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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL. Apelação 
Criminal.  Crime  contra  o  patrimônio.  Roubo 
majorado.  Materialidade  e  Autoria 
Comprovadas.  Sentença  condenatória. 
Alegação  de  negativa  de  autoria.  Pretendida 
absolvição por insuficiência de provas. Acervo 
probatório  desfavorável  ao  pleito  defensivo. 
Reconhecimento do acusado pelas câmeras de 
segurança. Desprovimento. 

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

–   Apelo desprovido

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 ao recurso, nos termos do voto 
do Relator e em Harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Elenilson da 
Silva Cabral, que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo  Juiz de 
Direito da Vara única da Comarca de Pirpirituba, que o condenou à pena de 06 
(seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime semiaberto, e 74 (setenta 
e quatro) dias-multa por infringir o art.  157, §2º, I e II,  do CP. (sentença de 
fs.179/188).:
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Narra a denúncia que no dia 25 de abril de 2013 por volta 
das 07h30, na casa lotérica Cruzeiro do Sul, localizada na rua Presidente João 
Pessoa, no centro do município de Sertãozinho, os acusados José Rafael dos 
Santos Francisco, Robson Rogério Monteiro e Elenilson da Silva Cabral, ora 
apelante, juntamente a um adolescente, subtraíram mediante grave ameaça a 
quantia  de  R$4.844,00  (quatro  mil  e  Oitocentos  e  quarenta  e  quatro  reais 
pertencentes ao sr.  Pedro Epaminondas de Oliveira,  proprietário da referida 
casa lotérica.).

Acrescenta  a  inicial,  que  após  acionada,  a  polícia 
perseguiu  os  acusados,  vindo  a  prender  José  Rafael  dos  Santos,  e  por 
seguinte os outros participantes do fato delituoso.

 Em suas razões recursais (fs.197/204), aduz não haver 
provas suficientes para sua condenação..

Postula ao final, pela reforma da sentença para que seja 
absolvido.

Contrarrazões pelo Ministério Público (fs. 218/224) 

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer (fs.232/233), 
opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

-  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior 
(Relator).

O recurso deve ser desprovido

1 – DA MATERIALIDADE E AUTORIA 

A materialidade e autoria delitivas decorrem dos autos do 
inquérito de fs. 07/51, donde consta o auto de prisão em flagrante delito (fs. 
07/11),  o  auto  de  apresentação  e  apreensão  (f.  32),  além  das  fotografias 
captadas  no  circuito  interno  de  TV  (fs.37/41),  bem  como  os  relatos  das 
testemunhas ouvidas no processo, elementos estes que demonstram que o 
apelante participou efetivamente do assalto à casa lotérica, ocasião em que 
acompanhado de outros comparsas, subtraiu para si  uma certa  quantia em 
dinheiro, mediante grave ameaça.

Nesse  sentido,  são  bastante  para  comprovação  da 
culpabilidade do agente, as palavras dos policiais que efetuaram as prisões dos 
acusados, precisas em apontar o apelante como um dos autores do assalto.

“(...) que na carteira de Robson foi encontrada um 
mapa  com  a  localização  da  lotérica;  a  princípio 
quem  foi  reconhecido  foi  somente  Elenilson (...) 
que  após  iniciar  as  diligências,  ficaram sabendo 
que Elenilson não foi trabalhar e tinha ido embora 
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pra  joão  pessoa;  que  apenas  Elenilson  foi 
reconhecido  pela  filmagem,  inclusive  por  várias 
pessoas  que  conheciam  o  acusado  na  cidade. 
(Geraldo Cirino de Oliveira, mídia anexada à f.116)
“(...)que  foi  na  fabrica  onde  Elenilson  trabalha, 
levou a filmagem da ação delitiva, e uma fotografia 
do acusado, e de imediato todos os funcionários o 
reconheceram.(...)  Que  não  encontrou  Elenilson 
em nenhum dos locais possíveis, que inclusive ele 
faltou  ao trabalho neste  dia.  (Luiz  André  Sobral, 
mídia anexada à f.116)

Destaque-se, por oportuno, que a imagem anexada à f.40 
traz a imagem nítida do apelante na cena do crime, dando total respaldo ao 
reconhecimento citado pelos milicianos que procederam as diligências.

