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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005129-75.2015.815.2003 –  6ª  Vara
Regional de Mangabeira da Comarca da Capital 

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Lindemberg da Silva Gonzaga Ferreira
DEFENSORA : Maria Fausta Ribeiro
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA.  Art.  157,
§2º,  inciso  I  do  CP.  Condenação.  Irresignação
defensiva.  Insuficiência  probatória.  Alegação
inverossímil.  Absolvição.  Impossibilidade.
Materialidade e autoria consubstanciadas. Palavra
da  vítima  e  prova  testemunhal.  Validade  do
depoimento policial. Recurso desprovido.

-  Estando  devidamente  comprovada  a
materialidade e autoria delitivas,  sendo o acervo
probatório coligido aos autos durante a instrução
processual  bastante  a  apontar  o  réu,  ora
recorrente,  como  o  autor  do  evento  criminoso
tipificado  na  denúncia,  não  há  que  se  falar  em
ausência de provas a sustentar a condenação.

-  Nos  delitos  contra  o  patrimônio,  geralmente
perpetrados  na  clandestinidade,  a  palavra  da
vítima  assume  especial  importância  para  o
conjunto  probatório,  ainda  mais  quando
corroborada  pela  prova  testemunhal  e
circunstancial.



2

- O valor probante dos depoimentos prestados por
policiais é igual ao de qualquer outra testemunha,
ao teor do disposto no art. 202 do CPP, sendo que
a  condição  de  agente  do  Estado  não  retira  a
confiabilidade das palavras do agente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca
da Capital, Lindemberg da Silva Gonzaga Ferreira, amplamente qualificado
nos autos, foi denunciado nas penas do art. 157, §2º, inciso I do Código
Penal, pelos fatos, assim descritos na peça acusatória (fls. 02/04):

“(…) Consta do instrumento inquisitorial anexo que, no
dia 18 de novembro de 2015, por volta das 07 horas e
30  minutos,  LINDEMBERG  DA  SILVA  GONZAGA
FERREIRA, subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para
outrem,  mediante  grave  ameaça  ou  violência,  com
emprego de arma.
Extrai-se dos autos que as vítimas caminhavam para
parada de ônibus, no bairro de Água Fria, quando  o
indiciado  se  aproximou  e  disse-lhes  que  passassem
suas  bolsas,  ou  atiraria  em  suas  cabeças.  Nesse
instante  a  vítima  Ana  Karoliny  Diniz  Pacheco,  foi
intimidada com um cabo de um facão, que o acoimado
puxou de dentro de sua mochila. Já a sua mãe Maria de
Fátima Diniz, com a demora para entregar a referida
bolsa,  foi  derrubada  brutalmente  pelo  denunciado,
ocasião em que Ana Karoliny Diniz Pacheco, começou a
clamar por ajuda em via pública, conseguindo com que
o infrator a partir deste momento, fosse perseguido e
detido por populares.
Ato  continuo  o  denunciado  foi  preso  em flagrante  e
reconhecido  pelas  vítimas  como  autor  da  conduta
delitiva. (…)”.

Denúncia recebida em 28/01/2016 (fl. 39). 
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Depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls.
86/88v.), condenando o réu, por violação ao art. 157, §2º, inciso I do CP,
a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime semiaberto,  além de 20 (vinte)  dias-
multa, a razão de 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (fl. 90).

Em suas  razões  (fls.  91/97),  pugna  o  apelante  pela
absolvição, ao argumento de que não há provas suficientes a embasar
uma  condenação.  Assevera,  ainda,  que  a  palavra  das  vítimas  e  dos
policiais estão comprometidas em sua credibilidade. Pugna para que seja
aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  101/104,  rebatendo
os  argumentos  defensivos  e  rogando  pela  manutenção  da  sentença
condenatória em todos os seus termos. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador, Dr. Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 108/116).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço do recurso. 

Prima facie, cumpre ressaltar que, a instrução ofereceu
elementos  aptos  à  prolação  da  sentença  condenatória,  podendo-se
constatar  de  forma  indubitável  a  materialidade  e  a  autoria  do  delito
descrito no artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal.

