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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001532-23.2007.815.0211 – 2ª Vara da Comarca
de Itaporanga/PB.
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.
APELANTE: Carlos Eduardo Rodrigues Martins
ADVOGADO: José Valeriano da Fonseca (OAB/PB 4.115)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO.  CONCURSO  DE
PESSOAS.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
CONDENAÇÃO  NOS  TERMOS  DOS  ARTIGOS
157,  §  2º,  II,  DO  CÓDIGO  PENAL.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO
LASTREADO NA FALTA DE PROVAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE.  RECONHECIMENTO  DO
ACUSADO  PELAS  VÍTIMAS.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  DESFAVORÁVEL  AO  PLEITO
DEFENSIVO.  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, nos termos do
voto do relator. Expeça-se mandado de prisão.

RELATÓRIO

Perante 2ª Vara da Comarca de Itaporanga/PB, Carlos Eduardo
Rodrigues Martins e Wesley Santos da Nóbrega, devidamente qualificados, foram
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denunciados como incurso nas sanções do art.  157, § 2º,  II,  do Código Penal (fls.
02/04). 

Narra a inicial acusatória o seguinte:

“Consta dos autos do procedimento inquisitorial anexo
que CARLOS EDUARDO RODRIGUES MARTINS
e WESLEY SANTOS DA NÓBREGA, em concurso e
com  unidade  de  desígnios,  mediante  emprego  de
violência e de grave ameaça, subtraíram para si coisas
móveis pertencentes a Judivan Batista de Oliveira.

Segundo se apurou, no dia 12 de agosto de 2007, por
volta  das  23h5Omin,  nas  proximidades  do  Fórum
Judicial  da Comarca de Itaporanga,  Judivan Batista
de  Oliveira  e  Maria  Aparecida  da  Silva foram
abordados por CARLOS EDUARDO RODRIGUES
MARTINS (conhecido por "Eduardo de Nereide") e
WESLEY SANTOS DA NÓBREGA (conhecido por
"Leinha"), que chegaram ao local em uma motocicleta
preta pilotada pelo primeiro denunciado.

Inicialmente,  CARLOS EDUARDO passou a acusar
Judivan de haver tentado seduzir sua esposa, ao que a
vítima respondeu que nem mesmo conhecia a referida
senhora.  Nesse  momento,  WESLEY desceu  da
referida motocicleta e permaneceu com as mãos para
trás,  simulando  estar  portando  uma  arma  de  fogo,
havendo  perguntado  ao  co-denunciado  o  seguinte:
"Queimo ele? Queimo ele?"

Em  seguida,  WESLEY segurou  Judivan pelo
pescoço, obrigando-o a entregar-lhe o cordão prateado
que  usava,  bem  como  retirou  à  força  a  carteira  do
bolso da vítima, de onde subtraiu a quantia de R$ 4,00
(quatro reais),  e,  posteriormente,  jogou a carteira no
chão.

Ato  contínuo,  WESLEY tomou  a  chave  da
motocicleta  pertencente  a  Judivan,  tendo  inclusive
tentado se apropriar de tal veículo, mas resolveu não
subtrair a dita moto, atendendo às súplicas de  Maria

Apelação Criminal nº 0001532-23.2017.815.0211 2 
CMBF - Relator



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Aparecida da Silva, que pedira ao infrator para levar
consigo apenas o colar e o dinheiro da vítima.

Antes de fugirem do local do crime, os denunciados
ameaçaram  Judivan e  Maria Aparecida,  afirmando
que os mesmos se arrependeriam se o fato fosse levado
ao conhecimento das autoridades policiais.

Na  mesma  noite,  a  vítima  compareceu  à  delegacia
local  para  noticiar  o  crime  e,  logo  depois,  policiais
civis  e  militares  saíram  em  diligências,  tendo
conseguido prender os denunciados em flagrante delito
nas primeiras horas do dia seguinte,  ocasião em que
também  apreenderam  na  residência  de  WESLEY o
colar  subtraído  da  vítima,  avaliado  em  R$  180,00
(cento e oitenta reais), conforme auto de apresentação
e apreensão acostado à fl. 14 do inquérito policial.

