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CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

Nos  crimes  contra  o  patrimônio,  quase  sempre
praticados  na  clandestinidade,  a  palavra do
ofendido  -  se  segura  e  coesa  com  os  demais
elementos de prova - sem intenção de incriminar
um inocente ou ver agravada sua situação, tem
relevante  valor  para  comprovar  a  autoria  e
materialidade do delito. 

Mesmo que o réu tenha negado sua participação,
a possibilidade de o crime ter ocorrido de outro
modo ou de ser atribuído a outros agentes que
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não a ele ficou excluída, uma vez que não tendo
fornecido  elementos  a  comprovar  fatos  que  a
infirmem e tendo, inclusive, sido reconhecido pela
vítima,  forçoso  concluir  que  há  provas  mais  do
que suficientes de sua atuação para ensejar uma
condenação.

In casu, incabível se revela a tese de atipicidade
penal, eis que a conduta do apelante se  amolda
ao tipo penal descrito na exordial acusatória.

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 NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fls. 125) manejada por  Sivanildo

Liberto  dos  Santos  em razão  da  sentença  proferida  pelo  juízo  da  3ª  Vara

Regional  de  Mangabeira  da  Comarca  da  Capital,  que  julgou  procedente  a

denúncia, condenando-o nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II,

ambos do Código Penal,  à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime

aberto e de 18 (dezoito) dias-multa, esta à razão de 1/30 avos para cada dia

multa.

Em suas razões recursais (fls. 135/140), o apelante pugna pela

reforma  da  sentença  para  absolvê-lo  da  condenação  imposta,  por  falta  de

provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta

em razão da ausência do elemento volitivo (dolo).

Contrarrazões, às fls. 143/145, pelo desprovimento do recurso. 

A  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.

147/149, opinou pelo improvimento do apelo. 

Desembargado João Benedito da Silva
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É o relatório.

O representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia

contra Sivanildo Liberto dos Santos, dando-o como incurso nas sanções do

artigo 157, §2º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Segundo  a  peça  exordial  (fls.  02/03),  consta  no  instrumento

inquisitorial, que, no dia 05 de dezembro de 2010, por volta das 19h00min, no

dia 05 de dezembro de 2010, a vítima Simone Pacheco andava em direção ao

ponto  de  ônibus,  na  Av.  Hilton  Souto  Maior,  em  Mangabeira,  quando  dois

homens, que estavam em uma moto, ordenaram que ela parasse. Um deles, o

acusado,  que  estava  de  carona,  desceu  da  moto,  e  ordenou  que  lhe

entregasse a  bolsa, caso contrário, ele a mataria. Em seguida, o denunciado

arrancou o utensílio do braço da vítima e, no mesmo instante, pessoas, que

estavam  próximo  e  viram  a  conduta  delituosa,  apreenderam  o  acusado

enquanto o outro fugia na moto. 

Consta,  na  denúncia,  que  a  Polícia  Militar  foi  acionada  e,  ao

chegar ao local, o acusado estava imobilizado por várias pessoas. 

Informa, também, que todos foram levados à 9ª Delegacia Distrital

de Mangabeira e, coincidentemente, o celular que o acusado estava portando

tocou e o policial atendeu, recebendo a informação da proprietária do aparelho,

uma outra vítima, não identificada no inquérito policial, de que ela havia sido

roubada há minutos antes.

Finda a instrução, o julgador a quo condenou o apelante à pena

de 03 (três) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, esta à razão de 1/30

do salário-mínimo  vigente a época do fato, a ser cumprida, inicialmente, em

regime aberto, dando-o como incurso nas penas do artigo 157,  §2º, inciso II,

c/c art. 14, II, ambos do Código Penal

Desembargado João Benedito da Silva
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Irresignado com a referida decisão o denunciado interpôs apelo

às  fls.  125,  no  qual  pugna  pela  reforma  da  sentença  para  absolvê-lo  da

condenação  imposta  por  falta  de  provas.  Subsidiariamente,  requer  o

reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da ausência do elemento

volitivo (dolo/culpa).

Pois bem. A materialidade do delito está comprovada através do

auto de apreensão (fls.16), do auto de entrega (fls. 17) e do laudo de lesão

corporal (fls. 75/76). 

Em relação à autoria delitiva, compulsando o caderno processual,

verifica-se que a prova carreada aos autos indica o acusado como sendo o

autor do fato delitivo.

O  recorrente,  na  esfera  policial,  confessou  a  prática  delitiva.

