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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0015665-85.2014.815.2002  –  6ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Jobson Vitorino Lins
ADVOGADO: Ana Carolina Cananéa Medeiros de Lucena
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO MEDIANTE
CONCURSO  DE  PESSOAS.   CONDENAÇÃO
IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
DE  MENOR  IMPORTÂNCIA.  PLEITO
DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO DE
AMBOS.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  PARA
DIMINUIÇÃO  DA  PENA.  PENA  BEM  FIXADA.
DESPROVIMENTO RECURSAL.

1. Participação de menor importância. Apelante
que  colocou  a  mão  em  baixo  da  camisa,
simulando estar armado, e tomou por assalto o
celular da vítima. Participação ativa no evento
delitivo.

2.  Desclassificação  para  a  forma  tentada.
Alegação de que não teve a posse tranquila. A
consumação do roubo se exaure com o simples
apossamento da coisa subtraída mediante grave
ameaça e/ou violência, pouco importando que o
acusado  tenha  tido  ou  não  a  posse  mansa  e
pacífica dos bens subtraídos, mas apenas que a
vítima  tenha  sido  privada  de  seu  controle  e
disposição, ainda que por breve lapso temporal.

3. Pedido subsidiário para diminuição da pena.
Circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  que
autorizam a elevação da pena base. Pena final
bem dosada.

4. Desprovimento recursal.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação
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criminal, acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital Jobson
Vitorino  Lins  (“Jobinho”),  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como
incurso nas sanções do art.  157, § 2º, inciso II, duas vezes, c/c art.  69,
ambos do Código Penal (roubo qualificado mediante o concurso de pessoas),
fls. 02/03.

Consta  dos  autos  que  o  acusado,  em 26  de  março  de
2014, por volta das 22:00 horas, em companhia de um menor, na praia do
Cabo  Branco,  nesta  Capital,  mediante  grave  ameaça,  subtraiu  para  si  02
(dois) aparelhos celulares das vítimas Lucas Melo dos Santos e Maria Hayssa
Barbosa.

Ultimada a  instrução  criminal  e  oferecidas  as  alegações
finais pelas partes (fls. 125/127 e 131/137), o juiz  a quo sentenciou às fls.
142/156,  julgando procedente  a  denúncia  para  condenar  o  réu  Jobson
Vitorino Lins como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, do CP, a uma
pena definitiva  de  05 (cinco)  anos e  04 (quatro)  meses  de  reclusão,  em
regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. 

Irresignado com o decisório adverso, o acusado recorreu a
esta Superior Instância (fls. 157/158), pugnando pelo reconhecimento de sua
menor  participação  no  delito  ou  pela  desclassificação  para  roubo  simples
tentado.  Em pedido  alternativo,  pleiteou  pela  redução  da  pena  base  (fls.
165/172).

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  opinando  pela
improcedência do apelo (fls. 175/179), seguiram os autos, já nesta Instância,
à  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  que,  em  parecer,  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 182/190).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto em 08/08/2014
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(fls.  157),  mesma data  da  intimação  do  réu  (certidão  às  fls.  161v)  –  e
adequação,  além não depender de  preparo, por se tratar de ação penal
pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

Do mérito

Como relatado,  Jobson Vitorino  Lins  foi  condenado pela
prática de assalto qualificado pelo concurso de pessoas.

A  denúncia  atribuiu  ao  apelante  a  autoria  delitiva  em
relação a duas vítimas: Lucas Melo dos Santos e Maria Hayssa Barbosa, mas
a condenação de 1º grau deu-se apenas quanto a uma delas.

Na sentença guerreada, o Magistrado entendeu que, em
relação  ao  crime  de  roubo  praticado  contra  Maria  Hayssa,  não  haveria
comprovação de que tenha sido praticado pelo apelante, “porquanto, em que
pese constar nos autos tenha esta procedido ao respectivo reconhecimento
na seara policial, ao ser ouvida em juízo, não ratificou esta informação, antes
a negou e, além disso, ainda acrescentou que não tem como reconhecer o
acusado”, fls. 148.

