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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA.
CONFISSÃO  JUDICIAL  DO  RÉU.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO  TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE.   ROUBO  CONSUMADO.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

1.  A  condenação  que  decorre  do  conjunto
probatório  colhido  sob  o  crivo  do
contraditório,  corroborada  pela  confissão
espontânea do agente e pelas declarações da
vítima  que  o  reconheceu  como  autor  do
crime, deve ser mantida.

2.  O  réu  confessou  o  cometimento  do  delito,
apenas  negando  a  ameaça  à  vítima,  o  que
restou  corroborado  pelas  demais  provas
angariadas  ao  feito.  Demonstrado  que  a
subtração  foi  praticada  com violência  e  grave
ameaça, não há falar em desclassificação para
furto.

3. A força física empregada para tomar o celular
é capaz de figurar como elemento essencial  à
caracterização do roubo, situação que fez com
que cessasse a resistência da vítima, permitindo
a subtração o objeto.

4.  A  jurisprudência  adotada  pelos  Tribunais
Superiores é a teoria da inversão da posse, pela
qual o agente torna-se possuidor da res furtiva
e, ainda que por curto espaço de tempo, sendo
desnecessário  que  o  bem  saia  da  esfera  de
vigilância  da vítima,  incluindo-se,  portanto,  as
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hipóteses em que é possível a retomada do bem
por meio de perseguição imediata.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados, 

A C O R D A a  Egrégia  Câmara Criminal  do Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, em  negar  provimento  ao
recurso. 

RELATÓRIO

Perante  a  3ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,  João
Antônio Izaias, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157,  caput,
do Estatuto Pátrio Repressivo, por haver,  no dia 19.10.2013, por volta das
14h30min, em frente a loja Rabelo, situada na rua Guedes Pereira, no Centro,
nesta Capital, tomado celular da vítima Maria Lúcia Eugênia dos Santos, após
a tentativa infrutífera de subtrair a bolsa da vítima - fls. 02-04. 

Narra a peça acusatória, que o  acusado empreendeu fuga
imediatamente, tendo uns populares perseguido-o logrando êxito em detê-lo,
momento no qual acionaram a polícia militar que o prendeu em flagrante. 

Concluída  a  instrução  criminal,  a  Juíza  de  Direito
sentenciante julgou procedente a denúncia para condenar o réu João Antônio
Izaias nas penas do art. 157, caput, do Código Penal, aplicando a pena da
seguinte maneira:

- Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 05 (cinco)
anos  de  reclusão.  Reconheceu  a  atenuante  da  confissão  espontânea,  e
diminuiu  a  reprimenda em 06  (seis)  meses.  Agravou  a  pena de  06 (seis)
meses pela agravante da reincidência, resultando no total de 05 (cinco) anos
de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

No tocante à pena de multa, fixou-a inicialmente em 20 (vinte) dias-multa.
Pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduziu a pena
em 10 dias, e em seguida aumentou no mesmo quantum, pela reincidência,
tornando-a definitiva em 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-
mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva.

Inconformado,  o  denunciado  apelou  da  sentença
condenatória,  pugnando  por  sua absolvição,  ou  alternativamente  pela
desclassificação para furto tentado (fls. 92; 100-101). 

Ofertadas  as  contrarrazões  pela  Promotoria  de  Justiça,
aduzindo o não provimento do recurso (fls. 102-103).

Nesta Instância, o douto Procurador de Justiça, em parecer,
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opinou desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus
termos (fls. 108-110).

Lançado o relatório (fls. ), foram os autos ao Revisor que,
com ele concordando, pediu dia para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

A pretensão recursal  consubstancia-se na contrariedade à
sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando por sua
reforma, no sentido de absolver o apelante alegando insuficiência de provas,
ou a desclassificação para furto tentado, por não haver ocorrido violência ou
grave ameaça contra a pessoa.

