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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0016576-97.2014.815.2002  –  5ª Vara Criminal da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Lenildo Jonas Ferreira de Souza
ADVOGADO: Laura Taddei Alves Pereira Pinto Berquó (OAB/PB 1.151)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO.  CRIME  CONTRA O  PATRIMÔNIO.
ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCURSO
DE  PESSOAS. AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO. RECURSO.
AUSÊNCIA DE  PROVA DA PARTICIPAÇÃO  DO
ACUSADO  NO  EVENTO  DANOSO.  ACERVO
PROBATÓRIO  RAZOÁVEL.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO.

Corroboradas  a  materialidade  e  autoria  delitivas  do
crime  imputado  ao  recorrente,  firmando  o  livre
convencimento motivado do juízo sentenciante, impõe-
se  manter  o  edito  condenatório,  ante  a  ausência  de
fundamentação  suficiente  capaz  de  acolher  a  tese
defensiva.

VISTOS, relatados e discutidos os autos de apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  Penal  proposta  pelo  Ministério  Público,  com
assento na Quinta Vara Criminal da Comarca da Capital/PB, em face de Lenildo Jonas
Ferreira de Souza e Beatriz Lima de Carvalho, ambos com 19 (dezenove) anos à época
do fato, presos em flagrante  como incursos nas penas  do art. 157, §2º, II do Código
Penal, por terem assaltado a vítima Lilian Karlla Jordão de Sousa, no dia 23/04/2014,
por volta das 23h00, na Orla de Tambaú, nesta Capital/PB, subtraindo-lhe uma bolsa
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contendo documentos pessoais, um aparelho celular de marca Samsung/Galax Pocket, a
quantia de R$130,00 (cento e trinta) reais, e outros documentos.

Narra a denúncia que os acusados, na companhia de duas menores,
identificadas como Renata Ingrid Alves Pordeus e Victoria de souza Oliveira e Silva,
abordaram  a  vítima  que  caminhava  pela  orla  da  Praia  de  Tambaú,  sob  ameaça  e
anunciando o assalto, subtraindo sua bolsa e saindo correndo. Lenildo tomou a bolsa da
mão  da  vítima,  enquanto  a  acusada  e  as  menores  davam  cobertura.  Acionada  a
guarnição municipal, os acusados foram localizados nas proximidades da Rua Infante
Dom  Henrique,  Bairro  de  Tambaú,  e  presos  em  flagrante,  sendo  imediatamente
reconhecidos pela  vítima e estando em poder de  alguns objetos  do crime,  os quais
foram logo devolvidos à vítima.

Denúncia recebida em 29/05/2014 (fls. 34).

Relatório técnico de perícia papiloscópica, realizado em Lenilson
(fls 39/44).

Defesa preliminar pela Defensoria Pública para ambos os acusados
(fls. 48/49).

Resposta  da  acusada  Beatriz  de  Lima,  através  de  advogado
constituído (fls. 50/52).

Cópia de Acórdão de Habeas Corpus em favor de Beatriz Lima de
Carvalho (fls. 54/56).

Relatório técnico de perícia  papiloscópica,  realizado em Beatriz
(fls 59/64).

Termo de audiência com oitiva (fls. 75/82).

Petição  com pedido de revogação formulado por Lenildo  Jonas
Ferreira de Souza (fls. 89/95).

Termo de audiência com as declarações da vítima, ouvida via carta
precatória (fls. 132/133).

Petição de Beatriz requerendo a revogação da prisão preventiva
(fls. 136/139). Pleito indeferido (fls. 140).
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Oitivas (fls. 143/144) e interrogatórios (fls. 145/148).

Cópia do procedimento de apuração de ato infracional praticado
por Renata Ingrid Alves Pordeus (16 anos) e Victoria de Souza Oliveira Silva (15 anos),
que ora  tramita  perante  a Segunda Vara  da Infância  e  Juventude desta  Capital  (fls.
155/189).

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 191/193), por
Beatriz Lima de Carvalho (fls. 195/196)  e por Lenildo Jonas Ferreira de Souza (fls.
204/208).

Em seguida, o douto magistrado Dr.  Eslu  Eloy  Filho  proferiu
sentença, condenando os acusados Lenildo e Beatriz, como incursos no art. 157, §2º, II
do CP, a cumprirem uma  pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses  de
reclusão, em regime aberto na Penitenciária Hitler Cantalice e no Presidio Bom Pastor,
respectivamente, além de  13  (treze) dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário
mínimo vigente à época da infração. Determinou a expedição de alvarás e concedeu o
direito de apelar em liberdade (fls. 210/213).

