolvição.  In  dubio  pro  reo.  Impossibilidade.
Materialidade e autoria consubstanciadas. Declarações
da  vítima  e  depoimentos  dos  policiais  harmônicos.
Recurso desprovido.

- A materialidade e autoria do crime de roubo atribuído
ao apelante ficaram devidamente provadas nos autos
pela prova oral  produzida em juízo,  notadamente  as
palavras das vítimas atestando de forma inconteste os
fatos narrados na denúncia e reconhecendo o acusado
como um dos autores do delito. Daí o improvimento da
irresignação.

- A sólida palavra da vítima, quando em consonância
com o caderno probatório, guarda especial relevo nos
crimes patrimoniais, pois muitas vezes é o único dado
disponível e eficaz na identificação do autor.

- A apreensão da res furtiva não é imprescindível à
comprovação da materialidade do  crime  de  roubo,
podendo a sua falta ser suprida por outros elementos
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de prova.

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

Trata-se de apelação criminal (fl. 149) interposta por Maciel
Araújo Justino contra sentença de fls. 145/147v, que o condenou pela prática
do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do CP), a uma pena de 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 20 (vinte)
dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 12 de agosto de 2011, por volta
das  23:00  horas,  na  praça  central  da  cidade  de  Montadas,  Maciel  Araújo
Justino, juntamente com Gilson Cândido Duarte, subtraíram para si, mediante
grave ameaça,  coisas  alheias  móveis,  tais  como,  aparelhos  celulares,  calça
jeans, relógio e carteira,  pertencentes às vítimas Erivan Carlos de Moura e
Wezem Kennedy Félix  Liberato,  na ocasião em que estas caminhavam pela
referida praça.

O  processo  foi  desmembrado,  tramitando  a  presente  ação
penal apenas em relação ao ora apelante – fl. 83-verso.

 
Em suas razões recursais de fls. 154/158,  o apelante pugna

pela absolvição ao argumento de que as provas dos autos são insuficientes
para embasar o édito condenatório,  devendo ser aplicado o princípio do  in
dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Parquet pugna pela manutenção do
decisum recorrido (fls. 159/164).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amadeus
Lopes  Ferreira  –  Promotor de Justiça  convocado –, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 170/173).

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio (Relator)
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Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço do recurso. 

Prima facie, cumpre ressaltar que a instrução ofereceu
elementos aptos à prolação da sentença condenatória, podendo-se constatar
de forma indubitável a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado,
descrito no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

In casu, a  defesa  do réu Maciel  Araújo  Justino pugna pela
absolvição, ad argumentum insuficiência probatória (in dubio pro reo).

Não há, todavia, como prover a pretensão defensiva, no
pertinente ao argumento de que faltam provas para condenação.

Ora, esmiuçando os  elementos  probatórios  contidos  no
caderno processual, percebe-se que a materialidade do crime restou
sobejamente evidenciada, notadamente, através do auto de prisão em
flagrante delito (fls. 07/35), auto de apresentação e apreensão de fl. 10 e da
prova oral colhida.

Não obstante a douta defesa pugnar pela absolvição do
apelante, verifico que a autoria do delito é inconteste, eis que o apelante foi
reconhecido prontamente pelas vítimas (declarações de fls. 124 e 124-v), que,
em juízo, ressaltaram que:

“que  conhecia  o  acusado  Maciel  apenas  de  vista  e  não
conhecia Gilson; que o roubo ocorreu a noite, mais de 23h;
que declarante estava com Wezem na praça da cidade de
Montadas, quando dois indivíduos chegaram e anunciaram o
assalto;  que  eles  chegaram  por  trás  e  ameaçaram  o
declarante e seu amigo a não olhar para eles; … que quando
os dois elementos anunciaram o assalto, o declarante olhou
para trás, olhando o rosto dos dois, reconhecendo Maciel,
mas eles mandaram o declarante não olhar para eles; ...”
(declarações de Erivan Carlos de Moura – fl. 124)

“que o assalto ocorreu por volta das 23hs, numa praça da
cidade de Montadas; que só estavam os dois na praça; que
conhecia o acusado Maciel apenas de vista e não conhecia
Gilson;  …;  que  quando  do  assalto,  o  declarante  logo
reconheceu  Maciel,  como  um  dos  assaltantes;  ...”
(declarações  de  Wezem  Kennedy  Félix  Liberato  –  fls.
124/124v)

As testemunhas de acusação, por sua vez, também apontam o
apelante como um dos autores da empreitada criminosa: 

“que  tomou  conhecimento  da  ocorrência  através  das
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vítimas; que conhecia o acusado apenas por comentários;
que Maciel é conhecido por praticar vários roubos na região;
que as vítimas apontaram Maciel como um dos autores do
assalto;  … que Gilson ao ser  preso, confessou o roubo e
disse  ter  praticado  o  crime  com  Maciel;  que  dos  bens
roubados,  apenas  foi  recuperado  uma  calça;  ...”
(depoimento  de  Gilmar  Rodrigues  de  Carvalho,  policial
militar, fl. 124v) 

“... que na delegacia, Gilson disse ter praticado o roubo com
Maciel;  que  dos  bens  recuperados,  apenas  conseguiram
localizar uma calça jeans; que conhecia o acusado Maciel, o
qual é conhecido por praticar vários roubos na região; ...”
(depoimento de Joelson Pereira de Melo, policial militar, fl.
125)    

Ora, as declarações da vítima, afirmando que não tem dúvidas
de que o apelante foi um dos autores do delito que lhe é imputado, é prova
suficiente para embasar a condenação, ainda mais  porque, na hipótese dos
autos,  ela  ainda  foi  corroborada pela  prova  testemunhal,  onde  os  policiais
apontam que Maciel é conhecido por praticar vários crimes contra o patrimônio
na região e pela própria circunstância da prisão do comparsa do apelante, que
foi preso ainda na posse de uma das res furtivas e, na fase policial, disse que
teria  cometido o  crime juntamente com Maciel,  inobstante em juízo  tentar
despistar a delação tentando atribuir outro nome ao corréu (no caso, falou que
o nome do comparsa era Maxwel – interrogatório de fl. 77), motivo pelo qual é
impossível prosperar o pedido absolutório.