Ante o exposto, CARLOS EDUARDO RODRIGUES
MARTINS e WESLEY SANTOS DA NÓBREGA, por
suas condutas dolosas,  encontram-se incursos no art.
157,  §  2.°,  II,  do  Código  Penal,  razão  pela  qual  o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA Promotoria
de  Justiça  Cumulativa  da  Comarca  de  Itaporanga
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA,  por  sua  representante  que  adiante
subscreve,  oferece  a  presente  DENÚNCIA e  requer
que, uma vez recebida a peça inaugural em todos os
seus termos, seja instaurado o devido processo legal,
citando-se os denunciados, ouvindo-se as testemunhas
e o(s) declarante(s) adiante arrolados, prosseguindo-se
o  feito  em  seus  ulteriores  atos  e  termos,  de  tudo
cientificado  o  órgão  ministerial  até  final  sentença
condenatória”.

Denúncia recebida em 15 de outubro de 2007 (fls. 02).

Ultimada  a  instrução criminal  e  oferecidas  as  alegações  finais
pelas partes (fls. 241/248 e  257/258), o juiz a quo sentenciou às fls. 259/264, julgando
procedente  a  denúncia  para  condenar  os  Carlos  Eduardo  Rodrigues  Martins  e
Wesley Santos da Nóbrega como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, do Código
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Penal, fixando, a reprimenda da seguinte maneira:

Para o denunciado Carlos Eduardo Rodrigues Martins

Após análise das  circunstâncias judiciais, fixou a  pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, aumentada em 1/3 (um terço),
face a causa de aumento prevista nos incisos II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal.
Elevando a reprimenda para 6 (seis) anos e 08 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta)
dias-multa.  Tornando-a  definitiva  à  míngua  de  outras  causas  a  considerar,  a  ser
cumprida inicialmente em regime semiaberto, em estabelecimento penal adequado.

Para o denunciado Wesley Santos da Nóbrega

Após análise das  circunstâncias judiciais, fixou a  pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, aumentada em 1/3 (um terço),
face a causa de aumento prevista nos incisos II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal.
Elevando a reprimenda para 6 (seis) anos e 08 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta)
dias-multa.  Tornando-a  definitiva  à  míngua  de  outras  causas  a  considerar,  a  ser
cumprida inicialmente em regime semiaberto, em estabelecimento penal adequado.

Irresignado com o decisório adverso, apenas o acusado  Carlos
Eduardo Rodrigues Martins recorreu a esta Superior Instância,  alegando falta  de
provas, para pugnar por sua absolvição (282/289).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls.291/295), seguiram os
autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria de Justiça que, em parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso, todavia, pede que esta Egrégia Câmara reavalie a pena base
dos sentenciados de ofício (fls. 308/328).

É o relatório.

VOTO

Conheço  do  recurso  porque  presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, inclusive a tempestividade, já que interposto em 31/08/2012 (fls. 272)
e a intimação pessoal do réu em 31/08/2012 (fls. 266v).

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando, por sua reforma
no sentido da absolvição do acusado, diante da insuficiência de provas a legitimar um
deslinde nos moldes reprovatórios.
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Do pleito absolutório

As provas da materialidade e da autoria do ilícito, por sua vez,
emergem de forma límpida e categórica do conjunto probatório, desde os depoimentos
testemunhais  dos  policiais  que  efetuaram  as  diligências  e  prederam  o  segundo
denunciado com o “cordão roubado da vítima” e, das vítimas, que reconheceram o
acusado como um dos autores do delito, não obstante o ora apelante ter negado, em
juízo, a autoria.

De fato, o que se verifica nos autos é que a vítima, pouco depois
de ter sido assaltada, no momento da prisão dos acusados, reconheceu-os com certeza
e, em juízo.

A desculpa de que a vítima cedeu o “cordão de prata” para não
apanhar não gera nenhuma atipicidade na conduta, muito pelo contrário, reforça o uso
da violência.

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

O juiz singular ao proferir seu decisum, enquadrou a conduta do
recorrente na prática de do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.

A meu sentir, a sentença está 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 a jurisprudência local:

“ROUBO QUALIFICADO. Concurso de Agentes. Art.
157,  §2º,  inciso  II,  do  CP.  Autoria  e  materialidade
comprovadas.  Condenação.  Apelo  defensivo.
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Pretendida  desclassificação  para  furto.  Consumação.
Posse  da  res  furtiva.  Palavra  da  vítima.
Impossibilidade. Sentença mantida. Desprovimento do
apelo.  […]  Nos  delitos  contra  o  patrimônio,  não
raro,  praticados na clandestinidade,  a  palavra da
vítima  assume  fundamental  relevância,
prevalecendo  sobre  a  negativa  do  acusado,
mormente  quando  está  reforçada  por  outros
elementos  de  convicção [...]”  (TJ-PB.  Processo
0012009015908-6/003.  Relator:  Des.  Arnóbio  Alves
Teodósio.  Câmara  Criminal.  Data  do  Julgamento:
22/04/2010). Grifos nossos.