Segundo recolhe-se  do caderno processual,  no  dia  19 de
outubro de 2013, a vítima quando entrava na loja Rabelo, no Centro desta
Comarca,  foi  abordada  pelo  denunciado  que  puxou  sua  bolsa,  e  por  não
conseguir subtraí-la, tomou o celular de Maria Lúcia e saiu correndo. Antes de
fugir, ainda, tentou arrancar o relógio do braço da vítima, momento no qual ela
caiu por cima do braço que estava o relógio. Populares que viram o delito
ocorrer detiveram o acusado e chamaram a polícia. 

A  autoria  e  a  materialidade  restam,  amplamente,
comprovadas, de modo a positivar a existência do delito de maneira cristalina,
o  que  se  depreende  das  suficientes  provas  colhidas  durante  as  fases
inquisitorial e processual, tais como, o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05-
09), Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 12), Auto de Entrega (fls. 13)
reconhecimento da vítima, e depoimentos testemunhais, todos acordes com o
direcionamento tomado na condenação.

A vítima, Maria Lúcia, em juízo, descreveu, com riqueza de
detalhes, toda a cena criminosa, reconhecendo o apelante como o indivíduo
que tomou a força seu aparelho celular, tentou tomar também a sua bolsa e
relógio, e em razão da força aplicada fez com ela caísse e quebrasse o relógio,
os óculos, e sofresse escoriações (CD-ROM, fl. 62).

As  testemunhas  Carlos  Antônio  de  Souza  Tomé  e  José
Pereira da Silva, policiais militares, perante a autoridade judicial, confirmaram
que quando chegaram ao local o denunciado já estava detido por populares, e
que  foi  encontrado  com  o  mesmo  a  res  furtiva,  bem  como  a  vítima  o
reconheceu ainda no local do crime (CD-ROM, fl. 62).

Diante  dos  depoimentos  dos  policiais  militares  acima
mencionados, as declarações da vítima, são harmoniosos, inclusive o próprio réu
confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial (CD-ROM fls. 62).
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Nos crimes de roubo praticados à sorrelfa, a prova
coligida, em especial a palavra da vítima, se não for desconstituída por
qualquer dos demais elementos de convencimento apurados em
instrução, como sói acontecer no presente caso, é absolutamente hábil
para sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E
CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE
MENORES. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR,
CARTÕES DE TELEFONIA CELULAR E FIXA E
OUTROS OBJETOS PESSOAIS DA VÍTIMA. CRIME
PRATICADO POR DOIS AGENTES. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA COERENTE E SEGURA
DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO POR
FOTOGRAFIA RATIFICADO EM JUÍZO. AUTORIA
DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS.
DIVISÃO DE TAREFAS. CRIME DE CORRUPÇÃO
DE MENORES. NATUREZA FORMAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.     A
jurisprudência     deste     tribunal     de     justiça     já     se
firmou     no     sentido     de     que,     nos     crimes     contra     o
patrimônio,     assume     destaque     o     depoimento     da
vítima,     reconhecendo     o     acusado,     tanto     na
delegacia     de     polícia,     como     em     juízo,
especialmente     quando     ratificado     por     outros
elementos     de     prova,     como     o     depoimento     do
policial     responsável     pelas     investigações. 2. (…)”.
(TJDF –  Processo nº 2007.09.1.017902-2 - Ac.
567.159 - Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati;
DJDFTE 29/02/2012; Pág. 227) – grifei

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO (ART. 157, "CAPUT", DO
CP). Inequívocas a materialidade e a autoria do
delito, diante da consistente palavra da vítima,
que reconheceu o acusado sem sombra de
dúvidas. RECONHECIMENTO. Validade dos atos
quando realizados nos moldes do art. 226, do
CPP, naquilo em que forem compatíveis. Mantido
o reconhecimento efetuado na fase policial, eis
que ratificado em juízo, onde se fazem presentes
o contraditório e a ampla defesa. (…) ”. (TJRS –
Processo nº70047897335 -  Rel. Des. Carlos
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Alberto Etcheverry, Julgado em 26/04/2012)

A  juíza  singular,  ao  proferir  seu  decisum no  molde
condenatório, enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art.
157,  caput,  do  Código  Penal,  fê-lo  em consonância  com os  elementos  de
convicção encartados aos autos, mormente  quando não carreado ao álbum
processual nenhum elemento convincente a expurgar a culpabilidade atribuída
ao recorrente, o qual venha a justificar a absolvição pretendida. 