Vejamos:

“Que  interrogado  pela  Autoridade  Policial  sobre  os
fatos  ora  em apuração,  e  ainda  perguntando  se  as
acusações  a  ele  atribuídas  são  verdadeiras?
Respondeu que sim, na noite de hoje trafegava nas
imediações do CAIC, Av. Hilton Souto Maior, quando ia
de carona com homem, não sabendo informar o nome
e que lhe deu a carona, justamente porque ia para a
cidade de Bayeux, não sabendo onde ele reside nem
o seu nome; Que quando se aproximaram do CAIC o
tal rapaz fazia o favor de lhe dar uma carona mandou
que ele descesse da moto e assaltasse uma moça que
passava no local com uma bolsa de cor rosa, e assim
mesmo ele fez, vindo a assaltar a moça; Que segundo
tomou conhecimento na Delegacia de que se tratava
de uma moça chamada SIMONE a que lhe tomou a
bolsa,  vindo  a  apertar  o  braço  da  moça  para  ela
soltasse a bolsa; Que no momento em que tomava a
bolsa apareceu algumas pessoas e lhe segurou, tendo
o  homem  que  lhe  dava  carona  ido  embora  e  o
deixado; que alguém chamou a Polícia Militar e todos
vieram para esta Delegacia;  Que com referência ao
aparelho celular encontrado consigo, foi lhe dado pelo
homem que lhe dava carona na moto, pois antes de
chegar ao local que aquele elemento determinou que
assaltasse a moça; Que não recorda de jeito nenhum

Desembargado João Benedito da Silva
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o nome do homem e não sabe o endereço do mesmo,
nem recorda  nem a fisionomia  dele  mais;  Que não
estava  armado  no  momento  em  que  praticava  o
assalto; (…) Que segundo informação do interrogado
esse celular muito embora tenha sido encontrado com
ele,  não  lhe  pertence,  nem  sabe  de  quem  é  esse
aparelho  que  encontrava-se  com  sua  pessoa.”  (fls.
10/11)

 Em juízo, entretanto, o apelante atribuiu a autoria delitiva a um

terceiro, chamado Abraão, afirmando:

“Que não é verdadeira a imputação que lhe é feita;
que atribui  o crime a pessoa apenas conhecida por
Abraão; que se encontrava no local do crime quando
aconteceu o fato denunciado; (…) Que não conhece a
vítima  nem  as  testemunhas  arroladas  na  denúncia;
Que o interrogado se encontrava em uma moto guiada
por Abraão com que já tinha estudado mas não sabia
que ele era envolvido em crime; que Abraão chamou
para assaltar a vítima mas o interrogado não aceitou;
que ambos desceram da moto tendo Abraão ido ao
encontro da vítima e tentou puxar a bolsa dela; que o
interrogado ficou acerca de 04 metros daquela cena;
que dois rapazes vieram no local; que não foi com os
policiais  a  procura  de  Abraão  sendo  levado  para  a
delegacia; que sabia onde ele morava mas quando o
interrogado foi  solto ele já  tinha saído do local;  que
não  tem  conhecimento  se  Abraão  foi  preso  depois
daquele fato; que o telefone que foi apreendido com o
interrogado lhe foi  entregue por Abraão na noite em
que foi preso para que o devolvesse quando chegasse
em casa; (…) Que Abraão não estava armado; Que
disse que as pessoas que lhe imobilizaram que não
tinha nada haver com o roubo.” (fls. 100)

 A nova versão apresentada pelo recorrente, no entanto, não é

confirmada pela  prova coligida aos presentes autos.

Do depoimento da vítima (Simone Pacheco), verifica-se que o

acusado foi  a  pessoa que saltou  da moto,  tentou tomar  os  pertences dela

mediante violência e, em seguida, foi imobilizado por pessoas que estavam no

local. Vejamos: 

“Que, diz a declarante que no dia de hoje por volta das
19h00min, quando vinha transitando nas proximidades

Desembargado João Benedito da Silva
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do CAIC, na Av. Hilton Souto Maior, para o ponto de
ônibus, observou que dois elementos se aproximaram
em uma moto e pararam e um deles saltou e se dirigiu
para a declarante e que de maneira brusca tomou sua
bolsa com todos os seus pertences e ferramentas de
trabalho  (manicure)  e  ainda  segurou  com  o  braço
direito onde doeu muito; Que no mesmo instante um
cidadão  que  estava  defronte  a  uma  igreja  na
companhia  de  outras  pessoas,  correram  e
conseguiram  segurar  o  elemento  que  tomara  sua
bolsa  enquanto  que  o  outro  que  estava  no  moto
conseguiu  ir  embora;  Que  logo  a  Polícia  Militar  foi
chamada e todos foram trazidos para esta Delegacia,
inclusive  o  elemento  que  fora  preso;  Que  dito
elemento ainda ao abordar a declarante disse que iria
atirar nela se caso não entregasse a bolsa; Que dito
elemento quando foi dominado não estava armado, e
foi  necessário  as  pessoas  se  agarrar  com  o  tal
elemento e dominá-lo e tomar de volta a bolsa, visto
que já iria fugir.” (fl. 09).