A materialidade e a autoria delitiva se fazem comprovar
pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/10), Auto de Apreensão (fls. 12),
Auto de entrega (fls. 13) e pelos depoimentos testemunhais, especialmente
das duas vítimas que narraram como se deu o assalto:

Lucas Melo dos Santos, vítima ouvida às fls. 108, depois
de confirmar o depoimento prestado na esfera policial,  lido em audiência,
reconheceu o apelante como sendo a pessoa que tomou por assalto o seu
celular, não tendo dúvida da participação do mesmo no evento criminoso:

“naquele  dia  estava  com  sua  amiga  Jéssica
Alves na praia do Cabo Branco, quando foram
abordados por 2 rapazes; que um deles colocou
a mão por baixo da camisa simulando uso de
arma e disse “passe o celular”; que o declarante
entregou o celular e eles saíram sentido busto
de  Tamandaré;  que  estava  na  areia  da  praia
quando foi abordado; que após o fato foi até a
calçadão  e  informou  o  fato  aos  guardas
municipais; que apontou para eles os indivíduos
que  tinham  lhe  assaltado;  que  depois  ficou
sabendo  que  eles  tinham  sido  pegos  nas
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imediações  do  restaurante  Felini,  na  praia  do
Cabo Branco; que o declarante foi até lá onde
reconheceu  os  2;  que  em  seguida  foi  até  a
delegacia, acompanhado dos policiais, para fazer
o boletim de ocorrência; que o fato aconteceu
por  volta  das  20:00  horas;  que  na  delegacia
soube que um deles era menor de idade; que
quem tomou o  celular  do  declarante  foi  o  de
maior;  que  soube  que  havia  outra  vítima  da
dupla, de quem também foi tomado um celular;
que o policial disse ao declarante que perguntou
aos acusados pelos celulares e eles teriam dito
que tinham jogado na areia  da praia;  que os
policias  foram com eles  até  lá  e  conseguiram
encontrar  apenas o celular do declarante; que
não sabe dizer qual deles informou aos policiais
que os celulares estavam na areia da praia; que
o indivíduo mais alto era o de maior; que não
encontraram arma de fogo em poder deles; que
recebeu seu celular de volta na delegacia, entre
uma hora e uma hora e meia depois do fato;
que neste ato reconhece o acusado como sendo
o que tomou seu celular; que foi ele quem fez
gesto  simulando  uso  de  arma;  que  o  menor
estava junto dele; que entregou o celular para o
de maior,  ora acusado,  e  ele  repassou para o
menor; que Jéssica foi ouvida na delegacia; que
ela estava ao lado do declarante e presenciou
tudo;  que não tem dúvida da participação do
acusado  no  roubo  descrito  na  denúncia;  que
entregou o celular porque ficou com medo que
ele  estivesse  armado;  que  a  outra  vítima
também reconheceu o acusado e o menor, na
presença do declarante”.

Maria Haissa Barbosa, vítima ouvida às fls. 109, depois de
confirmar  o  depoimento  prestado  na  esfera  policial,  lido  em  audiência,
informou que:

“naquele  dia  estava  andando  na  praia  com
amigas  quando  4  rapazes  se  aproximaram  e
pediram os celulares; que a declarante entregou
o celular e a outra amiga também; que depois
eles saíram andando; que não lembra do rosto
deles  e  por  conta  disso  não  tem  como
reconhecer  o  acusado;  que  o  celular  da
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declarante não foi encontrado e o de sua amiga
também  não;  que  na  delegacia  reconheceu
somente o de menor porque ele ficou um pouco
afastado dos demais e em um local mais claro;
que  um  deles  se  aproximou  com  a  mão  por
baixo  da  camisa;  que  foi  esse  que  pegou  o
celular  da  declarante;  que  o  local  onde  foi
abordada era mais ou menos claro; que quando
a  declarante  e  suas  amigas  foram  abordadas
estavam na areia da praia; que a visibilidade do
local não era muito boa; que não reconheceu o
acusado  na  delegacia;  que  até  hoje  não
recuperou o celular”.

