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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  ROUBO
QUALIFICADO  TENTADO.  CONCURSO  DE
PESSOAS.  EMPREGO  DE  ARMA DE  FOGO.
CONFISSÃO.  SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  APELO  MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO EM PORTE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.
IMPOSSIBILIDADE.  FATO  NÃO  EXPOSTO  NA
DENÚNCIA.  PRINCÍPIO  DA  ADSTRIÇÃO.
ABSORÇÃO  CORRETAMENTE  OPERADA.
ROUBO  QUALIFICADO  TENTADO.
DOSIMETRIA.  REFORMA.  FRAÇÃO
REFERENTE  À  TENTATIVA.  REDUÇÃO.
CONSUMAÇÃO DO CRIME.  APELO PROVIDO
PARCIALMENTE.

Sendo o princípio da adstrição (correlação entre
imputação  e  condenação)  corolário  natural  da
ampla defesa e do contraditório, não há como ser
o  réu  condenado  pelo  crime  de  porte  ilegal  de
arma de fogo de uso permitido, quando os fatos a
ele referentes, e desconexos ao crime de roubo
majorado, não foram relatados na peça acusatória
inicial.

A  diminuição  de  pena  pela  tentativa  deve  ser
aplicada em patamar proporcional ao iter criminis
percorrido,  sendo  menor  a  fração  quanto  mais
próximo o agente chega à consumação do delito.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,   em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO  APELO

PARA REDUZIR  A FRAÇÃO  RELATIVA À  TENTATIVA DE ROUBO,  NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de Apelação  Criminal  (fl.  199) manejada,

tempestivamente, pelo  Ministério Público Estadual face a sentença de fls.

190/195 que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal

condenou o réu Everton Pereira de Albuquerque a uma pena de 02 (dois)

anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente

aberto, mais 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo

157,  §2º,  incisos  I  e  II  c/c  artigo  14,  II,  todos  do  Código  Penal  e,  em

contrapartida,  afastou o crime de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da

Lei n. 10.826/03) por entender ter sido este absorvido pelo de roubo.

Em suas razões recursais (fls. 201/208), requereu, inicialmente, o

Parquet a  reforma  do  decisum para  que  o  Apelado  seja  condenado  nas

sanções penais do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 pois, no ato delitivo em estudo,

verificar-se-ia a autonomia das condutas eis que praticadas em contexto fático

distinto,  não havendo que se falar em absorção haja vista inexistir  nexo de

dependência.

Em seguida, suscitou a necessidade de reforma da dosimetria,

com a majoração da pena, já que apesar de reconhecidas duas qualificadoras

(emprego de arma e do concurso de pessoas) a magistrada primeva exasperou

a pena em apenas 1/3 (um terço).

 Ademais,  mesmo  considerando  que  o  iter  criminis percorreu

quase  toda  a  sua  extensão  (tentativa  perfeita),  a  julgadora  aplicou,  sem

qualquer  fundamentação,  em  metade  a  redução  decorrente  da  tentativa,
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quando, a seu ver, deveria ter se dado no mínimo legalmente previsto (1/3).

Contra-arrazoando  (fls.  232/235),  o  réu  pugnou  pelo

desprovimento do apelo com a manutenção da sentença vergastada em todos

os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, de fls. 240/246,

opinando pelo provimento parcial  do apelo apenas para reformar o  decisum

quanto à dosimetria da pena, mas mantendo a absolvição pelo crime de porte

ilegal de arma de fogo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em  desfavor  de  Renato  Silva  Santos e  Everton  Pereira  de

Albuquerque, dando-os como incursos nas sanções penais dos artigos 157,

§2, incisos I e II  c/c artigo 14, II  do Código Penal e  artigo 14 da Lei n.

10.826/03, por, no dia 11 de janeiro de 2013, por volta das 07h30, terem sido

presos em flagrante no momento em que saiam do estabelecimento comercial

“Jó Motos”, armados e com diversos objetos subtraídos do local.

