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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
SIMPLES.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  APELO.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ACOLHIMENTO.  AUTORIA
EXACERBADAMENTE  DEMONSTRADA.
CONFISSÃO  JUDICIAL  E  EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÕES  RECURSAIS  GENÉRICAS  E
ABSTRATAS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

Não há que se falar em absolvição quando todos
os  elementos  do  arcabouço  probatório,
precipuamente a confissão judicial e extrajudicial
do acusado, justificam o édito condenatório. 

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,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Edivan Manoel da

Silva (fl. 55) contra a sentença de fls. 44/51, proferida pelo Juízo de Direito da

6ª  Vara  Regional  de  Mangabeira,  que  o  condenou a  uma  pena  de 04
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(quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime,

inicialmente, semiaberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do

crime capitulado no artigo 157, caput, do Código Penal.

Em sede de razões recursais (fls. 56/62), o Apelante pleiteou a

absolvição, alegando, para tal, que o acervo probatório não é hábil a ensejar

um édito condenatório.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 64/69), o Ministério Público a

quo pugnou pela manutenção da sentença objurgada.

Parecer da  douta  Procuradoria  de  Justiça,  no  qual  o  ilustre

Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira opinou pelo  desprovimento do

apelo (fls. 75/82).

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo  ofereceu

denúncia em desfavor de Edivan Manoel da Silva, dando-o como incurso na

sanção penal do artigo 157, caput, do Código Penal.

Narra a exordial que, no dia 23/07/2016, por volta das 16h40min,

o acusado, em uma bicicleta, aproximou-se da vítima Eliane Braz e, simulando

estar armado, subtraiu seu aparelho celular.

Segundo a peça pórtica, o fato foi registrado pelas câmeras do

circuito de segurança da residência de um vizinho da vítima, ao passo que as

imagens do roubo foram divulgadas pelas redes sociais e pela imprensa local.

Desembargado João Benedito da Silva
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Prossegue detalhando, a incipiente acusatória, que, alguns dias

após a prática delitiva, o acusado compareceu espontaneamente à Delegacia

de  Polícia  e  confessou  a  autoria  criminosa,  afirmando  que  trocou  a  res

subtraída por pedras de CRACK.

Em sede policial, o censurado declarou o seguinte:

“(…)  Que  confessa  a prática  do crime de  roubo à
pessoa, ocorrido na tarde de último dia 25/07/2016 ou
26/07/2016, não sabendo precisar com exatidão, fato
ocorrido no bairro Cidade Verde,  Mangabeira,  nesta
capital, próximo ao terminal de ônibus Reunidas, ação
esta  que  foi  flagrada  pelas  câmeras  de  vigilância;
Informa que no dia do fato aproximou-se da vítima,
em uma bicicleta, fazendo menção estar armado,
pedido que a mesma lhe entregasse seu aparelho
celular, o  que  foi  feito  pela  mesma;  Confessa  que
após praticar o roubo, fugiu em seguida, e já por volta
das 18h, dirigiu-se até uma boca de fumo localizada
em um condomínio de edifícios, localizado no bairro
de  Mangabeira,  após  a  praça  do  Coqueiral;  afirma
que trocou o aparelho celular da vítima por 5 pedras
de crack (...)”
(Interrogatório do acusado, em sede policial – fl.
07)

 

Interrogado pelo magistrado sentenciante (mídia audiovisual – fl.

32A),  o  réu  manteve  sua  confissão,  afirmando  que  subtraiu  o  bem  da

ofendida e o trocou por entorpecentes.

A vítima, quando inquirida em juízo (mídia audiovisual – fl. 32A),

reconheceu o acusado Edivan Manoel da Silva como o autor do delito em tela.

Processado,  regularmente,  o  feito,  veio  o  Juízo  primevo a

condenar o acusado a uma pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de

reclusão, a ser cumprida no regime, inicial, semiaberto, e 35 (trinta e cinco)

dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 157,  caput,  do Código

Penal.

Desembargado João Benedito da Silva
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Irresignado  com  a  referida  decisão,  a  defesa  pugna  pela

absolvição do denunciado.

Pois bem. O caso é de fácil deslinde.

A pretensão da defesa é manifestamente improcedente, uma vez

que todas as provas encartadas no almanaque processual apontam a autoria

por parte do acusado/recorrente.

Ora, além do fato de a vítima tê-lo reconhecido em juízo, como

autor  do  crime perpetrado,  o  próprio  acusado/recorrente  Edivan  Manoel  da

Silva confessou, tanto em sede policial como em juízo, a autoria delitiva. 

Ademais, o fato criminoso em apreço foi registrado por circuito de

câmeras e divulgado nas redes sociais e na própria imprensa local, o que levou

o  censurado  a  comparecer  espontaneamente  à  delegacia  e  confessar  ter

praticado o delito patrimonial em questão.

Assim, por tratar-se de conduta típica e antijurídica, praticada por

réu imputável que assumiu a autoria delitiva, resta induvidosa a manutenção do

edito condenatório.

De  outro  lado,  defesa  não  apontou,  nas  razões  recursais,

nenhum elemento concreto para justificar o pedido absolutório.

Outrossim, verifica-se da leitura das razões de fls. 56/62 que a

fundamentação  utilizada  para  embasar  o  petitório  é  notadamente  genérica,

sem  fazer  qualquer  alusão  aos  elementos  dos  autos,  utilizando-se  de

expressões abstratas,  tais como afirmar que  “há depoimentos testemunhais

dissonantes nos autos”, e que a prova colhida durante a instrução processual é

Desembargado João Benedito da Silva
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“anêmica e notoriamente sofrível para arrimar um juízo condenatório”. 

Nessa  diretriz,  ponderou o  douto  Procurador  Francisco  Sagres

Macedo Vieira, em seu parecer opinativo:

“(…) Aqui, insta observar que as razões trazidas à
baila  no  recurso  apelatório  são  notadamente
genéricas,  vez  que  como  há  que  se  falar  em
ausência  de  autoria  e  materialidade  quando  o
próprio  acusado  se  dirigiu  espontaneamente  à
Delegacia,  onde  confessou  a  prática  delituosa,
alegando  que  trocou  o  produto  do  crime  por
pedras de crack?! (...)”

Desse modo, fica denotada a inviabilidade de realizar a análise

esmiuçada do recurso, como faz costumeiramente este Órgão Colegiado, visto

que a defesa não apontou nenhum ponto específico do decisum vergastado.

Dessarte,  estando  a  materialidade  e  a  autoria  esgotadamente

demonstradas, descabido falar em absolvição.

Por derradeiro, apesar de não ter sido suscitado pela defesa, é de

bom alvitre  destacar  que a pena imposta ao acusado foi  fixada dentro dos

parâmetros  legais,  haja  vista  que  o  magistrado  sentenciante  obedeceu  o

critério  trifásico,  afastando a pena-base discretamente  do mínimo legal,  por

observar que algumas das circunstâncias judiciais desfavoreceram a situação

processual  do sentenciado.  Ato contínuo,  reduziu a reprimenda em face do

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixando-a ao final, por

inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Forte nessas razões,  NEGO PROVIMENTO ao presente recurso

de apelação criminal.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Desembargado João Benedito da Silva
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Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

         Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa (Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des. João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 22 (vinte

e dois) dias do mês de março de 2018.

                   Dr. João Batista Barbosa
                                  R E L A T O R – Juiz Convocado

Desembargado João Benedito da Silva


