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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 0004269-62.2011.815.0371 – 6ª Vara Mista
da Comarca de Sousa

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTES : Emanuel Leite de Sousa e Jefferson Moura da Silva
ADVOGADO : João Marques Estrela e Silva
APELADA : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo Qualificado. Art.
157, § 2º, II do CP. Absolvição. Impossibilidade.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
Palavra da vítima. Relevância. DESPROVIMENTO
DO APELO. 

- Inexiste insuficiência probatória a ensejar a
condenação dos réus quando, pela prova colhida no
processo, a autoria e a materialidade são
incontestes, impondo as suas condenações.

 Há que se ressaltar que, em crimes dessa
natureza, geralmente ocorridos na clandestinidade, a
palavra da vítima merece preponderância e é
suficiente para a condenação, principalmente quando
as declarações daquela são coerentes, firmes e
encontra respaldo nas demais provas dos autos, tais
como confissão de um dos recorrentes e pelos
depoimentos testemunhais.
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 A delação do comparsa tem pleno valor
probatório, sendo importante meio de prova para a
responsabilização penal do corréu, quando aquele,
sem intuito de se beneficiar, como se verifica na
espécie, confessa sua própria participação no fato
incriminado, envolvendo também o outro  que nele
cooperou como co-autor, notadamente, quando a
referida delação também encontra respaldo nas
provas produzidas em juízo, sob o crivo do
contraditório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade, em conhecer e NEGAR  PROVIMENTO AO APELO,  em
harmonia em parte com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Emanoel
Leite de Sousa e Jefferson Moura da Silva contra a sentença de fls. 98/101,
que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo qualificado (art.
157, § 2º, inciso II, do CP), à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para  cada  um,  em regime inicial
semiaberto. 

Narrou a inicial acusatória de fls. 02/05, que no dia
31/10/2011, por volta das 23h30min, na linha férrea do Bairro da Estação,
Município de Sousa-PB, os denunciados abordaram a vítima Girleide Soares
da Silva, derrubando-a no solo e subtraindo uma bolsa de cor rosa contendo
um óculos de grau, um carregador de celular, a quantia de 15 (quinze) reais
em espécie, uma câmara digital da marca Kodak, um aparelho celular da
marca Motorola e objetos pessoais.

Consta, ainda, que logo após conduta  cirminosa, os
acusados foram pegos em flagrante e na Delegacia de Polícia, confessaram o
delito.

Denúncia recebida em 25/11/2011 à fl. 41.
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Finalizada a instrução criminal, às fls. 98/101, foi julgada
procedente a peça acusatória.  

Insatisfeitos, os réus apelaram da sentença (fl. 104)
alegando, em síntese, em suas razões de fls. 111/116, que a prova colhida
durante a instrução criminal não é suficiente para amparar um édito
condenatório, pois as suas condenações foram embasadas exclusivamente
na palavra da vítima. Requereram, assim, as absolvições. 

Contrarrazões do Ministério Público ao apelo pugnando
pelo seu desprovimento, às fls. 120/121v.

A Procuradoria de Justiça, através de parecer do Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado, opinou pela
manutenção da sentença (fls. 126/128).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço do recurso. 

No mérito, aduzem os recorrentes que a prova colhida nos
autos não é suficiente para embasar um édito condenatório e que suas
condenações foram baseadas exclusivamente na palavra da vítima, motivo
pelo qual requerem suas absolvições. Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelos autos de prisão em flagrante (fls. 07/12), de apreensão (fl. 19) e de
entrega (fl. 20). As autorias restam, também, incontestes, inclusive por
terem os réus confessado a acusação na fase inquisitiva, ratificada por um
deles em juízo, corroborada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos
testemunhais. 

A vítima relatou, na fase policial (fl. 10):

“...chegando em sua residência, foi surpreendida por duas
pessoas do sexo masculino, os quais lhe derrubaram e
usando de violência lhe roubaram sua bolsa de cor rosa
contendo os seguintes objetos: (...) QUE, após o roubo,
os acusados correram em direção ao Conj. Frei Damião;
QUE, sua irmã  Cirlania que estava na calçada da
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residência e assistiu todo o ocorrido, acionou a policia
militar; (...) QUE, de logo reconheceu os acusados presos,
como sendo os mesmos que acabara de lhe roubar...”

Em juízo (mídia, fl. 87v) confirmou o depoimento
prestado na delegacia.

“que começou a correr e eles a calçaram foi quando ela
caiu no chão; que eles a viraram e puxaram a sua bolsa
(...) que eles pegaram a  bolsa  e correram, que eram
dois...” 