Processado, regularmente, o feito, veio a magistrada  primeva a

proferir sentença (fls. 190/195) extinguindo a punibilidade do réu Renato Silva

Santos  ante  o  seu  falecimento  (fls.  132/134)  e,  em  seguida,  julgando

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal  condenando Everton

Pereira de Albuquerque a uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de

reclusão,  a  ser  cumprida no regime inicialmente aberto,  mais  10 (dez)

dias-multa, pela prática do crime capitulado no  artigo 157, §2º, inciso I e II

c/c artigo 14, II,  todos do Código Penal e, em contrapartida,  afastando o

crime  de porte  ilegal  de arma de fogo (artigo 14 da Lei  n.  10.826/03)  por
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entender ter sido este absorvido pelo de roubo.

Irresignado, veio o Parquet a apelar questionando, inicialmente, a

absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo com o de tentativa de

roubo qualificado já que, a seu ver,  foram as ações delitivas praticadas em

contexto  fático  distinto,  não  havendo  que  se  falar  em  absorção  haja  vista

inexistir nexo de dependência entre os dois fatos típicos.

Pois  bem.  O  ofendido, Sr.  Jorgem  Luiz  Araújo  Gomes,

proprietário  da  loja  “Jó  Motos”,  ao  prestar  suas  declarações  na  sede

inquisitorial, disse:

QUE afirma o declarante que é proprietário da Loja “Jó
Motos”; que no dia de hoje, pela manhã, por volta das
06:45h foi  avisado por um amigo de que havia dois
homens  estranhos  rondando  sua  loja;  que  demorou
alguns  minutos  para  abrir  sua  loja;  que  então  ficou
apenas com uma porta da oficina aberta; que todos os
funcionário  já  haviam  chegado  para  trabalhar;  que
quando  estava  na  frente  da  loja,  na  calçada,  viu
quando  a  testemunha  José  estava  sendo  abordada
por um dos bandidos; que lhe abordaram com armas
de fogo e mandaram que entrassem na loja; que os
bandidos fecharam a porta da loja; que os bandidos
diziam que já era “fita dada”; que queriam saber dos
R$40.000,00;  que  o  declarante  dizia  que  não  tinha
esse  valor;  que  os  meliantes  foram  agressivos  e
violentos portando armas de fogo;  que um subiu na
sua  casa  e  revirou  as  coisas  e  subtraiu  alguns
pertences  seus;  que  o  outro  bandido  ficou  na  loja
rendendo os funcionários; que afirma o declarante que
acha que a ação criminosa durou cerca de 10 minutos;
que os bandidos conseguiram levar certa quantia em
dinheiro e demais objetos seus; que esse é o segundo
assalto a seu estabelecimento, em menos de um ano;
que  não  conhece  os  bandidos  mas  acha  que  tem
gente  na  cidade  envolvida  no  crime;  que  a  Polícia
Militar chegou a tempo para render os dois bandidos e
evitar que eles atirassem em sua pessoa […] (fl. 09)

E em Juízo:
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Que  tem  um  estabelecimento  comercial  e  que  por
volta  das  07:00  da  manhã  quando  quando  foi  abrir
notou que havia dois homens suspeitos e ue por conta
disso aguardou a chegada dos demais  funcionários;
que então os elementos passaram na frente da loja na
moto e que o depoente pensou que eles haviam ido
embora mas logo quando abriu a loja  os elementos
anunciaram o assalto em arma em punho sendo um
de  capacete  e  o  outro  sem  capacete;  que  um  dos
elementos  mandou  que  os  funcionários  deitasse   o
outro levou o depoente para o andar de cima onde se
localiza  sua casa;  que  tudo  foi  revirado  e  que  este
elemento  conseguiu  levar  a  quantia  aproximada  de
R$600,00;  que  a  todo  momento  ele  falava  para  o
depoente que sabia que havia mais dinheiro e que se
ele  não  desse  iriam  matar  seus  filhos,  que  se
encontravam dentro de casa; que depoente implorou
que  ele  não  fizesse  nada;  que  então  ele  levou  o
depoente  e  sua  esposa  para  baixo  da  loja;  que
derrubou o depoente no chão; que quando um deles
foi atirar a polícia chegou no local e os prenderam em
flagrante; que recebeu de volta os objetos subtraídos;
que  reconhece  um  dos  elementos  como  sendo  a
pessoa de Everton Pereira de Albuquerque; que não
sofreu  nenhum  ferimento  físico;  que  quem  dava  as
ordem eram os dois; que quem subiu com o depoente
foi o moreno sendo que Everton ficou embaixo com o
pessoal; que o dinheiro foi entregue ao moreno e não
a Everton; que quem ia atirar no depoente foi Everton;
que quem ameaçou de matar  as  crianças foi  o  que
estava em cima; que quem primeiro se rendeu foi o
moreno e que depois os outro também se rendeu; que
a polícia mandou que ele jogasse a arma e que então
a pegou. (fl. 136)