Alvarás expedidos (fls. 216/217).

Lenildo recorreu (fls. 218/225), requerendo sua absolvição, ante a
fragilidade das provas acerca de sua participação no evento.

Beatriz  não  recorreu,  operando-se  o  trânsito  em  julgado  com
relação a essa acusada (fls. 231).

Em  suas  contrarrazões,  o  Ministério  Público  requereu  o
desprovimento do apelo (fls. 246/250).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer encartado às fls.
259/268, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO:

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Considera-se  tempestiva  a  presente  apelação  interposta  antes
mesmo da intimação do recorrente (fls. 218/225), protocolada em 06/04/2015, quando a
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sentença foi lavrada em 23/03/2015 (fls. 210/213), o Ministério Público intimado em
18/05/2016, conforme ciente as fls. 213/verso, Beatriz intimada através do mandado de
fls. 227, em 07/05/2015 e Lenildo intimado por edital, publicado em 09/03/2017 (fls.
237), e seus patronos tomaram ciência por meio de nota de foro publicada no DJ/PB de
23/04/2015 (fls. 230). Para a ré Beatriz operou-se o trânsito em julgado em 12/05/2015,
conforme certidão de fls. 231.

Portanto, CONHEÇO do apelo.

2. DO RECURSO

O apelo visa reformar a sentença guerreada para absolver o réu,
alegando inexistir elementos de provas, capazes de imputar a autoria delitiva em face
do ora recorrente.

Afirma  não  poder  ser  condenado  por  meras  suposições,  em
decorrência  de  sua  semelhança  física  com  o  verdadeiro  assaltante,  sendo  defeso
condenar um inocente pelo simples fato de está presente no local  errado e na hora
errada, atribuindo a autoria a um rapaz conhecido como “do Porto” (fls. 221), em razão
de sua semelhança física com o réu.

O  apelante  nega  sua  participação,  alegando  injustiça  ao  ser
mantido preso por cerca de 11 (onze) meses, antes de sua condenação.

Pois bem!

Compulsando os autos, vê-se que, ainda na esfera policial, a vítima
descreveu, com riqueza de detalhes, como ocorreu o crime, além das pessoas que o
praticaram, conforme termo de declarações de fls. 10/11.

Na esfera judicial, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que
a vítima reconheceu os dois acusados como sendo os autores do roubo, senão vejamos:

“Foi  procurado  pela  vítima que  informou que  um grupo tinha
assaltado  a  mesma,  (…)  que  a  declarante  descreveu  as  características  físicas  dos
acusados; que PM junto a Guarda Municipal, de posse das características físicas, e ao
visualizar os assaltantes, dois de um lado da rua e dois do outro, próximo a praia do
Cabo  Branco,  tendo  os  dois  fugido;  que  a  polícia  prendeu  duas  pessoas,  sendo
encontrado com um deles o aparelho celular; que na prisão, os dois presos disseram
que não praticaram o crime; (…) que a vítima que se encontrava na outra viatura,
reconheceu os membros detidos como dois dos autores do roubo; (…) que a vítima
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também reconheceu alguns  dos  menores  que estavam em companhia  dos  acusados
(…)” (trecho do depoimento prestado pela testemunha Leonardo Da Vinci Henriques de
Lima – fls. 75/76).

“(…)  que  reconhece  o  acusado  aqui  presente  como  sendo  o
elemento com quem foi  encontrada a carteira da vítima; que o acusado estava na
companhia da namorada, menor de idade (…) que a vítima reconheceu os acusados
aqui presentes, bem como os menores, com os autores do roubo narrado na denúncia
(…) que a vítima estava muito assustada e apenas informou que havia sido assaltada;
que a vítima é turista,  salvo engano,  da cidade de Brasília; (…) que reconhece os
acusados aqui presentes como sendo dois dos elementos reconhecidos pela vítima, que
praticaram o roubo descrito na denúncia (…)” (trecho do depoimento prestado pela
testemunha Belmont Faustino da Silva – fls. 77/78).

