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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº 0000274-09.2008.815.0351  –  1ª  Vara da
Comarca de Sapé/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Emmanuel Diego Nascimento da Cunha, conhecido por “Bucha”
DEFENSOR PÚBLICO: João Pereira Vasconcelos (OAB/PB 2.401)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DO ACUSADO  PELA  VÍTIMA.
RESPONSABILIDADE  INAFASTÁVEL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Em tema de delito patrimonial, a palavra da
vítima, especialmente quando descreve com
firmeza a cena criminosa e identifica o agente
com igual certeza, representa valioso elemento
de convicção quanto à certeza da autoria da
infração.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 1ª  Vara da Comarca de Sapé, Emmanuel Diego
Nascimento  da Cunha, conhecido  por  “Bucha”,  devidamente qualificado, foi
denunciado como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal (fls.
2-4). 

Consta dos autos que no dia 26/01/2008, por  volta  das
21h00min, Wellington Gerônimo da Silva, vítima, mototaxista, se encontrava
em frente ao Pelotão da Polícia Militar da localidade acima referida, quando o



                  Poder Judiciário
                  Tribunal de Justiça da Paraíba
                  Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

acusado  solicitou  que  o  mesmo  lhe  conduzisse  até  a  Pousada
Paraty, naquela mesma cidade.

Ao chegar no local determinado, o denunciado, simulando
o uso de arma de fogo, com a mão por baixo da camisa, anunciou o assalto, e
tomou-lhe  a  motocicleta.  Comunicado  o  fato  à  Polícia  local,  foram
empreendidas diligências que lograram prender em flagrante o acusado.

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para  condenar o réu  Emmanuel
Diego Nascimento da Cunha nas penas do art. 157, caput, do Código Penal,
fixando a reprimenda da seguinte forma (fls. 151-155):

-  Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 4 (quatro)
anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo,
tornando-a definitiva, a ser cumprida no regime aberto. 

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu
a esta Superior Instância, pugnando, por sua absolvição, sob o argumento da
ausência de provas capazes de alicerçar um decreto condenatório (fls. 171-
176).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 181-183),
seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça,
que, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 187-190).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com
ele concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento (fls.
192).

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à
sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando, por sua
reforma, no sentido da absolvição do inculpado, diante da insuficiência de
provas.

Alega  a  defesa  que  o  único  fundamento  do  decreto
condenatório é a palavra da vítima, pois inexiste testemunha presencial do
fato. 

A  autoria  e  a  materialidade  restam,  amplamente,
comprovadas, de modo a positivar a existência do delito de maneira cristalina,
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o que  se  depreende  das  suficientes  provas  colhidas  durante  as
fases inquisitorial e processual, tais como, o Auto de Prisão em Flagrante (fls.
06-09), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 13), reconhecimento da vítima
(fls. 105), e depoimentos testemunhais, todos acordes com o direcionamento
tomado na condenação.

Inicialmente, mister destacar que não houve interrogatório
judicial do acusado, em razão do mesmo não ter sido encontrado (fls. 135-v e
139).

Ademais, a vítima reconheceu o autor da prática delituosa
(fls. 105): “(...) que, depois da prisão do acusado, reconheceu-o em Cajá;
(...)”.

Destaca-se o depoimento  do  policial  Antônio  Ferreira  da
Silva, fls. 103: 

“que, quando o depoente e demais policiais  de
Sapé  chegaram em Cajá,  o  acusado  já  estava
preso pelo destacamento de lá; que o acusado
indicou  o  local  onde  jogou  a  moto,  a  qual  foi
recuperada; (...) que o acusado disse que era a
primeira vez que fez fato dessa natureza; (...)”. 

Dessarte, o substrato probatório a autorizar uma
condenação é irrefragável e aprume. A materialidade e a autoria atribuídas ao
apelante são incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão dos
responsáveis.

A  juíza  singular, ao proferir seu decisum no molde
condenatório, enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art.
157, caput, do Código Penal, fê-lo em consonância com os elementos de
convicção encartados nos autos, mormente quando não carreado ao álbum
processual nenhum elemento convincente a expurgar-lhe a culpabilidade, o
qual venha a justificar a absolvição pretendida.