Cirlania Soares da Silva, irmã da ofendida, afirmou na
fase policial (fl. 09):

“...QUE, afirma a depoente que de onde estava, deu para
perceber quando a irmã apareceu na rua, momento em
que duas pessoas do sexo masculino apareceu de
repente, por trás da irmã da depoente; QUE, tais pessoas
derrubaram Girleide no chão e lhe tomaram a bolsa com
pertences pessoais da mesma; QUE, após a pratica do
crime, os acusados foragiram do local tomado destino ao
Conj. Frei Damião (...)QUE, afirma que assim como sua
irmã Girleide, a depoente de logo reconheceu as pessoas
presa, como sendo as mesma que acabara de roubar
Girleide...”

Perante a autoridade judicial ratificou seu depoimento
(mídia, fl. 87v).

Ambos os réus confessaram a acusação na fase
investigativa, Jefferson Moura da Silva, relatou (fl. 12):

“...QUE, afirma que se aproximaram por trás da mulher, a
qual quando avistou o interrogado e o amigo EMANOEL,
correu, vindo a cair, com isso a bolsa também caiu; QUE,
afirma que pegou a bolsa e saíram correndo com destino
ao conjunto Frei Damião; QUE, ao chegarem no Frei
Damião, passaram a verificar o que tinha dentro da
bolsa...”

Emanoel Leite de Sousa, afirmou (fl. 11):

“...QUE, afirma que se aproximaram por trás da mulher;
QUE, afirma que no momento em que avistou o
interrogado e JEFFERSON, a mesma assustou-se e caiu no
chão, com isso a bolsa também caiu, ocasião em que
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JEFFERSON pegou a bolsa que  estava no chão e saíram
correndo com destino ao Conjunto Frei Damião...” 

Em juízo, Emanuel Leite de Sousa, negou a conduta
criminosa, vejamos (mídia eletrônica, fl. 87v):

 “...que não é verdadeira acusação, que ele e seu amigo
vinham passando e ela se assustou  e correu (...) que
com ele não foi pego nada e com seu amigo Jefferson não
sabe dizer...”   

Porém, seu comparsa Jefferson Moura da Silva afirmou
serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia (mídia eletrônica, fl. 87v):

“... que é verdadeira a acusação, (...) que estava os dois
no momento (...) que eram viciados em drogas e como
não tinham drogas nessa hora resolveram realizar esta
“besteira”, mas ninguém puxou arma não, que a intenção
não era fazer mal a nenhuma das vítimas (...) que pegou
a bolsa da vítima e saiu correndo, que ela caiu no chão...”

Conforme se observa, as condenações dos apelantes
foram baseadas na palavra da vítima, corroborada pela confissão de um
deles e pelo depoimento da irmã da vítima, não havendo, portanto, que se
falar em absolvição.

É de se ressaltar que, em crimes dessa natureza,
geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima merece
preponderância e é suficiente para a condenação, consoante entendimento
pacífico da jurisprudência pátria:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART.
157, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS H ÁBEIS À
CONDENAÇÃO. D ELITO PRATICADO NA C LAN
DESTINIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
ANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORAD AS D E FORMA
EQUIVOCADA. REDUÇÃO DA REPRIMEND A QUE SE
IMPÕE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente
cometidos na clandestinidade, sem a presença de
testemunhas, a palavra da vítima assume especial
relevância, quando em coerência com os demais
elementos probatórios e ausente qualquer elemento
capaz de caracterizar a acusação infundada. II
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verificada a existência de equívoco na valoração das
circunstâncias judiciais, forçosa a redução ainda que de
ofício, por se tratar de matéria de ordem pública”. (TJRN;
ACr 2012.009872-7; Câmara Criminal; Relª Desª
Maria Zeneide Bezerra; DJRN 21/02/2013; Pág. 60)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, a
palavra da vítima possui inegável alcance, sendo o
conjunto probatório coerente e harmônico,
suficiente para comprovar a autoria do delito e
manter a condenação. 2. In casu, o réu foi reconhecido
com absoluta certeza pela vítima, tanto na fase
inquisitória quanto em juízo, não havendo que se falar em
incerteza no reconhecimento. 3. Recurso conhecido e não
provido para manter incólume a sentença que condenou o
réu como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do
Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal”. (TJDF; Rec 2012.09.1.008401-6;
Ac. 654.203; Segunda Turma Criminal; Rel. Des.
Roberval Casemiro Belinati; DJDFTE 20/02/2013;
Pág. 279). Destaques nossos em ambos. 

Ponto outro, os recorrentes colocaram em dúvida a
credibilidade do depoimento da vítima, entretanto, não fez prova da
alegação. 

Ademais, verifica-se que as versões apresentadas pela
ofendida, pela testemunha e por um dos réus na instrução probatória, são
idênticas, não deixando margem à dúvida quanto à ação criminosa e suas
autorias, sendo totalmente descabida a alegação de que a sentença
condenatória baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima. 

