
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007871-91.2015.815.0251 – 6ª Vara da Comarca de Patos
RELATOR : Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE  : Alison Andro de Araújo Gomes
ADVOGADO : José Humberto S. de Sousa
APELADA :  A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §  2º, I  DO CP.
CONDENAÇÃO.  PROVA  DA  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DELITIVAS.  PLEITO ABSOLUTÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
RECONHECIMENTO  DO  ACUSADO  PELAS  VÍTIMA  E
TESTEMUNHA.  EMPREGO  DE  ARMA  CONFIGURADO.
CONTINUIDADE  DELITIVA PATENTE.  TESTEMUNHAS  QUE
RELATAM MESMO MODUS OPERANDI EM VÁRIAS AÇÕES
DELITIVAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

– A materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado ficaram
devidamente provadas nos autos pela farta prova testemunhal produzida
em Juízo e pelos demais documento carreados aos autos.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à apelação. Oficie-se.

RELATÓRIO
   

Trata-se de apelação criminal (fls. 283) interposta por Alison Andro de
Araújo Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Patos,  que,
julgando procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenou-o como
incurso no crime do art. 157, §2º, I do CP. 

Narra a denúncia ofertada que o acusado, no dia 07 de novembro de
2015, por volta das 21h30, na Rua Tiradentes, cidade de Patos/PB, mediante grave ameaça,



produzida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu para si  uma camisa,  dois celulares da
marca Nokia e  um óculos de grau pertencentes  à  vítima Ismar Pimental,  bem como uma
aliança de ouro pertencente à vítima Maria Luíza Pimentel, enquanto esta conversavam na
calçada com vizinhos.  De acordo com a exordial,  o acusado chegou em uma motocicleta
Honda Pop 100, veículo também utilizado para fuga, após a subtração dos bens.

Ato contínuo, por volta das 22h, já na Rua Horácio Nóbrega, bairro
Belo Horizonte, utilizando-se do mesmo modus operandi, subtraiu para si uma carteira com
documentos e a quantia de R$ 50,00, da vítima Francisco Irineu de Alencar Neto, a quantia da
R$  40,00,  pertencente  à  vítima  Érico  do  Nascimento  Antão,  um aparelho  celular  marca
Alcatel, pertencente à vítima Wladya Maria Diniz Mororó e uma carteira com documentos,
cartão de débito e a quantia de R$ 79,00, pertencente à vítima Leandro de Holanda Rocha,
enquanto estas caminhavam na esquina da Faculdade Integrada de Patos – FIP.

Ainda  de  acordo  com  a  denúncia,  o  denunciado,  nas  mesmas
condições de tempo e lugar e usando a mesma forma de execução (uso de arma), subtraiu para
si um Iphone, um chaveiro com duas chaves e a quantia de R$ 10,00, pertencentes à vítima
Nadine  de  Morais  Bezerra,  um aparelho  celular  Nokia,  pertencente  à  vítima Isabel  Fiuza
Menezes, um aparelho celular marca Samsung e a quantia de R$ 37,00 da vítima Bruno Sátiro
Clementino Bezerra, uma bolsa contendo um aparelho celular Samsung Galaxy e a quantia de
R$ 50,00, pertencente à vítima Larissa Morais Menezes e, ainda, tentou subtrair o patrimônio
da vítima Francisca Larissa Silva de Sousa, não conseguindo por circunstâncias alheias a sua
vontade, visto que a vítima fugiu.

Recebida a denúncia no dia 02  de dezembro  de 2015 (fl. 82),  o
acusado foi citado, fl. 84, e apresentada a defesa preliminar, fl. 85.

Realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 139, 190 e 234,
mídia digital) e oferecidas as alegações finais das partes (fls. 242/253 e 254/256).

A sentença  foi  proferida  pela  juíza  Ana  Maria  do  Socorro  Hilário
Lacerda (fls. 267/282), condenando o acusado a uma pena de 12(doze)  anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e mais 30 dias-multa, cujo
valor unitário ficou em 1/30 do salário-mínimo.

No presente recurso, a defesa postula em suas razões (fls. 287/289) a
absolvição  por  ausência  de  qualquer  elemento  de prova  que  comprove a  autoria  do fato,
alegando que as testemunhas são contraditórias e não reconheceram o réu como autor do fato.
Bem assim, não foi preso com nenhuma arma, nem foram apreendidos os objetos do crime em
seu poder.