Os funcionários da propriedade comercial, José Afonso Moreira

de Araújo e  José Carlos  Pereira  Nascimento,  em sede de  audiência  de

instrução, descreveram, respectivamente, os fatos do seguinte modo:

Que  trabalhava  na  loja;  que  quando  chegou  o
proprietário já tinha notado que havia algo estranho;
que então o depoente chamou a polícia  e que logo
quando desligou o telefone os elementos entraram na
loja de arma em punho sendo que o elemento que se
encontra aqui rendeu o depoente e mais 06 pessoas
na parte de baixo e o outro levou o dono da loja para
parte de cima; que ficaram rendidos até a chegada da
polícia; que ambos estavam armados; que o elemento
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a todo momento os ameaçava mas que não chegou a
efetuar nenhum disparo; que foram subtraídos objetos
mas o mesmos foram recuperados; que foram presos
em flagrante; que não eram conhecidos do depoente;
que eles disseram que já vieram indicados; que quem
dava as  ordens em cima era um e em baixo era o
outro;  que  o  debaixo  dizia  “o  patrão  de  vocês  está
demorando  demais”;  que  ambos  ameaçavam
efetivamente atirar nas pessoas; que a agressão física
partiu do moreno que de um chute em Jorgem; que
quando a polícia chegou eles pensaram em reagir mas
logo o convenceu o outro a se entregar. (fl. 138)

Que trabalha na loja há muito tempo; que no dia dos
fatos estava no interior  da loja quando os acusados
entraram de  arma em punho  anunciando  o  assalto;
que o elemento conhecido como Everton lhe deu um
tapa nas costas; que ambos eram muito agressivos;
que o outro elemento bateu em Jorgem; que o moreno
levou Jorgem para cima e que o outro ficou embaixo
com  o  depoente  e  outras  pessoas;  que  o  moreno
passou  10  minutos  lá  em  cima  e  que  quando
desceram  o  que  estava  embaixo  falava  que  queria
mais dinheiro; que quando Everton gatilhou para atirar
a  polícia  chegou  e  os  prendeu  em  flagrante;  que
Everton  ainda  tentou  reagir  mais  o  moreno  o
convenceu  de  se  entregarem;  que  não  conhecia  os
acusados e não sabe nada sobre a procedência deles;
que o tempo que se passou entre a sua chegada na
loja  e o início  do assalto foi  de aproximadamente  8
minutos. (fl. 139)

Quando  ouvido  perante  a  autoridade  policial,  o  réu  Everton

Pereira de Albuquerque confessou:

Que alega que veio  da  cidade de Campina Grande
com a pessoa de Renato; que vieram de moto até a
cidade de Soledade para realizarem um assalto na loja
“Jó Motos”; que alega ter vindo pilotando a moto; que
a moto foi alugada na cidade de Campina, no bairro da
liberdade;  que  alega  ter  chegado  na  cidade  de
Soledade  pela  manhã;  que  ficaram  rondando  o
comércio  da  vítima  para  assaltar;  que  alega  que
estava armado,  como também a pessoa de Renato;
que a terceira arma de fogo pertencia a vítima;  que
alega que renderam um funcionário e o dono da loja e
mandaram  todos  entrar  no  estabelecimento;  que
enquanto  ficava com os  funcionário  na  loja,  Renato
subiu com o dono da loja até sua casa, à procura de
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dinheiro;  que  ao  entrarem na  loja  fecharam a  porta
mas  ao  tentarem  sair  foram  rendidos  pela  Polícia
Militar da cidade; que Renato foi quem teve a ideia de
ir assaltar o comércio da vítima; que afirma conhecer
Renato  só  de  vista,  da  Liberdade;  que  afirma  ter
comprado  sua  arma  de  fogo  na  feira  de  Gado  do
Ligeiro; que não sabe dizer como Renato adquiriu sua
arma;  que  alega  nunca  ter  sido  preso,  tampouco
processado. (fl. 10/11)

Em sede judicial, ratificou sua confissão:

Que confessa os fatos narrados na denúncia com a
ressalva de que não chegou a  ameaçar  as  vítimas;
que encontrou com Renato numa festa e que então
só  dois  saíram para  roubar;  que  o  interrogando
portava  sua  própria  arma; que  viram  que  a  loja
estava sendo aberto e que então entraram; que ficou
na  parte  debaixo  com  os  funcionários  enquanto
Renato subiu com o dono da loja; que então Renato
desceu  dizendo  que  tinha  dado  certo;  que  então
quando os dois foram se evadir do local o interrogando
levantou a porta e deu de encontro com a polícia; que
fechou a porta e a polícia mandou eles se entregarem
e jogarem as armas; que então eles se entregaram e
foram  presos;  que  nunca  havia  sido  preso,  nem
processado; que tem 19 anos; que se arrepende dos
fatos narrados na denúncia; que estavam numa festa
em Campina Grande; que Renato que estava com a
moto o chamou para vir  para Soledade dar um rolé;
que quando chegaram ainda deram um volta e depois
foram na loja; que apenas viu os objetos que Renato
havia subtraído na Delegacia; que havia dinheiro um
saco mas não sabe o que tinha dentro; que não sabia
que Renato já era envolvido com crime; que não sabe
dizer como Renato conseguiu a moto; que Renato já
estava com a moto; que na verdade quem forneceu
as armas foi Renato; que na pressão da delegacia
o  interrogado  afirmou  que  a  arma  era  dele.  (fls.
140/141) (grifei)

Atente-se, nessa senda, que o único instante em que veio à lume

o fato  dos  denunciados,  Renato  Silva  (falecido)  e  Everton  Pereira  estarem

portando as armas de fogo em uma festa, anteriormente à tentativa de roubo

qualificado, ora em estudo, foi  quando do interrogatório judicial  do réu, não

sendo esse fato sequer mencionado na peça acusatória inicial, ora transcrita:
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Depreende-se dos autos que no dia 11 de janeiro do
presente  ano  (2013),  por  volta  das  07h30min,  os
acusados  acima  qualificados  foram  presos  em
flagrante  delito  no  momento  em  que  saiam  do
estabelecimento comercial “Jó Motos” de propriedade
da vítima Jorgem Luiz Araújo Gomes, armados e com
diversos objetos subtraídos do local.
Segundo narra o inquérito,  os acusados adentraram
na  loja  e  renderam  todos  os  funcionários  que  lá
estavam,  logo  em  seguida  levaram  a  vítima  para
residência  dele,  no  andar  superior  do  prédio  e  lá
subtraíram diversos pertences dele e de sua esposa,
como relógio, bijuterias, colares, brincos. Os acusados
portavam revólveres e ameaçavam as vítima.
Foram  ouvidas  várias  testemunhas,  todas  elas
confirmaram  o  fato.  Alegando  que  os  indiciados
estavam muito alterados e exigiam dinheiro à vítima.
[…]
A materialidade do crime encontra-se evidenciada no
auto  de  apresentação  e  apreensão  de  fls.  12.  Por
outro  lado,  os indícios  de autoria  são demonstrados
pelas  declarações  da  vítima  e  depoimentos
testemunhais.
As  armas  apreendidas  em  poder  dos  denunciados
foram submetidos a exame de eficiência de disparo,
acostado às fls. 48/54 dos autos, o qual teve resultado
positivo, concluindo que as armas se encontram aptas
a realizar disparos, demonstrando desta forma a sua
potencialidade lesiva.
[…]
Assim agindo, encontram-se os denunciados incursos
no artigo 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, II do Código
Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03 […] (fls. 02/04)

À vista disso, o fato de estarem portando armas de fogo em uma

festa horas antes da tentativa de roubo - circunstância elementar do crime de

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/03)

efetivamente desconexa à prática delitiva do crime de roubo qualificado tentado

(artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 14, II do Código Penal) - não se fez

presente, explícita ou implicitamente, na peça acusatória inicial, nem mesmo

houve aditamento pelo Parquet, motivo pelo qual, à luz dos princípios da ampla

defesa,  do  contraditório  e  da  congruência  (adstrição),  não  há  como  se

condenar  o  apelado  pelo  citado  tipo  penal,  restando  correta  a  absorção
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operada na sentença ora vergastada, ainda mais quando todo material bélico

(03 armas de fogo) foi apreendido no instante da prisão em flagrante (auto de

apresentação e apreensão de fl. 17).