De mais a mais, nos crimes de roubo praticados à
sorrelfa, a prova coligida, em especial a palavra da vítima, se não for
desconstituída por qualquer dos demais elementos de convencimento
apurados em instrução, como sói acontecer no presente caso, é
absolutamente hábil para sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:
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“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  criminoso"  (hc
143.681/sp, Rel. Ministro Arnaldo esteves Lima,
quinta turma, dje 2.8.2010).” Agravo regimental
desprovido.  (STJ;  AgRg-AREsp  482.281;  Proc.
2014/0048036-7;  BA;  Sexta  Turma;  Relª  Desª
Conv. Marilza Maynard; DJE 16/05/2014)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE CRIME DE
ROUBO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS. PALAVRA DO OFENDIDO. VALOR
PROBATÓRIO  RELEVANTE.  PROVA
TESTEMUNHAL.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
ROBUSTO.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO  SUBSIDIÁRIA  DE  ATIPICIDADE
PENAL.  CONDUTA DO AGENTE SE AMOLDA AO
TIPO  PENAL  INCURSO.  CONDUTA  DOLOSA
COMPROVADA.  NÃO  ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.  Nos  crimes  contra  o
patrimônio,  quase  sempre  praticados  na
clandestinidade,  a  palavra  do  ofendido.  Se
segura  e  coesa  com  os  demais  elementos  de
prova. Sem intenção de incriminar um inocente
ou  ver  agravada  sua  situação,  tem  relevante
valor para comprovar a autoria e materialidade
do delito.  Mesmo que o réu tenha negado sua
participação,  a  possibilidade  de  o  crime  ter
ocorrido  de  outro  modo  ou  de  ser  atribuído  a
outros agentes que não a ele ficou excluída, uma
vez  que  não  tendo  fornecido  elementos  a
comprovar  fatos  que  a  infirmem  e  tendo,
inclusive,  sido  reconhecido  pela  vítima,  forçoso
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concluir que há provas mais do que suficientes de
sua  atuação  para  ensejar  uma condenação.  In
casu,  incabível  se  revela  a  tese  de  atipicidade
penal, eis que a conduta do apelante se amolda
ao  tipo  penal  descrito  na  exordial  acusatória.”
(TJPB; APL 0041910-72.2010.815.2003; Câmara
Especializada Criminal;  Rel.  Des.  João Benedito
da Silva; DJPB 05/09/2014)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO POR  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
PALAVRAS  DA  VÍTIMA  FIRMES  E  COESAS  AO
APONTAR  O  APELANTE  COMO  O  AUTOR  DO
ASSALTO.  IMPOSSIBILIDADE.  REDUÇÃO  DAS
PENAS.  CONDENAÇÃO  POR  CONTRAVENÇÃO
PENAL  MACULADORA  DOS  ANTECEDENTES.
PENAS  MANTIDAS.  1.  Restando  a  palavra  da
vítima,  segura  e  coesa,  ao  apontar  o  apelante
como  sendo  o  autor  do  delito  de  roubo,
impossível  a absolvição pretendida. 2. Havendo
condenação transitada em julgado pela prática de
contravenção penal prevista no art. 65 da LCP,
em  desfavor  do  apelante,  não  há  falar-se  e
redução  das  penas-base,  vez  que  comprovada
circunstância maculadora de seus antecedentes.
Desprovimento  ao  recurso  é  medida  que  se
impõe.” (TJMG; APCR 1.0471.12.012352-9/001;
Rel.  Des.  Antônio  Carlos  Cruvinel;  Julg.
17/09/2013; DJEMG 24/09/2013) 

Assim,  as  declarações  da  vítima,  são  harmoniosos,  e
contradizem a tese defensiva de que o apelante não praticou o delito, ante a
inexistência de testemunha que afirme tê-lo visto cometendo o crime. 

Conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
decantada pelo recorrente, esmorece em face da materialidade e da autoria
incontestes, posto que esteadas em provas verossímeis e vigorosas.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Excelentíssimo  Desembargador
João  Benedito,  com  voto;  dele  participando,  além  de  mim,  relator,  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.
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Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Manoel Henrique Serejo, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
         - Relator -

Apelação Criminal n° 0000274-09.2008.815.0351                         CMBF - Relator                 6


	RELATÓRIO
	VOTO