Ouvido em juízo, fls. 110, o policial Sidney Arley Cirilo de
Amorim,  que  participou  da  prisão  do  apelante,  também  confirmou  seu
depoimento  prestado  na  esfera  policial,  o  qual  foi  lido  em  audiência,
acrescentando que:

“naquele dia estava realizando rondas no Cabo
Branco  quando  foi  acionado  por  guardas
municipais; que eles informaram de um roubo
ocorrido na areia da praia e que os assaltantes
seguiram sentido empadinha Barnabé, no Cabo
Branco;  que  eles  foram  alcançados  pelos
guardas  municipais  e  logo  em  seguida  o
depoente  chegou  no  local;  que  as  vítimas
chegaram  logo  depois;  que  eles  foram
reconhecidos  pelas  vítimas;  que  indagaram  a
eles  pelos  celulares  e  os  mesmos informaram
que  tinham  jogado  na  areia  da  praia;  Que,
foram procurar no local apontado e encontram
um  celular  que  foi  reconhecido  por  uma  das
vítimas;  Que,  todos  foram  levados  para  a
delegacia; Que, os dois disseram que eram de
menor,  mas  na  delegacia  descobriu  que  um
deles tinha 19 anos de idade; que os acusados
não reagiram a prisão; que quem informou onde
estava  o  celular  foi  o  menor;  que  não
encontraram armas com eles; que na presença
do depoente o acusado não confessou a autoria
do fato; que não conhecia o acusado; que ele
não era conhecido na área da praia”.

O apelante, interrogado em juízo, negou ter participado do
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assalto que vitimou Maria Hayssa, mas admitiu sua participação no roubo que
vitimou Lucas, afirmando que quem tomou o celular da vítima foi o menor
Ivan, enquanto ele, apelante, colocava a mão embaixo da camisa, simulando
o uso de arma (interrogatório às fls. 112/114|).

Logo, o que se verifica nos autos é que o apelante, em
companhia de um menor, roubou o celular da vítima Lucas, simulando estar
armado.

Da Participação de Menor Importância 

Em suas razões recursais, inicialmente, o apelante pugna
pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, CP,
alegando que “não teve a ideia, não abordou as vítimas, nem fez simulação
de uso de arma e, muito menos, ficou em poder dos celulares”, fls. 167.

Mas, no que diz respeito ao pedido de análise e aplicação
da pena levando em consideração a participação de menor importância, não
merece guarida os argumentos defensivos, isso porque, quando evidenciado
que o apelante participou, ativa e eficazmente, praticando a conduta descrita
no tipo penal (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal) e propiciando todo o
suporte indispensável ao sucesso da empreitada criminosa, não há que se
falar em participação de menor importância.

Dos  autos  é  possível  observar  que  o  próprio  apelante
confessou,  quando  interrogado  em juízo,  que  colocou  a  mão  embaixo  da
camisa, simulando o uso de arma de fogo.

A  vítima  Lucas,  como  transcrito  acima,  disse  que  foi
abordado por 02 (dois) rapazes, um dos quais colocou a mão por baixo da
camisa simulando uso de arma e disse “passe o celular”.

Tal demonstra que o apelante  teve participação ativa no
evento delitivo.

Importante  ressaltar,  nesse  ponto,  que  a  atuação  do
apelante  na  empreitada  criminosa  deu-se  a  título  de  autoria  e  não  de
participação, tendo em vista que praticou, de forma pessoal e direta, a figura
delituosa, sendo certo que, com outra pessoa, roubou o celular da vítima,
simulando estar armado.