In casu, conforme alhures relatado, o apelante pugna
por sua absolvição, ad argumentum insuficiência probatória.

Não há, todavia, como prover a pretensão defensiva,
no pertinente ao argumento de que faltam provas para condenação.

Ora,  esmiuçando  a  prova  contida  no  caderno
processual, percebe-se que a materialidade do crime de roubo majorado
pelo  emprego  de  arma  branca  restou  sobejamente  evidenciada,
notadamente, através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 06/10),
do auto de apresentação e apreensão (fl. 12), do auto de entrega (fl. 13),
do boletim de ocorrência (fls. 14/14v.) e da prova oral colhida.
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De igual forma encontra-se consubstanciada a autoria,
confessada  pelo  réu,  em  ambas  as  fases,  e  corroborada  pelos
depoimentos das vítimas e de testemunhas. Veja-se:

Interrogado em juízo (mídia digital – fl. 77), o apelante
Lindemberg da Silva Gonzaga Ferreira, afirmou que abordou as vítimas e
roubou-as. Asseverou que não estava com o facão na mão, e sim, que
este  estava  na  sua  bolsa.  Alegou,  ainda,  que  não  derrubou  uma das
ofendidas.

A  vítima,  Maria  de  Fátima  Diniz,  ouvida  em  juízo
(recurso audiovisual – fl. 77), declarou:

“(…) estávamos indo em direção a parada de ônibus
(…)  fomos  abordadas  pela  pessoa  que  anunciou  o
assalto  (…) ele  falou: “passa a bolsa as duas ou eu
atiro na cabeça das duas agora” (…) minha filha passou
a bolsa para ele,  a seguir eu ia passar a minha (…)
neste  instante  eu  dou a  minha bolsa,  mas  como eu
demorei  um  pouco,  ele  pegou  minha  bolsa  e  me
agrediu com um soco no ombro e eu caí no chão (…)”.

Nesse  mesmo  norte,  a  ofendida  Ana  Karoliny  Diniz
Pacheco, ouvida em juízo (recurso audiovisual – fl. 77), asseverou:

“(…) ele abordou a gente e ele falou para passarmos a
bolsa, senão ele atirava na gente (…) ele repetiu cinco
vezes, “passa a bolsa as duas ou eu atiro na cabeça”;
(…) daí entreguei a bolsa e quando vi que era uma faca
saí correndo atrás de ajuda (…)”.

Por sua vez, a policial militar, condutora do flagrante,
Érica da Silva Ferreira, em juízo, asseverou que quando chegou ao local, o
acusado já estava detido sob a acusação de ter realizado um assalto a
duas senhoras (CD – fl. 77).

Da mesma forma, foi o testemunho do policial Luciano
Targino da Silva (fl. 77 – recurso audiovisual).

Assim,  não  há  dúvidas,  portanto,  de  que o  apelante
praticou o crime pelo qual  foi  denunciado,  sendo certo que utilizou de
violência  e grave ameaça para subtrair  a  res,  uma vez que prometeu
atirar  nas cabeças das vítimas e derrubou a ofendida Maria de Fátima
Diniz, utilizando-se, inclusive de uma arma branca.

Vale  dizer,  é  pacífica  a  jurisprudência  no  sentido  de
que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra do ofendido tem especial
relevância.  Isso  porque,  em  geral,  os  agentes  preferem  cometer  tais
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delitos sem a presença de testemunhas, às escondidas, para assegurar a
impunidade.

Não se pode, pois, elidir a presunção de verdade que
emana das declarações da vítima sem sólidos indícios de que a mesma
tenha motivos para imputar falsamente o ato criminoso ao acusado.