Um dos populares que imobilizou o acusado,  Marcelino Antônio

de Paiva Barreto, afirmou, em juízo, que ouviu quando o réu pediu para que a

vítima entregasse a bolsa dela, sob  ameaça de morte. 

“Que  o  depoente  se  encontrava  em  frente  a  igreja
onde  existe  uma  parada  de  ônibus;  que  estava
conversando  com  um  amigo  quando  percebeu  que
uma moto pop passou e  parou na esquina  tendo  o
carona descido e tirado o capacete ficando outro na
moto; que aquela pessoa se dirigiu até a vítima que
estava na parada de ônibus e mandou que entregasse
a  bolsa  mas  como  não  entregou  ele  a  puxou;  que
escutou o acusado dizer  a vítima que entregasse a
bolsa  se  não  atiraria  e  a  vítima  dizendo  que  não
entregaria  pois  o  acusado  não  estava  armado;  que
quando  escutou  isso  a  pessoa  que  estava  com  o
depoente derrubou o acusado e quando ele tentou se
levantar  o  depoente  o  agarrou,  imobilizando-o;  que
olhou para trás e viu o elemento que estava na moto
se evadir; que a polícia chegou e levou o acusado até
o Mutirão de Bayeux para procurar o outro elemento
mas  não  obteve  êxito;  que  o  depoente  foi  para  a
delegacia  de  moto  e  quando  os  policiais  chegaram
informaram que o acusado falou que o outro elemento
se chamava Abraão; que na delegacia foi encontrado
com  um  aparelho  celular  o  qual  tocou  e  o  policial
atendeu;  que segundo o policial  a pessoa que ligou
teria sido assaltada na Praça da Paz mas não se sabe
se foi  até a delegacia pois  o depoente se ausentou

Desembargado João Benedito da Silva
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após prestar  depoimento  (...)”  (Marcelino Antônio de
Paiva Barreto - fl. 99).

Além  disso,  os  policiais  militares,  José  Ivo  Gomes  de

Azevedo e Carlos  Henrique  Alcântara  de  Lima,  corroboram,  em juízo,  a

incriminação do acusado. Vejamos:

“Que,  recebeu  comunicação  do  CIOP  para
comparecer ao bairro de Mangabeira próximo ao CAIC
onde uma senhora teria sido assaltada; que o acusado
já estava dominado por populares e a vítima falou que
o  acusado  e  outro  elemento  estavam  em  uma
motocicleta  a  assaltaram  tento  o  acusado  tentado
tomar a bolsa dela mas ela entrou em luta corporal
com  ele  retardando  a  ação;  que  03  rapazes  que
estavam em uma igreja evangélica próxima acudiram
a vítima  e  dominaram o  acusado  enquanto  o  outro
fugiu; que não se recorda se a vítima se referiu ao uso
de  arma  ou  ameaça  empregada  no  crime;  que  o
acusado estava com um telefone celular  que tocava
constantemente  mas  somente  na  Delegacia  algum
policial que não se recorda atendeu sendo informado
que tinha sido roubado naquele mesmo dia; (…) que
fora  o  acusado  e  o  outro  elemento  fugiu  não  foi
informado a presença de uma terceira pessoa (…)”.
(José Ivo Gomes de Azevedo - fl. 63).

“Que recebeu informação do CIOP sobre um assalto
ocorrido  em Mangabeira;  que  ao  chegar  ao  local  o
acusado já estava dominado pelos circunstante; que a
vítima  falou  que  dois  elementos  em  uma  moto  se
aproximaram  e  o  acusado  que  estava  de  carona
anunciou o assalto e puxou a bolsa dela; que a vítima
falou  que  resistiu  entregar  a  bolsa  e  pessoas  que
estavam  em  uma  igreja  próxima  foram  ajudá-la
dominando o acusado enquanto o outro fugiu na moto;
que a vítima falou que não houve uso de armas no
crime;  que  não  tem  conhecimento  do  envolvimento
doa acusado em outros crimes; que o telefone celular
que  o  acusado  portava  tocou  e  na  Delegacia  o
depoente o atendeu; que o acusado falou que o celular
era da namorada dele; que quando atendeu o telefone
um rapaz falou que o telefone era da irmã dele tendo o
depoente informado que a pessoa que foi presa disse
que  era  da  namorada  dele;  que  o  rapaz  ficou  de
retornar a ligação e quando ligou novamente disse que
o celular tinha sido roubado momentos antes no bairro
dos Bancários e que iria buscá-lo; que o telefone foi
entregue  ao  Delegado  não  sabendo  se  alguém  foi

Desembargado João Benedito da Silva
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pegá-lo; que a vítima disse que entrou em luta corporal
com o acusado e ficou com dor  no pulso,  mas não
ficou lesão nela.” (Carlos Henrique Alcântara de Lima -
fl. 64).