Para que reste configurada a causa especial de diminuição
de pena prevista no art. 29, § 1º, do CP (participação de menor importância),
é necessário que o agente não pratique a figura contida no tipo penal, pois,
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no Brasil,  adotamos  a  Teoria  do  Domínio  do  Fato,  amplamente  aceita  na
doutrina e jurisprudência para distinguir as figuras do autor e do partícipe.

Quanto ao conceito de coautoria e participação, o Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser “... aplicável a teoria do
domínio  do  fato  para  a  delimitação  entre  coautoria  e  participação,  sendo
coautor aquele que presta contribuição independente, essencial à prática do
delito, não obrigatoriamente em sua execução.” (STJ; REsp 1.068.452; Proc.
2008/0131712-5; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg.
02/06/2009; DJE 29/06/2009).

Assim, comprovada a coautoria do apelante, não há que se
falar  em  participação  de  menor  importância  e,  consequentemente,  em
aplicação da causa redutora da reprimenda prevista no § 1º, do art. 29, do
Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  DUPLAMENTE
MAJORADO  PELO  USO  DE  ARMA  DE  FOGO  E
CONCURSO  DE  AGENTES.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.  PRETENDE  O
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA CONSUBSTANCIADA NA PARTICIPAÇÃO
DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART.  29,  §  1º,  DO
CÓDIGO  PENAL).  DESCABIMENTO.  CONDUTA
RELEVANTE  DO  APELANTE  PARA  ATINGIR  O
INTENTO  CRIMINOSO.  POSTULA  O
AFASTAMENTO  DO  CONCURSO  FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE. UMA SÓ AÇÃO QUE ATINGIU
DIVEROS  PATRIMÔNIOS.  INCIDÊNCIA  DO
CONCURSO  FORMAL  MANTIDA.  RECURSO
CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  Evidenciada  a  efetiva  atuação  do
apelante no roubo, a unidade de desígnios e a
divisão de tarefas entre os agentes, não há que
se  falar  em  pequena  participação  daquele  na
empreitada criminosa, para fins de incidência da
causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º,
do Código Penal. Mantida a incidência da regra
do concurso formal de delitos deve ser mantida,
pois restou demonstrado que mediante uma só
ação o acusado praticou três  delitos  de roubo
circunstanciado,  tendo  em  vista  que  foram
atingidos  três  patrimônios  distintos.  Recurso
conhecido  e  desprovido.  Condenação  mantida.
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(TJMT;  APL  99518/2014;  Várzea  Grande;  Rel.
Des. Paulo da Cunha; Julg. 09/12/2014; DJMT
11/12/2014; Pág. 55).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo  majorado  pelo
concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP).
Pleito  absolutório.  Impossibilidade.  Autoria  e
materialidade  devidamente  comprovadas
através  do  conjunto  probatório.  Palavra
convincente  da  vítima.  Condenação  mantida.
Participação  de  menor  importância.
Inocorrência. Coautoria tipo ativamente. Pedido
de  desclassificação  para  o  crime  de
constrangimento  ilegal  previsto  no  art.  146,
caput,  do  CP.  Inviabilidade.  Afastamento  da
majorante  do  concurso  de  pessoas.
Impossibilidade.  Dosimetria.  Conduta  social
fundamentação inidônea. Readequação da pena-
base.  Recurso  conhecido  a  que  se  dá  parcial
provimento.  (TJPR;  ApCr  1207165-9;  Nova
Esperança;  Quinta  Câmara  Criminal;  Rel.  Juiz
Conv.  Rogério  Etzel;  DJPR  10/12/2014;  Pág.
826)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO  DA  FIGURA  DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA
TENTATIVA. DECOTE DAS MAJORANTE EMPREGO
DE ARMA E  CONCURSO DE PESSOAS.  PENAS.
REDUÇÕES.  IMPOSSIBILIDADES.  REGIME
CARCERÁRIO  ADEQUADO.  1.  Comprovadas,
então,  a  materialidade  e  autoria  do  roubo,  a
condenação é de rigor.  2.  Não há falar-se em
participação de menor importância quando resta
esclarecido, entre os agentes, o mesmo intuito
de  subtrair  coisa  alheia  móvel,  praticando  a
conduta  descrita  no  tipo  penal  e  propiciando
todo  o  suporte  indispensável  ao  sucesso  da
empreitada  criminosa.  3.  Apresentando-se  as
penas apropriadas, suficientes para prevenção e
repressão do crime, bem como para reeducação
do infrator, não há falar-se em modificações. 4.
O regime semiaberto é adequado ao apelante,
nos  termos  do  artigo  33,  §  2º,  b,  do  Código
Penal. Desprovimento ao recurso que se impõe.
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(TJMG;  APCR  1.0411.06.026114-5/001;  Rel.
Des. Antônio Carlos Cruvinel; Julg. 01/10/2013;
DJEMG 08/10/2013).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.  CONCURSO  DE
AGENTES.  PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR
IMPORTÂNCIA.  INOCORRÊNCIA.  DOSIMETRIA
DA  PENA.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
REINCIDÊNCIA.  COMPENSAÇÃO.  NÃO
CABIMENTO. DESPROVIMENTO. I. A participação
de menor importância, descrita no § 1º do art.
29 do Código Penal, apenas tem aplicação nos
casos  de  instigação  e  cumplicidade,  não  se
aplicando  às  hipóteses  de  coautoria.  Assim,
restando evidenciada a unidade de desígnios e a
divisão  de  tarefas  na  atividade  delitiva  sob
julgamento, incabível o acolhimento da tese de
participação de menor importância. II. Conforme
a literalidade  do  art.  67  do  Código  Penal  e  o
posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal,  não pode haver compensação entre a
atenuante  da  confissão  espontânea  e  a
agravante da reincidência, devendo a pena ser
agravada em maior proporção do que atenuada
a  fim  de  aproximá-la  da  circunstância
preponderante, a reincidência. III. Recursos dos
réus  desprovidos.  (TJDF;  Rec
2011.01.1.218786-6;  Ac.  674.543;  Terceira
Turma  Criminal;  Relª  Desª  Nilsoni  de  Freitas;
DJDFTE 09/05/2013; Pág. 192).

