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ACÓRDÃO
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TENTATIVA  DE  ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. NEGATIVA
DE  AUTORIA.  ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE
PROVA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS  PELO
CONJUNTO  PROBATÓRIO,  EM  ESPECIAL  PELA
PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PLEITO
DESCLASSIFICATÓRIO.  ARGUIÇÃO  QUE  SE
ENCONTRA ISOLADA DE TODA A PROVA ANGARIADA
NA  INSTRUÇÃO.  DESCABIMENTO.
DESPROVIMENTO.

- A palavra da vítima, que reconhece a apelante como sendo a
autora  do crime  tentado  praticado,   deve  ser  alçada  a  uma
posição  de  relevância  na  formação  do  convencimento  da
autoridade  judiciária  sentenciante.  Entendimento  firmemente
lastreado na jurisprudência do STJ.

-  Comprovadas  a  autoria  e  a  materialidade  dos  crimes,  é
impossível absolver a acusada.

- O pleito desclassificatório esposado pela apelante também se
encontra  desprovido  de  qualquer  fundamento,  quedando-se
isolado de toda a prova obtida na instrução, que aponta clara,
direta e indubitavelmente para a prática, pela ré, do delito de
roubo tentado, perpetrado com o uso de um estilete, arma que
fora de fato ultilizada, chegando, inlcusive, a ferir a vítima.

- Recurso a que se nega provimento.

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 ao apelo,
nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de  apelação criminal interposta  por  Maria Lenilta
Soares de Souza, em face da sentença de fls. 86/89, prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, Dr. Fabrício Meira Macedo, nos autos
da ação penal supranumerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,
que julgou procedente a denúncia, para condenar a apelante pela prática do crime
de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, na modalidade tentada (art. 157,
§  2º,  I  c/c  o  art.  14,  II,  ambos  do  CP),  imputando-lhe  uma pena  privativa  de
liberdade de 04 (quatro)  anos,  05 (cinco)  meses  e  10 (dez)  dias  de reclusão no
regime semiaberto e 36 (trinta e seis) dias multa,  no valor unitário de 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Narra  a  denúncia  que,  na  madrugada do dia  05/06/2016,  por
volta de 01:00 hora, na localidade denominada Parque do Povo, zona central da cidade
de Campina  Grande/PB,  a  acoimada "tentou subtrair para  si,  mediante  violência  e
grave ameaça, bens móveis alheios em detrimento do patrimônio da vítima Chrystianne
Kerlenn Vanderley Sobral".

Segue informando que a vítima se encontrava nas dependências
do Parque do Povo, em um dos setores dos banheiros, tendo sido surpreendentemente
abordada pela denunciada, que lhe exigiu a entrega dos bens de valor que possuía.

Acrescenta  que  a  vítima,  à  ocasião  da  abordagem  ciminosa,
negou-se  a  entregar  seus  bens  à  denunciada,  que,  ato  contínuo,  passou  a  agredi-la
fisicamente, com golpes de estilete.

Assevera,  por  fim,  que  a  vítima,  ferida  nas  mãos,  fora
"prontamente  socorrida  por  transeuntes  que  estavam  nas  imediações,  enquanto  a
acusada foi detida pelo mesmo grupo de pessoas", e que a ré fora presa instantes depois,
por uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local, e presenciou o tumulto.

Irresignada, a ré interpôs a apelação de fl. 94.

Em suas razões recursais (fls. 102/105), a apelante argumenta:
(a) que a instrução não logrou êxito em comprovar que a ré tentara efetivar, de fato, as
elementares do tipo previsto no art.  157 do CP, havendo fundadas dúvidas quanto a
materialidade do delito de roubo, em razão das controvertidas declarações da vítima,
que  estão  isoladas  de  todo  o  contexto  probatório,  restando  imperiosa,  no  caso,  a
absolvição da ré, nos termos do art. 386, II, do CPP; (b) que a tese delineada no item
anterior, se não tem o condão de promover a completa absolvição da apelante, deverá,
no mínimo, operar-lhe a desclassificação para o crime de lesão corporal leve, com a
cominação da pena cabível à espécie.

Nas  contrarrazões  de  fls.  108/111,  a  Promotoria  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da
sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do



Procurador Álvaro Gadelha Campos (Procurador de Justiça em substituição),  no seu
parecer de fls. 114/118, opinou pelo desprovimento do apelo no seu mérito.

É o relatório.

VOTO:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade do mesmo.

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

Alega a apelante, em suas razões, que a condenação não deve
persistir, porquanto a instrução não tenha logrado êxito em comprovar que a ré tentara
efetivar, de fato, as elementares do tipo previsto no art. 157 do CP, havendo fundadas
dúvidas  quanto  a  materialidade  do  delito  de  roubo,  em  razão  das  controvertidas
declarações da vítima, que estão isoladas de todo o contexto probatório.

Compulsando a prova produzida no presente encarte procesual,
concluo que não há, todavia, como subsistir tal pretensão defensiva.

Ao  contrário  do  que  afirmou  a  recorrente  em suas  razões,  a
materialidade e a autoria criminosas,  nos moldes delineados pelo pórtico inaugural
acusatório, estão cabalmente evidenciadas, não pairando quaisquer dúvidas acerca de
tais considerações.