A propósito, vejamos os arestos abaixo, o qual representa a
hipótese dos autos, in verbis:

“Roubo. Prova. Depoimento da vítima. Eficácia probatória.
(...) A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que
solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa
eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único
desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não
de  acusar  inocentes,  mormente  quando  não  os  conhece”
(TACRSP-RT 744/602).

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  ROUBO QUALIFICADO.
AUTORIA.  SÚMULA  N.  7/STJ.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
- A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente,
incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso
em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
- "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem  relevância  na  formação  da  convicção  do  Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
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criminoso"  (HC 143.681/SP,  Rel.  Ministro Arnaldo  Esteves
Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).
Agravo regimental desprovido.
(STJ,  AgRg  no  AREsp  482.281/BA,  Rel.  Ministra
MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA
DO TJ/SE),  SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2014,
DJe 16/05/2014).Destaquei.

Ressalte-se ainda,  quanto ao crime de roubo,  que pouco
importa se a  res furtiva  subtraída da vítima não tenha sido apreendida em
poder do apelante. A uma porque já tinha decorrido intervalo de tempo entre o
assalto e a prisão do acusado Maciel,  o que permitiu que ele se desfizesse
do(s) produto(s) do crime que tenha lhe cabido. A duas porque a materialidade
dos crimes patrimoniais pode ser suprida, a exemplo da hipótese, pela palavra
da vítima, de reconhecido valor nessa espécie delitiva, principalmente quando
corroborada pelo conjunto probatório.

Nesse sentido:

“...  A apreensão da res furtiva não é imprescindível à
comprovação da materialidade da infração, podendo a
sua falta ser suprida por outros elementos de prova.”
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020080399815003
- Órgão (CAMARA CRIMINAL) - Relator DES. LEONCIO
TEIXEIRA CAMARA - j. em 14/06/2011) 

“... A comprovação da materialidade do crime de
roubo não prescinde, propriamente, de prova
documental, tais como a elaboração dos termos de
apreensão e restituição, até mesmo, porque, nem
sempre é possível a apreensão da 'res furtiva'...”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0024.12.027896-5/001,
Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 25/06/2013, publicação da
súmula em 01/07/2013) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
EMPREGO  DE  ARMA.  CONCURSO  DE  AGENTES.  CÓDIGO
PENAL, ART. 157, § 2. º, I E II. Posse de entorpecente para
consumo próprio.  Lei  n.  11.343/06,  art.  28.  Condenação.
Recurso defensivo.  Roubo. Absolvição. Insuficiência de
provas  da  autoria  delitiva.  Não  acolhimento.
Reconhecimento  dos  réus  pelas  vítimas.
Prescindibilidade  de  apreensão  da  Res  furtiva  em
poder dos acusados. Condenação mantida. Não há falar
em absolvição  quando as  vítimas,  passados mais  de três
meses desde a data do roubo,  conseguem reconhecer os
réus em meio a outras  pessoas,  nas  imediações do local
onde  o  crime  ocorreu  e  chamam a  polícia,  apontando-os
como autores  do  delito.  Além disso,  imperioso lembrar
que  a  apreensão  da  Res  furtiva  em  poder  dos
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acusados não é imprescindível para a demonstração
de sua responsabilidade criminal.  Ainda mais  no caso
concreto, em que os réus foram localizados meses após o
roubo.  Dosimetria.  Pena-base.  (...)  Recurso  parcialmente
provido.  Extinção  da  punibilidade  em  relação  ao  crime
previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 declarada de ofício.
(TJSC;  ACR  2012.061406-4;  Capital;  Quarta  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Roberto  Lucas  Pacheco;  Julg.
15/08/2014; DJSC 25/08/2014; Pág. 533) 

Destaques nossos.

Como visto acima, a jurisprudência pátria é uníssona no
sentido de que a não apreensão em poder do agente da res furtiva não impede
o reconhecimento da consumação do crime de roubo, mormente quando restar
devidamente demonstrada a subtração por outros meios de prova,
principalmente pela palavra da vítima, não merecendo prosperar, portanto, a
alegação de falta de prova material do crime.

Portanto, ao analisar todo o contexto fático-probatório
deste processo conclui-se que não há qualquer dúvida de que o apelante
praticou o roubo qualificado em concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II,
do Código Penal), sendo sua tese absolutória, lastreada na negativa de autoria,
totalmente descabida.

Quanto à pena privativa de liberdade aplicada, verifica-se
que restou fixada em patamar justo e proporcional à conduta delituosa
praticada. 

A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e
10  (dez) dias-multa,  ou seja,  no mínimo legal. Ausentes as atenuantes ou
agravantes aplicáveis, na terceira fase, a pena foi acrescida em 1/3 (um terço)
ante a presença da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2º,
inciso II, do CP), restando definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. 

Por causa da reincidência (antecedentes de fls. 136/142, a
pena foi aumentada ainda em 02 meses, resultando uma pena definitiva de 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-
multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Assim, houve, na espécie, estrita obediência ao critério
trifásico, apresentando-se a sanção privativa de liberdade ajustada à
reprovação e a prevenção delituosa. 

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

É como voto.
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Presidiu o julgamento,  com  voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara
Criminal  e  revisor,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada),
relator, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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, 24 de fevereiro de 2015.    

            

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
   RELATOR  