Penal e Processual Penal. Crime contra o patrimônio.
Roubo majorado. Ameaça praticada mediante emprego
de  arma  de  fogo.  Condenação.  Apelo  da  defesa.
Autoria  e  materialidade  sobejamente  comprovadas.
Declarações  da  vítima.  Relevância.  Condenação
mantida. Pena base. Redução. Circunstâncias judiciais
quase  todas  favoráveis  ao  réu.  Alteração  do  regime
prisional  para  início  de  cumprimento  da  sanção.
Ressarcimento dos danos. Exclusão. Julgamento extra
petita. Provimento parcial do recurso. -  A palavra da
vítima,  em  delitos  patrimoniais,  tem  indiscutível
relevância,  sobretudo  se,  associada  a  outros
elementos de prova colhidos ao longo do sumário de
culpa,  inclusive  o  reconhecimento  do  agente,
demonstra,  com firmeza  e  riqueza de  detalhes,  o
modus operandi  da ação delitiva  perpetrada pelo
sujeito ativo. - [...] - Apelação provida parcialmente.
(TJPB - Acórdão do processo nº 02320080024336002
- Órgão (Câmara Criminal) - Relator DES. JOÁS DE
BRITO PEREIRA FILHO - j. Em 23/02/2010). Grifos
nossos.

No mesmo sentido, os julgados de outros tribunais pátrios: 

"Tratando-se  de  delito  praticado  na  clandestinidade,
como  o  roubo,  é  de  dar-se  especial  relevância  às
palavras das vítimas, como elemento de prova, desde
que não destoem do conjunto probatório e que não se
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encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas
pretendam incriminar pessoas inocentes" (TAcrim-AC-
Rel. Walter Swensson - RJD 16/149). 

"A  palavra da  vítima de crime de  roubo é,  talvez,  a
mais  valiosa  peça  de  convicção  judicial.  Esteve  em
contato  frontal  com  o  agente  e,  ao  se  dispor  a
reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir
com  o  juízo  na  realização  do  justo  concreto."
(TACRIM-SP - AC 1.036.841-3 - Rel. Renato Nalini).

Dessa  maneira,  conclui-se  que  a  insuficiência  de  provas,  tão
decantada pelo recorrente para embasar a absolvição almejada, esmorece em face da
materialidade e da autoria incontestes,  posto que esteadas em provas verossímeis e
vigorosas.

Da dosimetria justa.

A insurgência da Procuradoria de Justiça diz respeito à pena base
que lhe foi imposta, tendo-a por exacerbada. Por isso mesmo, pugnou pela diminuição
da pena.

Pelo que se verifica nos autos, o magistrado fixou a pena base em
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

A valoração das circunstâncias  judiciais  para  a exasperação da
pena base demanda fundamentação idônea para isso. No presente caso, o magistrado
analisou, satisfatoriamente, as diretrizes do art. 59 do CP, muito embora não tenha se
valido da melhor técnica, fixou a pena um pouco acima do mínimo legal, porém o
apelante não atacou a condenação, nesse aspecto. 

No  meu  entender,  a  fixação  da  pena  base  está  corretamente
aplicada no que tange as circunstancias do crime.

Em outra deixa, é de se pôr em pauta o princípio da confiança,
pois  não  se  deve  perder  de  vista  que  o  juiz  do  processo  dispõe  normalmente  de
elementos  mais  seguros  à  formação  de  uma  convicção  em  torno  da  necessidade
pedagógica da aplicação da pena, até porque está próximo dos fatos e das provas, o
que lhe confere, efetivamente, a faculdade de ser quem melhor pode aferir a ocorrência
de circunstâncias ensejadoras de determinadas medidas.
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Desse  modo,  consubstanciado  nos  fundamentos  expendidos  na
sentença  ora  atacada,  mantenho a  pena  aplicada,  no  patamar  fixado,  por  entender
suficientemente adequado para a situação dos autos.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  parcial  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

Expeça-se mandado de prisão.

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.
Presidiu  a  Sessão de julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo

Senhor Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando,  além  de  mim,  relator,  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos, revisor.

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Francisco Sagres Macedo, 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 15
(quinze) dias do mês de agosto de 2017.

João Pessoa, 16 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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