De fato, a despeito da negativa de autoria apresentada pela ré em
aseu interrogatório judicial, toda a prova material produzida neste processo conduz
firmemente  ao  fato  de  que  a  agente,  munida  de  um  estilete,  tentou  subtrair
pertences de valor, de propriedade da vítima Chrystianne Kerlenn Sobral.

Nesse  sentido,  destaco  três elementos  fundamentais  a  essa
conclusão:  (1)  o depoimento judicial  prestado pela vítima  Chrystianne Kerlenn
Vanderley Sobral, que condiz exatamente com as informações dadas à autoridade
policial,  e  descreve,  com  riqueza  de  detalhes,  como todo  o  inter  criminis teria
acontecido;  (2) o auto de apreensão e apresentação de fl. 12, bem como o laudo
traumatológico de fl. 13, que corroboram materialmente as informações prestadas
pela vítima; (3) o depoimento judicial das testemunhas Vanessa Coelho Barbosa e
Arthur de Araújo Farias,  que prestaram socorro à vítima e entregaram a ré à
autoridade policial,  confirmando,  com  certeza e convicção, o relato apresentado
pela vítima, de que a apelante a atacara, com um estilete, após aquela haver se
negado a repassar seus pertences.

Ouvida perante a autoridade judiciária,  a testemunha  Vanessa
Coelho Barbosa (mídia de fl. 65) afirmou que se encontrava no banheiro onde o fato
criminoso  se  perpetrou,  tendo  ouvido  a  vítima  Chrystianne  clamando  por  socorro.
Esclareceu que, instantes depois, saiu do sanitário em que se encontrava e encontrou a
vítima ferida, dizendo que tinha sofrido uma tentativa de assalto.

No  mesmo  sentido  o  depoimento  da  testemunha Arthur  de



Araújo Faria (mídia de fl. 65), que, ouvido em juízo, informou que estava na entrada
de um dos banheiros femininos do Parque do Povo, quando notou a ocorrência de um
tumulto no seu interior. Asseverou que, diante de tal constatação, adentrou ao banheiro e
avistou a ofendida ferida, dizendo que a ré tentara lhe assaltar.

Ja  a  testemunha  Francisco  Thiago Ferreira de Brito,  que  é
Policial Militar, declarou, ao juízo processante  (mídia de fl. 65), que no dia do fato
estava de serviço, efetuando policiamento ostensivo no Parque do Povo juntamente com
outros  militares,  tendo  notado  a  ocorrência  de  um  tumulto  em  um  dos  banheiros
femininos da localidade. Disse, ainda, que ao se aproximar do local, fora abordado pela
vítima, que afirmou que a ré havia tentado roubá-la. Destacou que a notícia prestada
pela ofendida fora confirmada por vários outros traseuntes que estavam no local, e que,
por  tal  motivo,  conduziu  a  apelante  até  a  sede  policial.  Asseverou,  por  fim,  haver
encaminhado a vítima para os primeiros socorros.

Convém ressaltar-se que  a vítima, quando ouvida em juízo,
reconheceu a apelante como sendo a autora do crime praticado, e que, no contexto
dos autos, sua palavra deve ser alçada a uma posição de relevância na formação do
convencimento da autoridade judiciária sentenciante. Tal entendimento encontra lastro
na jurisprudência do STJ, conforme se pode observar do aresto abaixo transcrito:

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO   CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.   REEXAME   DE   MATÉRIA   FÁTICA  E
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
(…)
1.  O Tribunal  de origem,  soberano na  análise  dos  fatos  e  das  provas,  ao
desclassificar  a  conduta  dos  acusados  pela prática do crime tipificado  no
art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu
estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do
delito.
2.   Cumpre  ressaltar  que,  nos  crimes  contra  o  patrimônio,  geralmente
praticados  na  clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra
da  vítima  assume  especial relevância, notadamente quando narra  com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente,
coesa   e  sem  contradições,  máxime  quando corroborado  pelos  demais
elementos  probatórios,  quais  sejam  o reconhecimento  feito  pela vítima
na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3.  Nesse  contexto,  a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer
um   dos   réus   implicaria   o   reexame do  material fático-probatório dos
autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova,  tal  como alegam os
agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Grifei e destaquei)
(STJ,  AgRg  no  AREsp  865331/MG  2016/0060578-7,  Rel.  Ministro
RIBEIRO  DANTAS,  T5  –  QUINTA TURMA,  Data  do  Julgamento:
09/03/2017, Publicado no DJe de 17/03/2017)

Pelos  mesmos  motivos  acima  expostos,  o  pleito
desclassificatório esposado pela apelante também não encontra qualquer fundamento,
quedando-se isolado de toda a prova obtida na instrução,  que aponta clara,  direta  e
indubitavelmente para a prática, pela ré, do delito de roubo tentado, perpetrado com o
uso de um estilete, que veio, inlcusive, a ferir a vítima.

Dessa forma, concluo não vingar, em quaisquer de seus pontos,
o apelo deduzido.



Ante o exposto, em harmonia parcial com o parecer ministerial,
NEGO  PROVIMENTO  ao  apelo, mantendo  inalterados  os  termos  da  sentença
prolatada em primeira instância.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292; STF, ADC 43; STF, ADC 44),
após o decurso do prazo para a eventual interposição de embargos de declaração, sem
manifestação, expeça-se de mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  do  exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor,  e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).
Ausentes justificadamente os Desembargadores João benedito da Silva e Carlos Martins
Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Francisco  Sagres
Macedo 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, 27 de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


