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ROUBOS  QUALIFICADOS.  CONDENAÇÃO.
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Tendo sido o réu surpreendido na posse da  res
furtiva,  inverte-se  o  ônus  da  prova.  Conjunto
probatório  suficiente  para  ensejar  uma
condenação.

Nos  crimes  contra  o  patrimônio,  quase  sempre
praticados  na  clandestinidade,  a  palavra do
ofendido  -  se  segura  e  coesa  com  os  demais
elementos de prova - sem intenção de incriminar
um inocente ou ver agravada sua situação, tem
relevante  valor  para  comprovar  a  autoria  e
materialidade  do  delito,  notadamente  quando  a
res furtiva é apreendida em poder do acusado. 

Consuma-se  o  roubo  com  a  retirada  da  coisa,
mediante violência ou grave ameaça, da esfera de
disponibilidade da vítima, não interessando se por
pouco tempo.

Inaplicável  o  art.  77  do  Código  Penal,  o  qual
estabelece  como  condição  inicial  determinante
não ter sido a pena aplicada superior a 02 (dois)
anos, o que não é o caso dos autos.
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Vistos, relatados e discutidos os 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

.  

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Apelatório interposto por  Wallef Gomes de

Lima (fls.  208)  contra sentença proferida pelo  Juízo de Direito da 3ª Vara

Criminal da Capital (fls. 177/195), que o condenou por infração ao art. 157, §

2º, II, (duas vezes) c/c, art. 71, caput, todos do Código Penal, a uma pena total

de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida

no regime semiaberto, e também a 15 (quinze) dias multa.

Em suas razões recursais  (fls.215/218),  o apelante persegue a

absolvição, alegando fragilidade de provas acerca autoria. Segundo alega, o

recorrente teria apenas pilotado a motocicleta do verdadeiro autor do roubo, o

menor José Rafael, sendo primário e com bons antecedentes. Pleiteia ainda a

desclassificação dos delitos que lhe são imputados para a forma tentada, uma

vez que não chegaram a ficar na posse mansa e pacífica dos bens subtraídos,

eis que presos em flagrante logo em seguida aos delitos cometidos.

Por fim, alega ter direito à aplicação do sursis  penal e ainda, ao

final das alegações elencadas no arrazoado recursal, o apelante pugna pela

desclassificação do roubo que lhe é imputado para o delito de furto.

Em  contrarrazões  apresentadas  às  fls.  220/221,  o  Ministério

Público pediu o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio

Desembargador João Benedito da Silva
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de Parecer de fls. 228/232, opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

Como visto, trata-se de Recurso Apelatório interposto por  Wallef

Gomes de Lima (fls. 208) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da

3ª Vara Criminal da Capital (fls. 177/195), que o condenou por infração ao art.

157, § 2º, II, (duas vezes) c/c, art. 71,  caput, todos do Código Penal, a uma

pena total de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser

cumprida no regime semiaberto, e também a 15 (quinze) dias multa.

Consta na exordial acusatória de fls. 02/04 que, “[...] na data de

24 de outubro de 2012, por volta das 16:07h, a polícia militar, ao realizar rondas

na praça Assis Chateaubrian, nesta Capital, observou dois indivíduos suspeitos

em  uma  motocicleta,  momento  em  que  procederam  com  a  abordagem  e

identificaram os indivíduos como sendo o denunciado, e um menor de idade de

nome José Rafael Santos de Lima, tendo o imputado esclarecido que havia

praticado dois assaltos há pouco tempo [...]”.

Consta ainda da denúncia que:

Nesse  sentido,  após  a  confissão  do  denunciado,  a
autoridade  policial  empreendeu  diligências  e  obteve
êxito  em  localizar  as  vítimas,  quais  sejam,  Ivania
Cardoso da  Silva,  e um menor  de idade de  nome
Edvan da Silva Magalhães Júnior.

[…]

Como se lê dos depoimentos das duas vítimas, não há
dúvidas de que o denunciado, se utilizando do mesmo
modus  operandi,  praticou  o  delito  de  roubo
duplamente  majorado,  em  face  das  vítimas  acima
descritas, e outras palavras, dois patrimônios distintos.

Desembargador João Benedito da Silva
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(fls. 02/04) 

A materialidade dos delitos está demonstrada no Auto de Prisão

em Flagrante (fls. 06/13), no Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 16) e nos

depoimentos testemunhais.

