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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.   PALAVRA DO  OFENDIDO.
VALOR  PROBATÓRIO  RELEVANTE.
RECONHECIMENTO  DE  PESSOA.  PROVA
TESTEMUNHAL.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
ROBUSTO.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO.
INVIABILIDADE.  EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO
DOS DANOS IMPOSTA. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS  FIXADOS  PELO  STJ.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Tendo  a  prova  coligida  aos  autos  comprovado,
inequivocamente, a participação da ré no evento
delituoso, não há como ser acolhido o seu pleito
absolutório  ante  a  inexistência  de  dúvida  ou
fragilidade probatória.

A hipótese dos autos inviabiliza a desclassificação
para  furto,  pois  restou  caracterizado  que  o
acusado, impingindo temor mediante ameaça de
dar  uma  facada  na  vítima,  subtraiu  o  telefone
celular do ofendido.

Acerca  do  disposto  no  art.  387,  IV  do  CPP,  o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
de que a fixação de valor mínimo para reparação
do dano depende de pedido expresso - da vítima,
por seu advogado (assistente de acusação), ou,
menos, do Ministério Público, na denúncia - a fim
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de assegurar a ampla defesa e o contraditório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade,   em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
APENAS PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR. 

.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Ismael  Renê

Simões dos Santos (fl. 97) contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª vara

da comarca de Monteiro/PB (fls. 86/91), que o condenou a uma pena de  07

(sete) anos 04 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado,

e 50 (cinquenta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo,  pela prática

delituosa esculpida no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Irresignado, em sede de razões recursais (fls. 98/102), o apelante

sustenta não existir provas suficientes para a condenação, sendo a absolvição

medida que se impõe.  Pleiteia,  subsidiariamente, pela desclassificação para

furto, pois não restou configurada a grave ameaça ou violência.

 

Em contrarrazões,  fls.  104/109,  a  Promotoria  de Justiça pugna

pelo desprovimento do recurso.

O douto Procurador  de Justiça,  José Marcos Navarro Serrano,

opinou pelo não provimento do apelo às fls. 116/119.

É o relatório.

V O T O

Desembargado João Benedito da Silva
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O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o

Ismael Renê Simões dos Santos, dando-o como incurso nas penas no art.

157, §2º, II do Código Penal.

Consta  na  denúncia  que,  no  dia  26/06/2015,  por  volta  das

03h40min, nas imediações do açude de Monteiro/PB, o denunciado, em união

de desígnio com um outro criminoso, ainda não identificado, mediante grave

ameaça, subtraiu para si aparelho celular pertencente a Lucas da Silva Lima.

Narra a denúncia que, no dia e hora e local indicados, a vítima

estava com três amigos, quando o denunciado chegou acompanhado de um

comparsa em uma moto.   Em sequência,  o terceiro ficou no veículo dando

cobertura enquanto que o réu se dirigiu até o ofendido e, simulando uma arma

branca embaixo da indumentária, verbalizou a seguinte frase: “passe o celular,

se não vou dar umas facadas em você!”.  Atemorizada, a vítima entregou o

aparelho celular.

Relata,  ainda,  que a polícia  militar  foi  acionada,  e,  estando na

posse de uma foto do réu,  vez  que este  já  era suspeito  de praticar  outros

roubos, mostrou ao ofendido que, de pronto, reconheceu o imputado.

 

Processado regularmente o feito e encerrada a instrução criminal,

pelo  douto  Juiz  a  quo,  fora  acolhida  a  denúncia,  restando  condenado  o

acusado a uma pena de a uma pena de 07 (sete) anos 04 (quatro) meses de

reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, e 50 (cinquenta)

dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo, pela prática delituosa esculpida

no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Como  visto,  o  apelante  pugna  pela  absolvição  em  razão  da

manifesta  e  notória  deficiência  probatória  a  alicerçar  o  édito  condenatório.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para furto.

 

Desembargado João Benedito da Silva
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Pois  bem.  A  materialidade e  autoria  delitiva  se  extraem das

provas carreadas aos autos. Vejamos:

Na esfera policial, a vítima Lucas da Silva Lima afirmou que:

“(...)  Que  hoje,  por  volta  das  03:40h,  o  depoente
estava  na  companhia  de  três  colegas,  sendo  duas
mulheres  e  TULIO  RENATO  LEITE  SOARES,  nas
proximidades do açude desta cidade; Que o declarante
estava conversando com uma das meninas e observou
a  aproximação  de  uma  dupla,  em  uma  motocicleta
HONDA CG, 150cc,  COR VERMELHA; Que a dupla
passou pelo declarante e deposi um deles retornou à
pé,  enquanto o comparsa aguardava na motocicleta;
Que  o  declarante  foi  abordado  e  o  indivíduo  disse:
PASSE  O  CELULAR,  SENÃO  EU  VOU  DAR  UMA
FACADAS EM VOCÊ;  (…)  Que já  na  Delegacia  de
Polícia, ISMAEL foi colocado em uma sala separada e
o declarante o reconheceu, sem sombras de dúvidas,
como  sendo  o  autor  do  roubo;  Que  no  entanto  o
depoente percebeu que ISAMAEL trocou a camisa e o
boné, em que pese ainda trajar bermuda, de cor azul
(…).” (Lucas da Silva Lima – esfera policial – fl. 08).