O recorrente pleiteia, alternativamente, pela desclassificação
para o delito de furto tentado.

Das provas colhidas nos autos não restam dúvidas que o
mesmo utilizou-se  de  força  física  para  tomar  o  celular  da vítima,  e  tentar
subtrair também sua bolsa, tanto foi assim, que a vítima chegou a cair e sofrer
escoriações,  conforme  observamos  de  suas  declarações  desde  o  início  das
investigações.

 Incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito
de  furto  se  devidamente  comprovada  a  grave  ameaça  para  a  prática  da
subtração de bem móvel. 

Comprovado  que  a  vítima  sentiu-se  ameaçada  em  sua
integridade física, caracterizado o tipo penal do crime de roubo

Assim, em tendo sido utilizada força para consumação do
delito, caracterizando a violência contra a pessoa, inviável a desclassificação
pleiteada. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT,
DO  CP.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  PALAVRA DA VÍTIMA.  ESPECIAL
RELEVO.  RECONHECIMENTO  DO  ACUSADO  POR
TESTEMUNHA OCULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME DE FURTO TENTADO. NÃO CABIMENTO.
EMPREGO  DE  VIOLÊNCIA  FÍSICA.  Nos  crimes
contra o patrimônio, entre eles o roubo, a palavra
da  vítima,  quando  corroborada  por  outros
elementos e em harmonia com as demais provas
colhidas ao longo da instrução, são provas mais
do  que  suficientes  para  alicerçar  o  Decreto
condenatório.  Restando comprovado que o meio
de execução do crime patrimonial foi o emprego
de  violência,  não  há  que  se  falar  em
desclassificação  para  o  delito  de  furto.”  (TJMG;
APCR 1.0153.09.085568-2/001; Rel. Des. Jaubert

Apelação Criminal n° 0011594-74.2013.815.2002                                 CMBF – Relator           5



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Carneiro  Jaques;  Julg.  14/10/2014;  DJEMG
24/10/2014) 

“APELAÇÃO.  CRIME  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO
CONDENATÓRIO.  PROVA  SUFICIENTE.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  1.  MANUTENÇÃO  DO
DECRETO CONDENATÓRIO. As  provas existentes
no  caderno  processual  são  suficientes  para  o
julgamento  de  procedência  do  pedido
condenatório deduzido na denúncia. Materialidade
e  autoria  suficientemente  demonstradas  pela
prova  produzida.  Prisão  em  flagrante  delito.
Palavra  da  vítima  corroborada  pelo  depoimento
policial.  Reconhecimento  pessoal  na  fase
inquisitorial  confirmado  em  juízo.  2.  (…)  4.
DESCLASSIFICAÇÃO  DE  ROUBO  PARA  FURTO
SIMPLES. O elemento típico vis absoluta (emprego
de violência  física)  é  retirado com facilidade do
conjunto  probatório  dos  autos,  pois
reiteradamente  ressaltado  pelo  lesado,
adolescente de 14 (catorze) anos, que, abordado
pelos dois agentes, teve seu punho agarrado por
um  deles,  anulando  a  sua  capacidade  de
resistência, enquanto o outro subtraía seu celular.
A  circunstância  de  a  agressão  sofrida  pelo
ofendido  ser  desprovida  de  gravidade  suficiente
para  configurar  lesão  corporal  não  elide  a
presença  da  elementar  do  tipo,  pois  suficiente
para  submetê-lo  ao  despojamento  de  seu  bem,
impedindo  qualquer  reação.  5.  (...)”.  Apelo
parcialmente provido. (TJRS - Apelação Crime Nº
70049637945  –  Rel.  Des.  Dálvio  Leite  Dias
Teixeira – DJ: 28/05/2013)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ARTIGO
157, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA QUE ALTERA A
CAPITULAÇÃO  DO  DELITO  PARA  FURTO
PRIVILEGIADO TENTADO, PREVISTO NO ART. 155,
§ 2º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. RECURSO
MINISTERIAL.  PLEITO  DE  AFASTAMENTO  DA
DESCLASSIFICAÇÃO  OPERADA.  POSSIBILIDADE.
SENTENÇA  REFORMADA.  RECURSO  PROVIDO.
[...] 2. A violência utilizada pelo réu, qual seja,
retirar das mãos da vítima, o seu aparelho celular
e cartões do BH Bus foi, efetivamente, capaz de
figurar como elemento essencial à caracterização
do roubo, situação que fez com que cessasse a
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resistência  desta,  permitindo  fosse  subtraída  a
Res furtiva. 3. Não é possível dizer que a violência
perpetrada pelo  réu  seja  capaz  de  elidir  aquela
exigida pelo tipo legal de roubo. Assim, estando
presente a violência empregada, resta configurado
o  crime  patrimonial  do  art.  157,  e  afastado  o
delito  previsto  no  art.  155.”  (TJMG;  APCR
1.0024.12.039514-0/001;  Rel.  Des.  Walter  Luiz;
Julg. 11/03/2014; DJEMG 21/03/2014)  