Ademais,  a delação do corréu Jefferson Moura da Silva é
meio bastante  de prova, hábil a amparar o decreto condenatório quando
somado a outras circunstâncias existentes nos autos. 

Nesse sentido:

“EMENTA: PENAL - USO DE DOCUMENTO FALSO -
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA AUTORIA E
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MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS -
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - MEIO ABSOLUTAMENTE
INEFICAZ - CRIME IMPOSSÍVEL - INADMISSIBILIDADE -
PENA-BASE - REDUÇÃO - IMPERATIVIDADE - PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - DECOTE -
IMPOSSIBILIDADE. 
- Não há que se falar em ausência de provas para a
condenação diante da delação do corréu
corroborada pela prova testemunhal produzida. 
- O crivo da autenticidade documental não deve ser
tomado a partir da experiência de um policial militar,
dado à lida diária com documentos, mas pela capacidade
de enganar um homem médio, não cogitando, ademais,
de falsificação grosseira, se o documento não apresentava
sinais claros e evidentes de adulteração. 
- A pena merece redução quando aplicada de forma
exacerbada e sem a devida fundamentação. 
- A pena de prestação pecuniária deve ser fixada de modo
a atender as finalidades da reprimenda, quais sejam, a
punição do infrator e a reparação das conseqüências
advindas de sua conduta, devendo ser proporcional à
gravidade do delito, ainda que represente um ônus
pesado ao condenado, dada a sua situação financeira. 
 Na condenação superior a um ano a pena privativa
de liberdade pode ser substituída ou por uma pena
restritiva de direitos cumulada com multa ou por duas
restritivas de direitos, nunca por apenas uma pena
substitutiva isolada.”   (TJMG -  Apelação Criminal
1.0674.11.001378-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio
Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 02/12/2014, publicação da súmula
em 11/12/2014)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO -
ART.157, §2º, II DO CPB - ABSOLVIÇÃO -
INADMISSIBILIDADE - DELAÇÃO CORRÉU -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE -
VIOLÊNCIA CONFIGURADA - PALAVRA DA VÍTIMA. As
provas amealhadas ao longo da instrução são mais
do que suficientes para ensejar a condenação, ainda
mais quando a negativa se apresenta destituída de
álibi comprobatório e de verossimilhança. As
declarações de corréus têm valia probatória,
máxime se eles também confessaram estar
envolvidos no crime, não procurando se eximirem
da responsabilidade. O delito previsto no art. 157 do
Código Penal estabelece objeto jurídico complexo
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composto pelo patrimônio e a integridade da pessoa, ou
seja, restando demonstrada a violência, é de se
reconhecer a conduta como típica do roubo.”   (TJMG -
Apelação Criminal  1.0347.07.007121-7/001,
Relator(a): Des.(a) Walter Luiz , 1ª CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 25/11/2014, publicação
da súmula em 04/12/2014) 

Destaques nossos.

Desse modo, está  comprovado nos autos que os
apelantes subtraíram coisa alheia móvel da vítima Girleide Soares da Silva,
mediante grave ameaça, incorrendo no tipo penal previsto no art. 157, § 2º,
II, do CP. 

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

Emanoel Leite de Sousa

A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa. Deixou de incidir a atenuante da menoridade, em face
da pena já ter sido aplicada no mínimo legal. Devido ao concurso de
pessoas, o magistrado aumentou a pena em 1/3 (um terço), perfazendo 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em
definitivo.

Tendo em vista o réu ter permanecido segregado durante
01 (um) mês e 01 (um) dia, subtraiu este período da sua pena definitiva,
apenas para fixar o regime semiaberto de cumprimento da pena.

Jefferson Moura da Silva

A pena-base foi aplicada em 04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria reconheceu a
confissão espontânea e a atenuante da menor idade, contudo, deixou de
reduzir a pena em virtude de já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula
231/STJ).

 
Na terceira fase, verificou que o crime foi cometido com o

concurso de duas pessoas, majorando-a em 1/3, tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a
qual tornou definitiva.
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Em virtude do réu ter permanecido segregado durante 02
(dois) anos e 21 (vinte e um) dias, subtraiu este lapso temporal da sua pena
definitiva, apenas para fixar o regime semiaberto de cumprimento da pena.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, em
harmonia com o parecer ministerial.  

É como voto. 

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  em  face  da
eventual  ausência  do Excelentíssimo Senhor  Desembargador  João
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio  (com jurisdição  limitada),  relator,  João  Batista  Barbosa
(Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para substituir o
Esmo.  Sr.  Des.  João  Benedito  da  Silva),  revisor  e  Carlos  Martins
Beltrão Filho. Ausente Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Roseno Neto, 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, 16 de
abril de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
               RELATOR


