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ACÓRDÃO
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RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Marcelo da Cruz Ferreira
DEFENSORA PÚBLICA: Kátia Lanuza de Sá Vieira
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  DOS CRIMES CONTRA
O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (03 VEZES).
CONDENAÇÃO. PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO  ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO  DO  ACUSADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Havendo provas certas tanto da materialidade quanto
da autoria, inclusive com reconhecimento do acusado,
não há que se falar em absolvição.

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. Expeça-se guia de
execução provisória.

RELATÓRIO

Perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB,
Marcelo  da  Cruz  Ferreira,  vulgo  “Carioca” e  Alessandro  Paulino,  conhecido  por
“Cabeção”,  devidamente qualificados, foram  denunciados  da  seguinte  maneira:  o
primeiro nas penas do art. 157, § 2º, I e II (quatro vezes), c/c o art. 71; art. 157, § 2º, I,
(duas vezes),  c/c o art. 71 e do art. 311 c/c o art. 69, todos do CP e o segundo nas
sanções do art. 157, § 2º, I e II (quatro vezes), c/c o art. 71; art. 157, § 2º, I, (duas vezes),
c/c o art. 71, todos do CP, pelos fatos a seguir narrados:

“(…)
consta da peça acusatória que, nos dias 10 e 24 de maio de 2014
e 11 e 20 de junho de 2014, agindo em conjunto e armados com
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revólveres,  os  acusados  assaltaram os  postos  Jocel  Fechine  e
Cruzeiro do Sul, sendo que nos dias 27 de julho de 2014 e 07 de
agosto de 2014, apenas o acusado Marcelo da Cruz, igualmente
armado, assaltou aqueles postos de combustíveis,enquanto que o
denunciado  Alessandro  Paulino  assaltou,  sozinho,  os  mesmos
postos nos dias 01 de junho de 2014 e 30 de julho de 2014.

Ainda segundo a denúncia, ao ser preso, o acusado Marcelo da
Cruz estava de posse de uma motocicleta Honda Biz, com placa
de Patos, com uma placa clonada. (...)”.

Às fls. 121 foi declarada a suspensão do curso do processo e do
prazo  prescricional  em  relação  a  Alessandro  Paulino,  conhecido  por  “Cabeção”,
considerando que o mesmo foi citado por edital.

Ultimada a instrução criminal, a juíza, inicialmente esclareceu que
a decisão se refere apenas ao réu Marcelo da Cruz Ferreira, vulgo “Carioca”, tendo, em
seguida, julgado parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolvê-lo
da conduta prevista no art. 311 do CP e condená-lo, nas penas do art. 157, § 2º, I e II, e
no art. 157, § 2º, I, (duas vezes), c/c o art. 71, todos do CP, fixando a pena da seguinte
maneira:

-  Para  o  crime  de  roubo  praticado  no dia  20/06/2014  –  Posto
Cruzeiro do Sul

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada fixou a
pena base  em 06 (seis)  anos  de reclusão e 30 (trinta)  dias multa.  Na terceira fase,
elevou em 1/3, em razão do uso de arma, totalizando 08 (oito) anos de reclusão e 40
(quarenta) dias multa.

-  Para  o  crime  de  roubo  praticado  no dia  27/07/2014  –  Posto
Fechine

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada fixou a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa. Na terceira fase,
elevou em 1/3, em razão do uso de arma, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa.

-  Para  o  crime  de  roubo  praticado  no dia  07/08/2014  –  Posto
Fechine
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Após análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada  fixou a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa. Na terceira fase,
elevou em 1/3, em razão do uso de arma, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa.

- Da continuidade delitiva

Incidindo, na hipótese, a continuidade delitiva, aumentou a pena
privativa de liberdade mais grave (oito anos de reclusão), em 1/5, tornando-a definitiva
em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento
de 48 (quarenta e oito) dias multa, onde cada dia equivale a 1/30 do sala´rio mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime fechado.

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu a esta
Superior Instância, pugnando, por sua absolvição, alegando ausência de provas para a
condenação (fls. 158-160).

Foram ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 162-166).

Seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral
de Justiça, que, em parecer  da  lavra  do  Dr.  Álvaro  Gadelha  Campos,  opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 171-175).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à sentença
condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando, por sua reforma, no sentido
da absolvição do inculpado, diante da insuficiência de provas.

As provas de materialidade e autoria do ilícito, por sua vez,
emergem de forma límpida e categórica do conjunto probatório, conforme se depreende
das declarações colhidas desde a esfera policial.

Ao prestar declarações, a testemunha Marcelo Chagas (mídia de
fls.  97)  disse  que  trabalha  no  Posto  Fechine;  que  com  relação  ao  assalto  do  dia
07/08/2014, disse que foi abordado por Marcelo, com revólver, que veio numa moto;
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que anunciou o assalto e levou o dinheiro; que reconheceu o acusado pela foto; que foi
assaltado uma vez, no posto.