Desse  modo,  não  há  falar  em  absolvição  do  recorrente  por

ausência de provas sobre a autoria  delitiva,  se os elementos de convicção

coligidos durante a instrução processual são claros no sentido de ensejar a

manutenção do édito condenatório. 

Ademais, 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)

Desembargado João Benedito da Silva
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Não  se  verifica,  nos  presentes  autos,  razão  plausível  para  se

descredibilizar a prova testemunhal colhida em juízo, pelo simples fato de se

originar de depoimentos colhidos por policiais. Aliás, sobre o tema, o Superior

Tribunal de Justiça já se manifestou, consoante estes julgados oriundos de sua

Quinta Turma, que passo a citar como exemplo:

“PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.  PROVA COLHIDA
NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO.
REGULARIDADE.  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.
MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso
do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em
respeito  aos  princípios  do  contraditório,  ampla  defesa  e
devido processo legal  2.  O depoimento de policiais  pode
servir de referência ao juiz na verificação da materialidade
e  autoria  delitivas,  podendo  funcionar  como  meio
probatório  válido  para  fundamentar  a  condenação,
mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório, e em harmonia com os demais elementos de
prova. 3. Ordem denegada” (HC 123.293/MS, Rel. Ministro
Arnaldo  Esteves  Lima,  Quinta  Turma,  julgado  em
20/10/2009, DJe 16/11/2009 – Destaquei).

HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS
DE  RECLUSÃO  E  MULTA,  EM  REGIME  INICIAL
FECHADO,  POR  PORTE  DE  ARMA  DE  FOGO  COM
NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA LEI 10.826/03).
VALIDADE  DOS  DEPOIMENTOS  PRESTADOS,  EM
JUÍZO,  POR  POLICIAIS  QUE  EFETUARAM  A
PRISÃO.  PRECEDENTES  DESTE  STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  OCORRÊNCIA  DE
DUPLA  VALORAÇÃO  (BIS  IN  IDEM).  REGIME
PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE.  ACÓRDÃO  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.  PARECER  DO  MPF  PELA
CONCESSÃO  PARCIAL  DA  ORDEM.  ORDEM
PARCIALMENTE  CONCEDIDA,  TÃO-SOMENTE  PARA
REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3
ANOS  E  6  MESES  DE  RECLUSÃO,  MANTIDAS  AS
DEMAIS  COMINAÇÕES  CONTIDAS  NO  ACÓRDÃO
OBJURGADO.  1.    Conforme  orientação  há  muito
sedimentada  nesta  Corte  Superior,  são  válidos  os
depoimentos  dos  policiais  em  juízo,  mormente  quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na
espécie  em  exame.  (...)”  (HC  113.167/DF,  Rel.  Ministro
Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Quinta  Turma,  julgado  em
16/04/2009, DJe 25/05/2009 – Destaquei)

Desembargado João Benedito da Silva
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“HABEAS  CORPUS.  PENAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA
PARA  SUSTENTAR  A  ACUSAÇÃO.  VIA  IMPRÓPRIA.
NECESSIDADE  DE  EXAME  APROFUNDADO  DO
CONJUNTO  PROBATÓRIO.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.  1.  O exame da
tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação,
por  demandar,  inevitavelmente,  profundo  reexame  do
material  cognitivo  produzido  nos  autos,  não  se  coaduna
com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não
se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício  nos  processos  de  cuja  fase  investigatória  tenham
participado,  no  exercício  de  suas  funções,  revestindo-se
tais  depoimentos  de  inqüestionável  eficácia  probatória,
sobretudo quando prestados em juízo,  sob a garantia do
contraditório.  Precedentes.  3.  Ordem  denegada”  (HC
115.516/SP,  Rel.  Ministra   Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,
julgado em 03/02/2009, DJe 09/03/2009 – Destaquei).

Desse  modo,  não  conseguindo  o  apelante  destituir  a  prova

constituída contra ele,  mediante a demonstração inequívoca da negativa de

autoria, nem havendo dúvida a justificar a aplicação do princípio do  in dubio

pro reo, deve-se prestigiar a condenação imposta. 

 Por fim, incabível se revela a tese de atipicidade suscitada pela

defesa, eis que a conduta do apelante se amolda ao tipo penal descrito na

exordial acusatória (tentativa de roubo).

 

Os fatos narrados na denúncia confortados pela prova oral colhida

sob o crivo do contraditório evidenciam o dolo na conduta do apelante que,

mediante grave ameaça e violência à vítima, não conseguiu subtrair a coisa

alheia por ter sido imobilizado por populares.

Assim, deve ser afastada a absolvição pretendida por atipicidade

penal.

Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Desembargado João Benedito da Silva



Processo nº 0041910-72.2010.815.2003

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator,

o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins

Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr.José Roseno Neto, Procurador

do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargado João Benedito da Silva