A autoria também restou comprovada, conquanto o réu a confime

apenas em parte,  atribuindo o  ato  de  ameaçar  as  vítimas e  tomar-lhes  os

objetos  pessoais  ao  menor  José  Rafael,  sendo  que  ele,  acusado,  apenas

pilotou a moto utilizada nos assalto (Mídia de fls. 147).

No que concerne à absolvição, não há como sublimar o fato de

que  em  poder  dos  acusados  foram  apreendidos  a  totalidade  dos  objetos

pessoais  subtraídos  das  vítimas  naquela  ocasião  e  logo  em  seguida  aos

delitos. Outrossim, a vítima Ivânia Cardoso reconheceu o apelante tanto em

Juízo quanto na fase policial.

Corroborando as declarações das vítimas,  os depoimentos dos

policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. 

Não  se  pode  olvidar,  ainda,  que  os  bens  roubados  foram

encontrados em poder dos réus, tendo sido devolvidos às vítimas (Autos de

Entrega de fls. 17, 18 e 19).

Ora,  a  posse  da  res furtiva,  nas  condições  acima  narradas,

conduz, inexoravelmente, à inversão do ônus da prova, cabendo à defesa a

prova da origem dos bens. É o que diz a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - DELAÇÃO
DE  COMPARSA  -  PROVA  TESTEMUNHAL
SEGURA  -  POSSE  DA  RES  -  AUTORIA
COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. 
[...]

Desembargador João Benedito da Silva
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-  A  apreensão  da  res subtraída  em  poder  do
acusado,  nos  delitos  contra  o  patrimônio,  gera
presunção de responsabilidade,  invertendo o  ônus
da  prova.  (TJMG.  Apelação  Criminal
1.0142.12.001475-8/001. Relator(a): Des.(a) Cássio
Salomé. Data de Julgamento: 10/07/2014)

Outrossim, a palavra da vítima, em casos que tais,  é de suma

importância, como já discorrido abundantemente tanto na doutrina quanto na

jurisprudência.

Nesse sentido, a lição do mestre JULIO FABBRINI MIRABETE: 

Todavia,  como  se  tem  assinalado  na  doutrina  e
jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser
decisivas quando se trata de delitos que se cometem
às  ocultas,  [...].  São  também  sumamente  valiosas
quando incidem sobre o proceder de desconhecidos,
em  que  o  único  interesse  do  lesado  é  apontar  os
verdadeiros culpados. 
[...]
Declaração  de  vítima de  crimes  patrimoniais  -
TACRSP: “A palavra da vítima, em crime de natureza
patrimonial,  avulta  em  importância,  máxime  quando
em  tudo  ajustada  às  demais  evidências  dos  autos”
(RJDTACRIM  25/319).  TACRSP:  “Se  a  palavra da
vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria
do  roubo, também deve ser acolhida a propósito das
demais  circunstâncias  do  crime,  como  as
qualificadoras,  quando  nada  nos  autos  exista  para
demonstrar de forma contrária (RJDTACRIM 25/288)".
(In, Código de Processo Penal Interpretado, 5ª Edição,
Atlas, p. 280)

No mesmo norte o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL - ROUBO QUALIFICADO -
AUTORIA  SOBEJAMENTE  COMPROVADA  -
PROVAS  INDICIÁRIAS  COERENTES  E
CONVINCENTES - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE
-  RECONHECIMENTO  DO  AGENTE  -
DESNECESSIDADE  DA APREENSÃO  DA ARMA E
DA 'RES' - RECURSO DESPROVIDO. 
No roubo, via de regra, praticado na clandestinidade, a
palavra da vítima constitui valioso elemento de prova,
principalmente  quando  reconhece  o  agente.  A
apreensão  da  'res'  não  é  indispensável  à

Desembargador João Benedito da Silva
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comprovação do roubo. 
Estando o reconhecimento corroborado por indícios e
circunstâncias, a condenação constitui medida justa e
adequada à repressão desse tipo de crime, que, de
outro  modo,  ficaria  impune.  (TJSC  -  Ap.  Crim.  nº
2004.030624-1,  Rel.  Des.  Amaral  e  Silva.  DJ
18.01.2005)

Não há como se falar em absolvição, se a vítima, de
forma peremptória, tanto em sede policial, quanto em
Juízo, relata como ocorreu o roubo e reconhece o réu
como  autor  do  crime.  Diante  do  reconhecimento,
restou isolada a negação de autoria, uma vez que, a
princípio,  não  teria  ela  nenhum  interesse  em
prejudicá-lo  ou  mentir  com o intuito  de  incriminá-lo.
Não é necessária a apreensão e exame da arma para
que  seja  reconhecida  a  agravante,  sob  pena  de
privilegiar-se  o  agente  que  se  desfez  do  objeto.
Admite-se a  prova do emprego de arma por  outros
meios, no caso, a testemunhal. Fato tipificado na sua
exata dimensão.  Apenação justa e correto o regime
prisional.  (TJRJ  -  010290  Ap.  Crim.  nº
2002.050.03593,  Rel.  Des. Paulo César Salomão. J.
11.02.2003)

Destarte, entendo que há provas seguras da prática do crime de

roubo por parte do réu, nos termos narrados na exordial acusatória.