O representante do Ministério Público ofereceu contrarrazões pedindo
o desprovimento do apelo (fls. 291/298).

A Procuradoria de Justiça,  através do parecer de fls. 306/318 –
subscrito pelo insigne Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira – opinou pelo provimento
parcial do recurso. 

É o relatório.



VOTO: 

Neste  juízo  de  prelibação,  entendo  preenchidos os requisitos de
admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso.

Os  princípios  constitucionais  da  ampla  defesa  e  do  contraditório
foram amplamente observados nesta ação penal. Não há, desse modo, nulidades permeando o
processo. 

Mérito

Sustenta o réu a inexistência de elementos de prova que indiquem a
autoria do delito de roubo, máxime a ausência de reconhecimento do réu pelas vítimas, bem
como a não apreensão dos objetos do delito e de qualquer arma em seu poder, pelo que deve
ser absolvido, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

Todavia,  compulsando o caderno processual, vislumbra-se a prova
robusta e insofismável da materialidade e autoria delitiva dos crimes de roubo praticados pelo
apelante. Vejamos:

A  materialidade dos  crimes  ficou devidamente provada nos  autos
pelos  firmes  depoimentos  prestados  pelas  vítimas  e  demais  testemunhas  ao  longo  do
processo, bem como pelo auto de  apreensão e apresentação, fls.24, e autos de entrega, fls.
28/36.

Quanto  à  autoria delitiva  imputada  ao  apelante,  a  despeito  da
negativa  do  recorrente,  as  testemunhas  e  as  próprias  vítimas  forneceram  elementos
satisfatórios para identificar a ação do apelante em todos os assaltos, conforme passamos a
demonstrar:

A primeira ação delitiva envolveu as vítimas Ismar e Maria Luíza
Pimentel,  de  quem o acusado subtraiu  um óculos  de grau  e  dois  aparelhos  celulares  do
primeiro e uma aliança de ouro da segunda. 

Em que pese a vítima ouvida em juízo à fl. 139 (mídia audiovisual)
não ter reconhecido o réu, tendo em vista ele usar capacete no momento do crime, certo é que
seus pertences foram encontrados em poder do acusado, tendo sido posteriormente restituídos
aos seus proprietários, conforme auto de entrega de fls. 32.

A segunda ação delitiva vitimou, de um só repente, Francisco Irineu,
Érico do Nascimento, Wladya Maria e Leandro de Holanda, os quais não foram encontrados
para depor em juízo. Não obstante, em depoimentos prestados perante a autoridade policial,
as  duas  primeiras  vítimas  não  apenas  reconheceram o  acusado,  como  a  motocicleta  que
pilotava no momento do assalto (Honda POP 100, cor vermelha), o que foi confirmado pelas
duas últimas cf. fls. 14, 15, 16 e 17, tendo, em seguida, reavido os bens roubados que foram
encontrados em poder do apelante, conforme autos de entrega de fls. 33, 34, 35 e 36. Destaco
o trecho do depoimento por Francisco Irineu em que ele afirma ter reconhecido o assaltante
pela  foto,  esclarecendo  que  o  réu,  na  abordagem seguinte,  tirara  o  capacete  que  usava,



permitindo, assim, sua identificação.

Por fim, também restou provada a autoria dos crimes perpetrados em
face  de  Nadine  Morais,  Isabel  Fiuza,  Bruno  Sátiro  e  Laissa  de  Morais,  que  também
recuperaram seus bens, conforme evidenciam os autos de entrega de fls. 28, 29, 30 e 31.

Destaque-se  que,  na  última empreitada  criminosa,  o  réu  tirou  o
capacete,  o  que foi  confirmado por  Francisco,  vítima do roubo anterior,  e  Bruno Sátyro,
deixando-se reconhecer. Ademais, roubou um aparelho Iphone de Nadine, que foi rastreado
posteriormente  pela  vítima,  apontando  a  localização  da  casa  do  acusado,  onde  foi
posteriormente recuperado pela polícia, juntamente aos demais bens roubados. (fls. 130 e 190,
mídia audiovisual)

Nesse  diapasão  os  depoimentos  dos  ofendidos  se  coadunam  aos
prestados pelo  policial  Gedeão Vieira  da  Silva que descreveu a  forma como foi  possível
localizar e proceder à prisão em flagrante do réu:

“(...) que tomou conhecimento pelo CIOP, inicialmente pelos roubos feitos
nas proximidades do Baicora e posteriormente por outros feitos perto da
panificadora Vitória e próximos à FIP; que como foi identificado um Iphone
entre os materiais roubados, foi dada a localização de imediato; (…) que
recebeu a notícia pelo CIOP que tinha uma pessoa pulando os muros do
setro da residência do acusado; que fizeram um cerco com três guarnições;
que bateram à porta da residência do acusado; que requereram a permissão
de outros moradores para entrarem em suas casas e foi observado que o
acusado estava pulando muros; que foi encontrado na casa dele uma Honda
Pop vermelha; que foi encontrado na residência dele munição de revólver;
que  no  setor  lá  o  acusado  teria  jogado  uma  sacola  com  os  pertences
roubados; (…) que não sabe dizer onde exatamente foi localizada a sacola,
mas que estava dentro do perímetro de fuga dele; (…) que o próprio réu
confessara que havia jogado ali a arma, dizendo os locais; que o acusado
confessara  os  roubos  no  local;  que  tem  lembrança  que  as  vítimas
reconheceram o acusado na delegacia; que o Iphone posteriormente parou
de informar a localização, tendo sido desligado; que antes de sair do local
foi  constatado  que  estava  faltando  o  Iphone  e  que  quem  convenceu  o
acusado a dizer onde estava foi a companheira dele; que o acusado tinha
enterrado o aparelho próximo da residência, tendo ele descido da viatura e
mostrado onde estava o Iphone (…).”

Como se vê, as versões narradas pelas vítimas se harmonizam com as
demais provas colhidas judicialmente, em nítido caráter de complementariedade.

Em contrapartida, não há testemunhas de defesa, sequer um álibi que
desconecte dos fatos a ação delituosa do acusado.

Diante dos depoimentos coligidos, não  há  como  absolver  o
réu/apelante com fundamento no princípio in dubio pro reo, uma vez que as provas dos autos
indicam que ele efetivamente realizou a conduta denunciada.



Ponto outro, vale reforçar que nos delitos contra o patrimônio, a
palavra da vítima possui relevante valor probatório, sobrepondo-se à do réu –  o qual,
costumeiramente, tenta se esquivar da responsabilidade. Chama  a  atenção  o  fato  de  a
execução do crime ter se dado em local reservado, longe dos olhos de terceiros que pudessem
testemunhar de forma ocular o ocorrido.  Não obstante,  o  modus operandi e os relatos de
conhecimento de vítimas que sofreram a mesma violência conduzem ao juízo conclusivo da
materialidade e autoria.

Ademais, não se vislumbra, nas declarações dos ofendidos, quaisquer
intenções em atribuir falsamente ao acusado a prática criminosa narrada na inicial acusatória. 

Neste sentido, julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Ainda     que     não     apontada,     efetivamente,     nenhuma     outra     prova     para
dar     suporte     à     acusação,     a     não     ser     o     depoimento     da     vítima     prestado     no
inquérito     policial     e     ratificado     em     juízo,     é     plenamente     admissível     que,
dependendo     do     contexto     probatório     produzido     nos     autos,     desde     que     haja
coerência     e     harmonia,     essa     prova     seja     utilizada     validamente     como
fundamento     único     para     condenar     o     réu. (...)” (STJ, HC 100909/DF;
Ministra LAURITA VAZ; QUINTA TURMA; DJe 02/06/2008) Destaquei.

Portanto, ao analisar todo o contexto fático-probatório deste processo
conclui-se que não há qualquer dúvida de que o acusado foi o autor dos delitos de roubo
sendo sua tese absolutória, completamente isolada nos autos, uma verdadeira tentativa de se
esquivar da imputação penal que pesa contra si.

O  mesmo  se  diga  quanto  ao  cometimento  dos  crimes  de  forma
continuada, visto que, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução, entre outras, foi
possível constatar que o réu cometera mais de dois crimes da mesma espécie, onde os demais
devem ser  havidos  por  continuação  do  primeiro,  tal  como  bem consignado  na  sentença
atacada.

Sem necessidade de reparos,  igualmente,  a  dosimetria  da  pena dos
crimes, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

Ex positis, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO,  em
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

O réu encontra-se preso e há, nos autos, guia de execução provisória
expedida. Destarte, oficie-se ao juízo processante comunicando a manutenção da decisão. 

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  revisor, dele
participando ainda os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos e Marco William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Francisco



Sarmento Vieira, 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, 22 de agosto de 2017.

 Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