Ao prestar  depoimento em juízo,  a vítima  Lucas da Silva Lima

reconheceu o acusado presente à sala de audiência. Relatou que, no dia dos

fatos, o denunciado chegou em uma motocicleta acompanhado de um terceiro

que permaneceu na moto, dando cobertura. Em sequência, o réu dirigiu-se até

a  vítima  e  pediu-lhe  o  celular,  sob  a  ameaça  de  desferir-lhe  uma  facada.

Informou que não teve a coisa furtada restituída (01:09/03:48 do arquivo Vítima

– 1443-26.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 82)

O  policial  militar,  Everaldo  Pereira  Lemos,  na  esfera  judicial,

narrou  que,  no  mesmo  dia,  antes  da  ocorrência  do  fato  apurado  neste

processo,  o  acusado já  teria  efetuado outro roubo cuja vítima o descreveu,

tendo a polícia feito uma busca e autuado o réu, mas, como não estava com o

produto do roubo nem a vítima que o indicou  estava mais no posto policial,

tiraram umas fotos dele e liberaram-no. Em seguida, tomou conhecimento de

um  segundo  assalto  e,  ao  mostrar  as  fotos  do  denunciado,  as  vítimas  o

Desembargado João Benedito da Silva
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reconheceram. Diante dessa constatação, empreenderam nova busca, tendo

autuado o acusado que foi reconhecido na polícia pela vítima (00:45/03:40 do

arquivo 1443-26 – Everaldo Pereira.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 82).

A testemunha, Tulio Renato Leite Soares, afirmou que estava no

local  dos fatos, tendo presenciado quando o réu fez a abordagem à vítima,

exigindo o celular. Após a subtração, o acusado foragiu do local em motocicleta

dirigida por um terceiro. Reconheceu o acusado presente à sala de audiência.

(01:19/03:43  do  arquivo  1443-26  –  Tulio  Renato.wmv  da  mídia  eletrônica

acostada à fl. 82).

Por outro lado, o acusado, Ismael René Simões dos Santos, ora

apelante, negou, em juízo, a prática delitiva. Vejamos:

Afirmou que, no dia dos fatos, estava na festa de São João na

praça, mas não se dirigiu ao açude onde ocorreu o assalto, tendo apenas se

ausentado numa moto com um terceiro para comprar refrigerante próximo ao

matadouro e quando estava retornando foi abordado pela polícia que o autuou,

colocando-o na viatura, mas depois foi  liberado. Relatou que,  como ficou a

roupa suja depois de ter sido colocado na viatura, foi em casa trocar de roupa

(03:27/ do arquivo 1443-26 – ACUSADO.wmv da mídia eletrônica acostada à fl.

82).

As  testemunhas  da  defesa,  Givanildo  Pereira  da  Silva  e  Sara

Mayara  Gonçalves  da  Silva,  não  presenciaram  o  roubo,  nem  trouxeram

elementos a alicerçar  a  tese da defesa. (01:07/02:44 do arquivo 1443-26 –

Givanildo Pereira.wmv e 00:50/02:51 do arquivo 1443-26 – Sara Mayara.wmv,

ambos da mídia eletrônica acostada à fl. 82).

Assim,  pelos  elementos  de  convicção  coligidos  durante  a

instrução processual e acima reproduzidos, não há que se falar em absolvição

do recorrente por ausência de provas sobre a autoria e materialidade delitiva do

Desembargado João Benedito da Silva
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crime de roubo majorado, devendo ser mantido o édito condenatório.

Ainda, é sabido que, em sede de crimes contra o patrimônio, o

depoimento  da  vítima  tem  relevante  valor  probante,  mormente  quando  é

corroborado  com outros  meios  de  provas,  o  que  se  verifica  nos  presentes

autos.

Nesse sentido:

“Roubo – PALAVRA DA VÍTIMA – O reconhecimento
do  agente  por  parte  da  palavra  da  vítima  é  prova
suficiente a embasar o édito condenatório, até porque
sua  palavra,  neste  tipo  de  delito,  secreto  por  sua
própria natureza, assume papel importante e goza de
presunção de veracidade, mormente quando segura e
coerente  com os  demais  elementos  probatórios  nos
autos.”  (TJRO –  Acr  02.002112–7–C.  Crim  –  Relª  “
Dês” Zelite Andrade Carneiro – J. 30.10.2003).