A apreensão dos objetos em poder do agente, nas circunstâncias

em  que  se  deram,  autoriza  a  presunção  de  sua  culpabilidade  e  a

caracterização do dolo direto.

Enfim, tendo sido o apelante encontrado na posse da  res, bem

como sido reconhecido pela vítima Ivânia, para safar-se da imputação deveria

ter  se  desincumbido  do  ônus  da  prova  que,  no  caso,  se  vê  invertido,

apresentando justificativa plausível e razoável para o fato, o que não foi feito.

Por outro lado, inviável a desclassificação para a forma tentada,

uma vez que, a versão da vítima é que foi acolhida pelo conjunto probatório e,

por sua descrição do desenrolar dos fatos, corroborada pelos testemunhos dos

policiais,  afastada  fica  qualquer  possibilidade  de  se  reconhecer,  no  caso

Desembargador João Benedito da Silva
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vertente, a ocorrência de tentativa, como quer a defesa, com fulcro no art. 14,

II, do Código Penal.

Com efeito, da descrição dos fatos observa-se que a res furtiva,

ainda  que  por  um  período  de  tempo  não  muito  longo,  saiu  da  esfera  de

vigilância  da vítima,  pois  os assaltantes  fugiram após o sinistro,  para lugar

ignorado daquela. Por mera coincidência, os acusados foram abordados por

uma ronda policial, sendo encontrados na posse dos objetos roubados, pouco

tempo após os delitos.

Aliás,  em  sede  de  consumação  do  crime  de  roubo,  a

jurisprudência dos nossos tribunais superiores sequer exige que o réu tenha a

posse mansa e pacífica da res, sendo suficiente que obtenha a simples posse

da coisa. Inviável, portanto, o reconhecimento da forma tentada.

Vejamos alguns julgados:

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO  SIMPLES.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA  ROUBO  TENTADO.  IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.  Segundo  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal,  considera-se
consumado o delito de roubo "no momento em que o
agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não
seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial,
sendo  prescindível  que  o  objeto  do  crime  saia  da
esfera de vigilância da vítima.” (HC 118.407/ SP, Rel.
Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09).
2.  Ordem  denegada.  (STJ.HC  155.108/SP,  Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,
julgado em 06/04/2010, DJe 03/05/2010)

RECURSO  ESPECIAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.TENTATIVA.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  DESNECESSÁRIA  A  POSSE
TRANQUILA  DA  COISA  SUBTRAÍDA.  CRIME
CONSUMADO.  PENA-BASE  FIXADA  NO  MÍNIMO
LEGAL.  REDUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA
231.   REINCIDÊNCIA.  ART.  61,  I,  DO  CÓDIGO

Desembargador João Benedito da Silva
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PENAL.  NEGATIVA DE  VIGÊNCIA RECONHECIDA.
NORMA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
1.  De  acordo  com  a  jurisprudência  firmada  pelo
Superior Tribunal de Justiça, considera-se consumado
o crime de roubo, assim como o de furto, no momento
em que o agente se torna possuidor da coisa alheia
móvel,  ainda  que  não  obtenha  a  posse  tranquila,
sendo  prescindível  que  o  objeto  subtraído  saia  da
esfera de vigilância da vítima para a caracterização do
ilícito.  [...](STJ.REsp 1079202/RS,  Rel.  Ministro   OG
FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
16/03/2010, DJe 05/04/2010)

As penas foram aplicadas fundamentadamente, com amparo nos

arts. 68 e 59 do Código Penal, tendo sido reconhecida a continuidade entre os

delitos, e aplicada a pena de um só deles, acrescida em 1/6, concretizando as

penas em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13

(treze) dias-multa.

O regime carcerário foi o semiaberto e o valor unitário da sanção

calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do

fato.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

Da atenta análise do conjunto probatório, restou demonstrada a

ameaça e a real intimidação das vítimas, que não tiveram condições de reagir,

entregando seus bens pessoais aos assaltantes.