A  testemunha  Aleksandro  Queiroz,  Policial  Militar,  ao  ser
inquirido (mídia de fls. 97), disse que soube dos assaltos aos postos de gasolina através
do gerente, Erinaldo; que prendeu Marcelo; que Marcelo confessou alguns assaltos; que
os  frentistas  reconheceram  ele;  que  o  Posto  Fechine  foi  assaltado  02  vezes;  que
Marcelo confessou o assalto do Posto Cruzeiro do Sul; que o assalto do Posto Cruzeiro
do Sul ele foi acompanhado; que soube que o comparsa era Alessandro.

Erivonaldo de Lima, chefe de pista, ao prestar suas declarações
(mídia de fls. 97) disse que “Carioca” fazia muito assalto no Posto Cruzeiro do Sul,
onde trabalhava; que ele sempre estava armado; que geralmente ele chega de moto; que
estava no assalto do dia 11/06/2014; que chegaram os dois denunciados, de moto; que
“Carioca” lhe abordou; que ele estava armado; que eles estavam de cara limpa; que
com relação ao assalto do dia 20/06/2014, só foi Marcelo que cometeu o assalto; que
tomou conhecimento pelo funcionário Antônio; que no dia 27/07/2014 ocorreu outro
assalto; que tomou conhecimento que o acusado chegou sozinho e armado; que tem
certeza  que  foi  Marcelo,  pela  moto  que  usava;  que  sabe  que  Marcelo  confessou a
prática desses assaltos; que com relação ao assalto do dia 07/08/2014 sabe que Marcelo
estava armado.

A  jurisprudência  de  nossos  tribunais  entende  de  que  o
reconhecimento do acusado pela vítima, em consonância com os outros elementos de
prova, dá a certeza da autoria. Vejamos:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
PROVA SUFICIENTE.  DOSIMETRIA DA PENA. -
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
As  provas  existentes  no  caderno  processual  são
suficientes  para  o  julgamento  de  procedência  do
pedido  condenatório  deduzido  na  denúncia.
Materialidade e autoria suficientemente demonstradas
pela  prova  produzida.  Prisão  do  réu  em  flagrante
delito,  na  posse  da  res  furtivae.  -  PALAVRA DA
VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
Conforme  tranquilo  entendimento  jurisprudencial,  a
prova  testemunhal  consistente  na  palavra  da  vítima
tem suficiente  valor  probante  para  o  amparo  de  um
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decreto  condenatório.  (…)  RECONHECIMENTO.
FORMALIDADE.  Quanto  à  forma  do
procedimento  de  reconhecimento  do  acusado,  é
tranquila  a  jurisprudência  no  sentido  da
desnecessidade  de  estrita  observância  das
formalidades do art. 226 do CPP quando o ato de
reconhecimento  é  realizado  pela  vítima  com
segurança, com observância do contraditório. E, no
caso dos autos, o reconhecimento pessoal realizado
na seara investigativa foi confirmado em juízo pela
vítima, que demonstrou certeza acerca da autoria
delitiva. - (…) Apelo parcialmente provido. (Apelação
Crime  Nº  70068935261,  Oitava  Câmara  Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias
Teixeira, Julgado em 31/08/2016) - grifei

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

A juíza singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados nos autos, mormente
quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar-
lhes 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 o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA
E CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE
MENORES. SUBTRAÇÃO DE APARELHO
CELULAR, CARTÕES DE TELEFONIA CELULAR
E FIXA E OUTROS OBJETOS PESSOAIS DA
VÍTIMA. CRIME PRATICADO POR DOIS
AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA
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COERENTE E SEGURA DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA
RATIFICADO EM JUÍZO. AUTORIA
DEMONSTRADA PELO CONJUNTO
PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. UNIDADE
DE DESÍGNIOS. DIVISÃO DE TAREFAS. CRIME
DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA
FORMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência deste tribunal de
justiça já se firmou no sentido de que, nos crimes
contra o patrimônio, assume destaque o depoimento
da vítima, reconhecendo o acusado, tanto na
delegacia de polícia, como em juízo, especialmente
quando ratificado por outros elementos de prova,
como o depoimento do policial responsável pelas
investigações. 2. (…)”. (TJDF –  Processo nº
2007.09.1.017902-2 - Ac. 567.159 - Rel. Des. Roberval
Casemiro Belinati; DJDFTE 29/02/2012; Pág. 227) –
grifei

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO (ART. 157, "CAPUT", DO
CP). Inequívocas a materialidade e a autoria do delito,
diante da consistente palavra da vítima, que
reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas.
RECONHECIMENTO. Validade dos atos quando
realizados nos moldes do art. 226, do CPP, naquilo em
que forem compatíveis. Mantido o reconhecimento
efetuado na fase policial, eis que ratificado em juízo,
onde se fazem presentes o contraditório e a ampla
defesa. (…)”. (TJRS – Processo nº70047897335 -  Rel.
Des. Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em
26/04/2012)

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

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.
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É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi ao julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
os  Excelentíssimos  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor,  e
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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 17
(dezessete) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 23 de abril de 2018

      Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       - Relator -

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000305-35.2015.815.0011                                                                    C.M.B.F.                  


	RELATÓRIO
	VOTO