No  mesmo  sentido,  são  as  declarações  dos  demais 
acusados na esfera policial, confirmando a participação de Elenilson da Silva 
Cabral em toda investida criminosa:

"(...) Que na noite de ontem por volta das 20hO()min 
"MAZINHO"  que  também  é  primo  do  conduzido 
efetuou ligação para o conduzido e o chamou para 
conversar  nas  grotas:  que  o  interrogado  foi  até  o 
local  marcado  e  lá  encontrou  com  MAZINHO 
(Josimar Cunha da Silva) e ELENILSON DA SILVA 
CABRAL  vulgo  LENILSON  perguntaram  se 
realmente o interrogado iria alugar o veículo tendo o 
interrogado  respondido  que  sim  mais  pediu  aos 
primos para que não fossem fazer coisa errada com 
seu veiculo:  (...)  que diante  da argumentação dos 
policiais o interrogado resolveu contar a verdade e 
contou que havia alugado o veículo para 0 seu primo 
MAZINHO,  omitindo  o  nome  do  segundo  primo 
ELENILSON: que o interrogado fez tal omissão por 
medo  e  nesta  data  reconhece  pelas  filmagens  e 
fotos  que  um  dos  elementos  que  participou  do 
assalto à casa lotérica é seu primo ELENILSON o 
qual  estava  trajando camisa vermelha  e  apareceu 
com  rosto  descoberto:(Robson  Rogério 
Monteiro,fs.14-15)

"(...)  que  no  dia  de  ontem  por  volta  das  09:00 
horas  tia  manhã  fora  procurado  pelo  seu  primo 
ROBSON,  conhecido  por  ROBINHO  este  lhe 
chamou  para  fazer  um  assalto  a  uma  casa 
lotérica. não informando em cpie cidade seria feita 
a  parada;(...)  que  o  declarante  se  recusou  a 
participar  da  parada;  o  seu  primo  ROBINHO 
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chamou o outro primo ELENILSON; na manhã de 
hoje tomou  conhecimento de que a casa lotérica 
de Sertãozinho havia sido roubada; o veiculo GOL 
de cor prata, pertencente ao seu primo ROBINHO 
fora  encontrado  abandonado  na  Rua  Pedro 
Clementino no Bairro do Nordeste 1. nesta cidade. 
próximo à rua sem saída; que é do conhecimento 
do declarante de que participaram do assalto seu 
primo ROBSON, ELENILSON e um outro que não 
sabe o nome: que hoje pela manhã a polícia deu 
uma  batida  na  rua  São  Pedro  após  terem 
encontrado  o  GOL  de  ROBINHO.  tendo 
encontrado na casa da menor EDUARDA parte do 
dinheiro  roubado  da  casa  lotérica  além  de 
prenderem a pessoa de RAFAEL, o qual eslava na 
residência  de  EDUARDA:  (...)  que  acredita  o 
declarante  que  seu  primo  ELENILSON  aceitou 
participar  do  ROUBO  A CASA LOTÉRICA pelo 
fato de estar precisando de dinheiro para pagar os 
danos causados ao veículo do seu  tio Paulo,  no 
valor de RS 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais); 
(...) " declarante Josimar Cunha da Silva. f12

Em  juízo,  confirmaram  suas  versões  (mídias  digitais 
anexadas às f.116 e f.139)

Assim, diante da coerência dos relatos das testemunhas e 
declarantes, bem assim a existência de fortes elementos a apontar a autoria, 
deve-se  prestigiar  a  condenação  imposta,  afastada  a  tese  defensiva  de 
insuficiência e fragilidade probatória.

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

2 - DISPOSITVO

Isto posto, nego provimento ao apelo.

É o voto.1

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, em face da eventual ausência do 
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio 
Ramalho Júnior, relator, Carlos Martins Beltrão Filho, revisor e Márcio Murilo da 
Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

1  AC 0000584-44.2013.815.0511_09
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Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy 
de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
em João Pessoa, 23 de abril 2015.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho júnior
Relator

5