Outrossim, acaso não tivessem se sentido ameaçadas, as vítimas

teriam reagido e jamais teriam entregado seus bens.

Ambas as vítimas, em seus relatos perante o Juízo e o delegado

de  polícia,  informaram  que  se  sentiram  ameaçadas  ao  ponto  de  ficarem

Desembargador João Benedito da Silva
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extremamente amedrontadas. 

Como  sabido,  a  simples  ameaça,  seguida  da  exigência  de

entrega dos bens em tom ameaçador são meios idôneos para incutir medo na

vítima e impedi-la de esboçar qualquer reação, caracterizando a grave ameaça

constitutiva  do delito  de  roubo,  mormente  porque nos  dias  de hoje,  com a

sociedade atemorizada, a simples ordem de alguém é mais do que suficiente

para reduzir a possibilidade de defesa das pessoas. 

Neste sentido é a jurisprudência: 

ROUBO  -  (...)  -  GRAVE  AMEAÇA  -
CARACTERIZAÇÃO  -  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL  -  RETRATAÇÃO  -  ÔNUS  DA
PROVA -  CRIME  CONSUMADO  -  (...)  Para  a
caracterização do roubo basta que o agente, por
qualquer meio, crie no espírito da vítima fundado
temor  de  mal  grave,  podendo  a  gravidade  da
ameaça  consistir  em  atos,  gestos  ou  simples
palavras, desde que aptos a inibir  ou impedir a
resistência da vítima. (...). (TAMG - ACr 0279194-
8  -  2ª  C.  Crim.  -  Rel.  Juíza  Márcia  Milanez  -
DJMG 02.02.2000)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  SIMPLES.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO  DE
FURTO.  IMPOSSIBILIDADE.  VIOLÊNCIA
CONFIGURADA.  RECONHECIMENTO  DA
TENTATIVA.  INVIABILIDADE.  CRIME
CONSUMADO.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
REINCIDÊNCIA.  AGRAVANTE  DECOTADA  DE
OFÍCIO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para
a configuração do crime de roubo é prescindível a
existência  de  lesões corporais,  bastando  que a
conduta do agente tenha de fato tolhido o livre
agir do ofendido. 2. Já pacificado na doutrina e
jurisprudência que o delito de roubo se consuma
quando  o  agente,  mediante  violência  ou  grave
ameaça,  consegue retirar  a  coisa  da esfera  de
vigilância  da  vítima,  sendo  irrelevante  a  posse
tranquila  sobre  a  res.  [...]  (TJMG  -  APR:

Desembargador João Benedito da Silva
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10024131058430001 MG , Relator: Paulo Calmon
Nogueira  da  Gama,  Data  de  Julgamento:
24/04/2014,  Câmaras  Criminais  /  7ª  CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 09/05/2014)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  SIMPLES.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.  GRAVE
AMEAÇA  CONFIGURADA.  DELITO
CONSUMADO. 1 - Os fatos de anunciar o assalto
- ou exigir que a vítima entregue seus bens - e
simular a utilização de arma de fogo bastam para
configurar  a  grave  ameaça  descrita  no  tipo  do
artigo  157  do  Código  Penal,  já  que  causam  o
temor  à  vítima  exigido  pela  elementar.  [...].
APELO  DEFENSIVO  IMPROVIDO.  APELO
MINISTERIAL  PROVIDO.  (Apelação  Crime  Nº
70053468195, Quinta Câmara Criminal, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Francesco  Conti,
Julgado  em  08/05/2013)  (TJRS  -  ACR:
70053468195  RS  ,  Relator:  Francesco  Conti,
Data de Julgamento: 08/05/2013, Quinta Câmara
Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 16/05/2013)

Assim,  entendo  que  os  fatos,  consoante  o  que  restou

provado na instrução criminal, configuraram efetivamente os delitos de roubos

qualificados e não de furtos.

SUSPENSÃO DO PROCESSO

Sendo inviável, como demonstrado, a desclassificação dos delitos

imputados ao recorrente para o crime de furto, impossível também a pleiteada

aplicação do art. 89 da Lei n. 9.099/95.

SURSIS

Não havendo a desclassificação dos delitos para a forma tentada

e consequentemente não tendo havido nenhuma diminuição da pena definitiva,

inaplicável o art. 77 do Código Penal, o qual estabelece como condição inicial

Desembargador João Benedito da Silva
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determinante não ter sido a pena aplicada superior a 02 (dois) anos, o que não

é o caso dos autos.

Mercê  de  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO

RECURSO, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

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.

Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