Assim,  tenho  tais  elementos  como  suficientes  para
demonstrar  a  agressão  aplicada  para  conseguir  lograr  êxito  no  intento
criminoso.

A posição  da jurisprudência  dominante é  a  de que  o
crime de roubo se consuma com o apossamento do bem, não havendo que
se cogitar da tentativa se o réu se tornou possuidor da res furtiva, cuja
posse  dispensa-se  que  seja  mansa e  pacífica,  após  cessada  a  violência
empregada para a subtração da coisa. Vejamos:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
PENAL.  ROUBO  QUALIFICADO.  CONSUMAÇÃO
INDEPENDENTEMENTE  DA  POSSE  MANSA  E
PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM
PERFEITA  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  RECURSO
ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. A decisão ora questionada está em perfeita
consonância  com a jurisprudência  desta  corte
no  sentido  de  que  a  consumação  do  roubo
ocorre  no  momento  da  subtração,  com  a
inversão da posse da Res, independentemente,
portanto,  da  posse  pacífica  e  desvigiada  da
coisa pelo agente. Precedentes. II. Ao contrário
do que sustenta o recorrente, o presente caso
não  se  amolda  ao  quanto  analisado  por  esta
corte  no  HC  104.593,  Rel.  Min.  Luiz  fux,
primeira  turma,  no  qual  se  assentou  a
tentativa.  E  não a consumação.  Em razão  de
uma  particularidade:  ter  sido  o  paciente  o
tempo  todo  monitorado  por  policiais  que  se
encontravam no cenário do crime. III. Recurso
ordinário  ao  qual  se  nega  provimento.  (STF;
RHC 122.049; MT; Segunda Turma; Rel.  Min.
Ricardo  Lewandowski;  Julg.  20/05/2014;  DJE
06/06/2014) 
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PENAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ROUBO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.
REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE  (SÚMULA  Nº  7/STJ).
Pretensão  de  desclassificação  para  tentativa.
Delito  consumado.  Desnecessidade  de  que  o
objeto  saia  da  esfera  de  vigilância  da  vítima
(precedentes). Ilegalidade flagrante. Existência.
Concessão de habeas corpus, de ofício. Agravo
em Recurso Especial improvido. Habeas corpus
concedido,  de  ofício.  (STJ;  AREsp  595.385;
Proc. 2014/0265042-2; AL; Sexta Turma; Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 09/12/2014)

Ante  todo  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso,
mantendo-se irretocável a sentença guerreada.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, o Excelentíssimo Desembargador
João Benedito da Silva, com voto; dele participando, além de mim, relator,
o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo
Senhor  Doutor  Manoel  Henrique  Serejo  da  Silva,  Promotor  de  Justiça
convocado.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 12 (doze) dias do mês de novembro do ano de 2015.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
        - Relator -
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