"PENAL E PROCESSUAL - ROUBO QUALIFICADO -
AUTORIA  SOBEJAMENTE  COMPROVADA  -
PROVAS  INDICIÁRIAS  COERENTES  E
CONVINCENTES - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE
-  RECONHECIMENTO  DO  AGENTE  -
DESNECESSIDADE  DA APREENSÃO  DA ARMA E
DA 'RES' - RECURSO DESPROVIDO.
No roubo, via de regra, praticado na clandestinidade, a
palavra da vítima constitui valioso elemento de prova,
principalmente  quando  reconhece  o  agente.  A
apreensão da 'res' não é indispensável à comprovação
do roubo.
Estando o reconhecimento corroborado por indícios e
circunstâncias, a condenação constitui medida justa e
adequada à repressão desse tipo de crime, que,  de
outro  modo,  ficaria  impune”.(TJSC  -  Ap.  Crim.  nº
2004.030624-1,  Rel.  Des.  Amaral  e  Silva.  DJ
18.01.2005)

Desse  modo,  não  conseguindo  o  apelante  destituir  a  prova

constituída contra ele através do arrolamento das pessoas com quem estava

no momento do crime como testemunhas, nem havendo dúvida a justificar a

aplicação do princípio do  in dubio pro reo, deve-se prestigiar a condenação

Desembargado João Benedito da Silva
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imposta.

Como visto, pretende, ainda, o recorrente a desclassificação do

delito incurso para furto. 

Referido pleito, também, não merece acolhimento, tendo em vista

que a vítima relatou ter entregue o aparelho de celular ao acusado, após ter

sofrido ameaça de ser  esfaqueado na hipótese de desobediência.  Assim,  a

grave ameaça resta presente, caracterizando, assim, o roubo.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO.  PRELIMINAR.  NULIDADE
ATO DE RECONHECIMENTO. REJEITADO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
CRIME  DE  FURTO.  INVIABILIDADE.  TENTATIVA.
NÃO  RECONHECIDA.  REDIMENSIONAMENTO  DA
PENA.  ACOLHIMENTO.  REDUÇÃO  DA  PENA  DE
MULTA.  REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
Preliminar. A inobservância das formalidades do artigo
226 do código de processo penal não gera a alegada
nulidade, uma vez que as determinações ali contidas
não  são  uma  exigência,  mas  sim  meras
recomendações. Precedentes STJ. Prefacial rejeitada.
Mérito: Comprovadas materialidade e autoria delitivas,
correta  a  condenação do  réu.  Caso dos autos em
que  o  acusado,  impingindo  temor  mediante
ameaça de dar uma facada na vítima, subtraiu o
telefone  celular  e  dinheiro  do  ofendido.
Declarações prestadas em juízo pela vítima e pelas
testemunhas, coesas e harmônicas no sentido de
comprovar  a  ação  relatada  na  inicial  acusatória.
Prova  suficiente  para  condenação.  Inviável  a
desclassificação do crime de roubo para o crime
de  furto, uma  vez  que  a  prova  testemunhal
comprovou  que  o  agente  ameaçou  a  vítima,
dificultando  a  capacidade  de  resistência,
caracterizadas, assim, as elementares do tipo penal -
Violência e grave ameaça. Palavra do ofendido basta
para  comprovação  do  crime  de  roubo  tipificado  no
artigo  157  do  Código  Penal.  Desautorizado  o
reconhecimento da forma tentada, já que o iter criminis

Desembargado João Benedito da Silva
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foi  percorrido  em  sua  integralidade,  tendo  o  bem
roubado  saído  da  esfera  de  vigilância  da  vítima,
mesmo  que  por  curto  espaço  de  tempo.  Pena
carcerária redimensionada para 04 (quatro) anos e 02
(dois)  meses  de  reclusão,  em  regime  semiaberto.
Pena pecuniária reduzida para 10 (dez) dias-multa, à
razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do
fato.  Apelação  parcialmente  provida.  (TJRS;  ACr
0303913-48.2016.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Sétima
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  José  Antônio  Daltoé
Cezar;  Julg.  10/11/2016;  DJERS  24/11/2016)  (grifo
nosso).

Por fim, acerca do disposto no art.  387, IV do CPP, o Superior

Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fixação de valor mínimo para

reparação do dano depende de pedido expresso - da vítima, por seu advogado

(assistente de acusação), ou, menos, do Ministério Público, na denúncia - a fim

de assegurar a ampla defesa e o contraditório.

In casu,  não houve um pedido formal do Ministério Público para

que se apurasse o montante civilmente devido. Logo, a condenação imposta no

valor de  R$ 200,00 (duzentos reais) a título de reparação de danos deve ser

excluída da sentença vergastada.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao apelo apenas para

excluir a indenização fixada a título de reparação de danos.

Oficie-se ao juízo de execuções, comunicando-se a confirmação

da sentença condenatória.

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

                Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  Decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargado João Benedito da Silva
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Desembargadores    Aluisio  Bezerra  Filho  (Juiz  de  Direito  com  jurisdição

limitada para substituir o Exmo. Sr. Des.   Luis Silvio Ramalho Junior) e   Márcio

Murilo da Cunha Ramos.  Ausente, justificadamente, o Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Arnóbio  Alves  Teódosio  e  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.

Presente à Sessão o Exmo. Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador

de Justiça.

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, aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargado João Benedito da Silva