Ultrapassada  essa  questão,  pugnou  o  Órgão  Ministerial  pela

reforma  da  dosimetria,  com  a  majoração  da  pena,  já  que  apesar  de

reconhecidas  duas  qualificadoras  (emprego  de  arma  e  do  concurso  de

pessoas) a magistrada primeva exasperou a pena em apenas 1/3 (um terço).

 Ademais,  mesmo  considerando  que  o  iter  criminis percorreu

quase toda a sua extensão (tentativa perfeita), a julgadora teria aplicado, sem

qualquer  fundamentação,  em  metade  a  redução  decorrente  da  tentativa,

quando, a seu ver, deveria ter se dado no mínimo legalmente previsto (1/3).

Para a melhor análise da matéria ventilada, passo a transcrever o

trecho objurgado:

Nos termos do art. 59 e 68 do Código Penal passo a
dosar  a  pena  do  acusado  Everton  Pereira  de
Albuquerque,  de  forma  isolada  e  individualizada
(artigo 5º, XLVI da CF):
Culpabilidade: denoto  que  o  réu  agiu  com
culpabilidade  normal  a  espécie,  nada  tendo  a  se
valorar.
Antecedentes: não  é  possuidor  de  maus
antecedentes, haja vista não haver comprovação nos
autos a respeito de ter sido condenado anteriormente
por  sentença  definitiva  pela  prática  de  outro  crime,
conforme certidão, fls. 31.
Conduta social: não há elementos nos autos sobre a
conduta social do réu, razão pela qual deixo de valorá-
la.
Personalidade: também não há elementos nos autos,
sobre a qual deixo de valorar.
Motivos: o motivo do crime é próprio do delito contra o
patrimônio, não havendo razão para valorar.
Circunstâncias: não foram favoráveis  posto que no
momento do crime a polícia chegou, impossibilitando a
consumação do crime.
Consequências: não  foi  completamente  danosa,
tendo  em  vista  que  o  crime  não  chegou  a  se
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consumar, em virtude de circunstâncias alheias a sua
vontade.
A vítima: seu comportamento em nada influenciou à
prática do delito.
Assim,  considerando  os  motivos  sobreditos,  fixo  a
pena base em  04 (quatro) anos de reclusão. Deixo
de valorar as atenuante do artigo 65, incisos I e III, “d”
(ser o agente menor de 21 anos na data da sentença e
confissão espontânea) em virtude de ter estabelecido
a  pena  base  no  seu  quantum mínimo.  Existindo  a
causa de aumento de pena, prevista nos incisos I e II
do §2º do art. 157, do Código Penal e, com base na
súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, majoro a
pena em 1/3, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses, totalizando  05  (cinco)  anos  e  04  (quatro)
meses. 
Considerando, ainda, o disposto no artigo 14, II, bem
como o fato de o  iter criminis ter sido percorrido em
quase toda sua extensão, minoro-a em ½ (um meio),
ou  seja,  em  02  (dois)  anos  e  08  (oito)  meses,
perfazendo,  finalmente,  uma  pena  definitiva  de  02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pena essa
que  se  torna  definitiva,  na  ausência  de  outras  a
considerar.
Em razão das circunstâncias judiciais do art. 59, III c/c
art. 33, §2º, alínea “c”, estabeleço como regime inicial
de cumprimento da pena, o aberto, a ser cumprido em
local designado pelo Juízo das Execuções Penais.
Para o crime de roubo, a lei prevê, ainda, a aplicação
cumulativa da pena de multa. Assim, sendo, de acordo
com  a  gravidade  do  crime  cometido,  fixo  a  pena
pecuniária em 20 (vinte) dias multa, no valor unitário
de  1/30  (um trigésimo)  do  salário  mínimo vigente  à
época  do  fato  (artigo  49  do  CP),  considerando,
principalmente, as condições econômicas do réu, nos
termos do art. 60 do CP. Diminuindo-a em sua metade
face  ao  disposto  no  art.  14,  II  do  CP,  perfazendo,
assim,  um  total  de  10  (dez)  dias-multa,  no  valor
unitário acima referido, pena essa que torno definitiva,
na ausência de outras a considerar. (fl. 194)

Na  primeira  fase  da  dosimetria,  vê-se  que  todas  as

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 foram corretamente analisadas

pela magistrada primeva não merecendo, portanto, qualquer correção.