A propósito, trago o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL -  ROUBO - MATERIALIDADE E
AUTORIA  SEGURAMENTE  COMPROVADAS  -  PALAVRA
DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL - DEPOIMENTO DE
POLICIAIS - VALIDADE - CÚMULO DE MAJORANTES -
FRAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM OS DADOS
CONCRETOS  DO  DELITO  -  REDUÇÃO  NECESSÁRIA  -
ISENÇÃO DAS CUSTAS CONCEDIDA. - Comprovada a
materialidade e autoria delitivas por meio do robusto
acervo probante, não há que se falar em absolvição. -
Nos  delitos  contra  o  patrimônio,  geralmente
perpetrados  na  clandestinidade,  a  palavra  da  vítima
assume  especial  importância  para  o  conjunto
probatório, ainda mais quando corroborada pela prova
testemunhal e circunstancial.  -  O valor probante dos
depoimentos  prestados  por  policiais  é  igual  ao  de
qualquer outra testemunha, ao teor do disposto no art.
202 do CPP, sendo que a condição de agente do Estado
não retira a confiabilidade das palavras do agente. - A
fração  de  aumento  de  pena  aplicada  em virtude  do
cúmulo de majorantes deve ser fixada de acordo com
os  dados  concretos  do  delito  praticado  (análise
qualitativa).  -  Faz  jus  à  isenção  do  pagamento  das
custas  processuais  o  réu  comprovadamente
hipossuficiente,  nos  termos  do  art.  10,  II,  da  Lei
Estadual nº 14.939/03, afastando-se a mera suspensão
da  exigibilidade  do  pagamento”. (TJ-MG  -  APR:
10035091527305001  MG,  Relator:  Cássio
Salomé,  Data  de  Julgamento:  14/05/2015,
Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 22/05/2015).

In casu, não recai qualquer suspeita de falsa imputação
sobre as ofendidas. Ao contrário, seus relatos estão em consonância com
o depoimento das demais testemunhas e com a prova circunstancial.

Ora, os policiais militares que atuaram na diligência que
culminou com a prisão em flagrante do recorrente,  foram uníssonos  e
firmes em afirmar que as vítimas reconheceram o apelante como sendo o
autor do roubo.
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Frise-se que o valor probante do depoimento prestado
pelo policial é igual ao de qualquer outra testemunha. O art. 202 do CPP é
claro  ao  estabelecer  que  “toda  pessoa  poderá  ser  testemunha”  e  a
condição de agente do Estado não retira a confiabilidade de suas palavras.
Ao contrário, os militares são servidores públicos credenciados a prevenir
e  reprimir  a  criminalidade  e  seus  relatos  merecem  crédito  até  prova
robusta em contrário.

Dessa forma, não há dúvidas de que  Lindemberg da
Silva  Gonzaga  Ferreira  cometeu  o  delito  de  roubo  narrado  na  inicial
acusatória,  não  havendo,  portanto,  que  se  cogitar  a  pretendida
absolvição.

Ressalte-se  que,  não  obstante  a  dosimetria  da  pena
não ter sido matéria do apelo, esta não merece reparos. 

A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão,  diante  da  presença  de  três  moduladoras  judiciais
negativas,  a  saber:  personalidade,  circunstâncias  do  crime  e
comportamento da vítima.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65,
III,  ‘d’  do  CP),  diminuiu  a  pena  em  06  (seis)  meses  de  reclusão,
resultando, nessa fase, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Por  fim,  diante  da  causa  de  aumento  de  pena  do
emprego de arma, elevou a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando
em  05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão,  a qual foi tornada
definitiva na ausência de outras causas de aumento e diminuição de pena.

Ademais, a pena de multa foi fixada em 20 dias-multa,
à razão de 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato.

E o regime inicial  fixado foi  o semiaberto, devido ao
que dispõe o art. 33, §2º, ‘b’ do CP.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Expeça-se mandado de prisão, após o decurso do
prazo de embargos de declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos  Martins  Beltrão  Filho, Presidente da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William
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de Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da
vaga de Desembargador), revisor, e João Benedito da Silva.

Presente à sessão a  Excelentíssima  Senhora
Maria Lurdélia Diniz Albuquerque Melo, Procuradora 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, 1º de
março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