Já a vítima, em suas declarações colhidas via carta precatória (fls.
132/133),  afirmou  que:  “a  informante  estava  caminhando  na  orla  marítima  de
Tambaú/PB,  com  a  carteira  na  mão,  a  qual  tinha  dinheiro,  cartão  de  crédito,
documentos pessoais e as chaves do apartamento, além de um aparelho celular; que as
pessoas do local disseram que era tranquilo caminhar por ali; (…) que o assaltante
era jovem, moreno e alto, tendo dito à informante “passe que é um assalto”; que o
indivíduo  estava  acompanhado  de  três  ou  quatro  moças,  em que  todos  eram bem
jovens, que o indivíduo anunciou o assalto por três vezes, sendo que na terceira vez
uma das moças também disse: “passa que é um assalto”; que em seguida o réu puxou
a carteira na mão da informante e saiu correndo acompanhado pelas moças; que uma
das  moças  era negra e  a  outra  loira;  que  as  pessoas  que  estavam na praia  disse
`informante para que procurasse a polícia; que foi até um taxista e ele sugeriu ir ao
orelhão,  sendo  que  no  mesmo  momento  passavam  policiais  municipais  em
motocicletas; que a informante passou a descrição dos indivíduos e  estes policiais
foram em perseguição do mesmo;  que  logo depois  passou uma viatura  da  polícia
militar  e  a  informante  parou  a  viatura  e  entrou  na  mesma,  no  que  foram  em
perseguição do indivíduo e das moças; que os policiais municipais prenderam o réu e
mais uma moça os quais estavam com a carteira da informante (…) que na delegacia
essas pessoas foram colocadas em sala de reconhecimento com vidro; que no dia acha
que chegou a reconhecer o rapaz que praticou o assalto, mas ficou meio em dúvida;
que a moça teve certeza pois a roupa e o cabelo eram iguais, além do que os pertences
da informante estavam em poder da moça (…) que embora com dúvida em relação ao
indivíduo que praticou o assalto, achou o mesmo parecido fisicamente”.

Em seu interrogatório,  o  apelante  negou a  acusação,  afirmando
apenas  que  estava  na  companhia  de  sua  namorada,  atribuindo  o  crime  a  segunda
acusada, que se encontrava na companhia de mais duas meninas e um rapaz. Alegou
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está,  no momento do crime, estava em frente a Empadinha Barnabé, na calçadinha,
quando passou a acusada com mais três elementos, tendo sua namorada o chamado para
acompanhar o grupo e este recusado,  “(…) por se tratarem de raparigas; que Vitória
ficou conversando com a acusada e outras pessoas,  oportunidade em que a vítima
passou e a segunda denunciada, as meninas e um rapaz, tomaram o celular das mãos
da mesma, após o que correram pela beira da praia; que o interrogado e Vitória foram
andando em direção a parada de ônibus (…) que o rapaz que estava na companhia das
moças era magro, alto e cabelo de pipoca, tendo o apelido de “do porto”; que não
sabe  informar  o  paradeiro  desse  rapaz;  que  a  vítima  reconheceu  as  meninas  na
delegacia  e  com relação acusado ficou na dúvida;  que  a  vítima apenas  disse  que
achava que seira o acusado, não dando certeza (...)” (fls. 145/146).

Segundo  o  recorrente,  cabe  a  acusação  o  ônus  da  prova,
inexistindo nos autos elementos capazes de impor sua condenação, motivo pelo qual,
requer sua absolvição.

Não assiste razão ao apelante.

Restam demonstrados  nos  autos,  a  partir  da  análise  detida  das
provas  produzidas  durante  toda  a  instrução  processual,  que  a  materialidade  está
sobejamente  comprovada,  não apenas  por  meio dos  depoimentos  colhidos,  mas por
todo o acervo probatório existente no caderno processual.

A materialidade está demonstrada através  do auto de prisão em
flagrante, onde constam que os itens devolvidos à vítima estavam em poder do acusado,
inclusive o suposto telefone celular (fls. 06 e seguintes).

A autoria encontra-se consubstanciada nos diversos depoimentos
acima  transcritos.  As  provas  são  incontestes,  pois  embasam o  livre  convencimento
motivado do magistrado, ao proferir sua decisão, ora atacada.

Ressalte-se  que  um dos  princípios  basilares  do  processo  penal
indica que a prova,  para condenação,  deve ser certa,  baseada em dados objetivos e
indiscutíveis,  que  evidenciem  o  fato  típico,  a  antijuridicidade  da  conduta  e  a
culpabilidade do agente.