Em  seguida,  conforme  sequência  estipulada  no  artigo  68  do

Código Penal, passou-se à averiguação das atenuantes e agravantes.

Desembargador João Benedito da Silva
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No caso em epígrafe, reconhecidas em favor do réu apenas 02

(duas) atenuantes – confissão e menoridade –  não foram elas aplicadas ante a

impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal na segunda fase, conforme

os ditames da súmula 231 do STJ, in verbis:

Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante
não  pode  conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do
mínimo legal.

Na  terceira  fase  da  dosimetria,  atenta  às  qualificadoras

específicas do crime de roubo (concurso de pessoas e emprego de arma de

fogo), majorou a pena em 1/3 (um terço), ou seja, na fração mínima disposta no

§2º do artigo 157.

Ora, a súmula 443 do STJ leciona que “o aumento na terceira

fase  de  aplicação  da  pena  no  crime  de  roubo  circunstanciado  exige

fundamentação concreta,  não sendo suficiente para a sua exasperação a

mera indicação do número de majorantes”, ou seja, requer devida motivação

com  referência  às  circunstâncias  concretas  que  justifiquem  um  acréscimo

acima do mínimo.

Nesse  diapasão,  vindo  a  magistrada  a  quo a  fazer  referência

somente à existência de duas majorantes e não apresentando o Recorrente

fundamentos fáticos concretos para o aumento requerido, mostra-se correta a

aplicação da fração de aumento diminuta (1/3), devendo ser mantida.

Atente-se,  logo em seguida,  que,  quando da redução da pena

pela tentativa (artigo 14, II do CP), apesar de reconhecer que o iter criminis foi

percorrido quase por completo, aplicou a magistrada primeva a fração redutora

média (½), considerando a variável abstrata de 1/3 a 2/3, o que, a meu ver, há

de ser, efetivamente, corrigida.

Desembargador João Benedito da Silva
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Sobre a matéria, leciona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  HOMICÍDIO  TENTADO  -
TRIBUNAL  DO  JÚRI  -  FRAÇÃO  DE  DIMINUIÇÃO
PELA TENTATIVA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO -
MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS. - A fração
de diminuição pela tentativa é sopesada levando em
consideração o iter criminis percorrido pelo agente, ou
seja,  os  atos  de  execução  praticados  no  intuito  de
atingir  a  consumação  do  delito,  não  se  medindo
apenas  pela  gravidade  do  resultado  efetivamente
causado.  (TJMG -  APR:  10024077518694001  MG  ,
Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 08/10/2013,
Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de
Publicação: 18/10/2013)

Ora,  os  denunciados  adentraram  no  local,  efetivamente

subtraíram os bens das vítimas, e de lá não conseguiram fugir apenas porque a

polícia já os aguardava do lado de fora, observando-se, assim, a prática de

todos os atos de execução, bem como a consequente consumação do crime,

com a posse da res furtiva.

Assim sendo, diante das circunstâncias fáticas amealhadas nos

autos,  percebe-se ser  aplicável  ao  caso em alhures  a  aplicação da  fração

mínima  de  redução  (1/3),  já  que,  sendo  crime  material,  completaram  os

denunciados todos os atos executórios, havendo a consumação, ainda que por

exíguo período temporal, sendo, assim, perfeitamente adequável a reforma da

dosimetria nesse tópico.

A par do exposto, considerando apenas o instante de aplicação da

causa de redução da pena (tentativa), reduzo, a título de tentativa, em 1/3 (um

terço) a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, resultando uma pena

definitiva de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,

pena essa que torno definitiva,  ante  a ausência  de  outras  circunstâncias  a

serem consideradas.

Desembargador João Benedito da Silva
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Mantenho o regime de cumprimento de pena e a pena de multa

originalmente estipulados na sentença objurgada.

Forte  em tais razões,  dou provimento parcial  ao apelo  para,

apenas, reduzir a fração relativa à tentativa de roubo de ½ (metade) para 1/3

(um terço), resultando uma pena definitiva de  03 (três) anos, 06 (seis) meses

e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho o regime de cumprimento de pena e a pena de multa

originalmente estipulados na sentença objurgada.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 10 (dez  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