Assim,  presentes  tais  requisitos,  resta  configurado o tipo  penal
disposto na denúncia, impondo-se à defesa o ônus da prova, como dispõe o art. 156 do
CPP, da qual não se desincumbiu, já que não logrou demonstrar, de forma satisfatória,
que o apelante era inocente, motivo pelo qual deve-se manter a sentença condenatória.
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Com isso, não vislumbro a hipótese de absolvição, até porque, não
há  elementos  de  provas  que  atribuam  a  outrem  a  autoria  delitiva,  como  pretende
demonstrar o recorrente. Assim, não há como absolvê-lo.

A esse respeito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
EMPREGO  DE  ARMA E  CONCURSO  DE  PESSOAS.
TRÊS ACUSADOS, DENTRE OS QUAIS SOMENTE UM
CONFESSOU  A  AUTORIA  DELITIVA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA  DAS  VÍTIMAS  CORROBORADAS  PELOS
DEMAIS  ELEMENTOS  DOS  AUTOS.  DIVERSOS
OBJETOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS EM POSSE
DOS  DENUNCIADOS.  AFASTAMENTO  DA
MAJORANTE  DO  EMPREGO  DE  ARMA.  ARTEFATO
QUE NÃO FOI APREENDIDO. PRESCINDIBILIDADE.
PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  PENA  ESTATAL.
REPRIMENDA FIXADA DE MODO PROPORCIONAL.
EXACERBAÇÃO NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO
DA  REPRIMENDA  CORPÓREA  POR  PENAS
RESTRITIVAS  DE  DIREITO.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  OBJETIVOS.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.  Havendo  provas  robustas  imputando  aos  ora
apelantes a autoria delitiva, diante todo o acervo probatório
constante no caderno processual, não há o que se falar em
absolvição.  De  acordo  com  a  jurisprudência  pacífica  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  inclusive  já  unificada  pela
Terceira Seção daquela Corte, a apreensão e a perícia sobre a
arma  não  são  necessárias  para  a  incidência  da  causa  de
aumento  correspondente,  pois  o  seu  emprego  pode  ser
comprovado por outros  elementos de convicção,  inclusive
por meio da palavra da vítima Quanto à dosimetria da pena,
resta acertada a decisão prolatada, uma vez que devidamente
fundamentada e em consonância com o art. 59 e seguintes
do Código Penal. A substituição da pena, nos moldes do art.
44, do CP, exige, dentre outros requisitos, que a pena não
seja  superior  a  quatro  anos  e  que  o  crime  tenha  sido
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  0030532-
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15.2016.815.2002, Câmara Especializada Criminal, Relator
DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, j. em 19-12-2017).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  CIRCUNSTAN-
CIADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CP. USO DE
ARMA  DE  FOGO  E  CONCURSO  DE  PESSOAS.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO PELA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
DE  PROVAS.  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS
SUFICIENTES  A  EMBASAR  O  DECRETO
CONDENATÓRIO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA  E
RECONHECIMENTO  DO  RÉU.  INVIABILIDADE  DO
PLEITO.  DESPROVIMENTO.  -  Nos  crimes  contra  o
patrimônio,  praticados  em  sua  maioria  sem  deixar
testemunhas  do  fato,  a  palavra  da  vítima  assume  grande
importância quando firme e coerente, sobretudo quando em
sintonia com as demais provas dos autos,  especialmente a
prova de reconhecimentos do réu. - Demonstrado nos autos
que a sentença condenatória encontra-se fundamentada em
conjunto  probatório  robusto  e  concludente,  de  forma  a
permitir  o  juízo  de  condenação,  a  manutenção  do  édito
condenatório  é  a  medida  que  se  impõe.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  0026212-
80.2013.815.0011, Câmara Especializada Criminal, Relator
DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, j. em 14-
12-2017).

Sendo assim, corroborando este entendimento, no sentido de que
havendo  elementos  nos  autos  que  demonstrem,  com  clareza  solar,  a  autoria  e
materialidade delitiva, não merece ser acolhida a tese defensiva.

Por essas razões, não há dúvidas de que o acusado praticou o delito
de  roubo  previsto  no  art.  157,  §2º,  inciso  II  do  CP,  ou  seja,  da  forma  como  foi
condenado.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença
integralmente.

É o meu voto.
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Presidiu a Sessão  de  julgamento  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator,
dela  participando  os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos (Revisor) e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente aos trabalhos, como Representante do Ministério Público,
o Excelentíssimo Senhor Doutor Joaci Juvino da Costa Silva, 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, em 13
de março de 2018.

João Pessoa, 15 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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