Portanto,  excluída ficou a tese de participação de menor
importância, eis que os depoimentos colhidos não deixam dúvida com relação
à culpa do apelante e seu animus furandi.

Da desclassificação para o delito na forma tentada

Pugnou o apelante, ainda, pela desclassificação do delito
para a capitulação de roubo tentado, “eis que se trata de um aparelho celular
que foi  recuperado e que o mesmo não teve a posse tranquila do objeto
roubado”, fls. 169.

No  entanto,  de  acordo  com a  doutrina  e  jurisprudência
dominantes, a consumação do roubo se exaure com o simples apossamento
da coisa subtraída mediante grave ameaça e/ou violência, pouco importando
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que  o  acusado  tenha  tido  ou  não  a  posse  mansa  e  pacífica  dos  bens
subtraídos, mas apenas que a vítima tenha sido privada de seu controle e
disposição, ainda que por breve lapso temporal. 

Neste sentido, colaciono julgados do STJ:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.  PERSONALIDADE.
DESFAVORABILIDADE.  EXASPERAÇÃO  ACIMA
DO  MÍNIMO  JUSTIFICADA.  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA  E  IDÔNEA.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.  1.  […]  ROUBO
MAJORADO.  POSSE  MANSA  E  PACÍFICA.
DESNECESSIDADE.  FORMA  TENTADA.
PRETENDIDO  RECONHECIMENTO.
NECESSIDADE  DE  EXAME  DE  FATOS  E
PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA
DO  REMÉDIO  CONSTITUCIONAL.  COAÇÃO
ILEGAL  NÃO  DEMONSTRADA.  1.  A
jurisprudência  da  Terceira  Seção  tem  se
orientado no sentido de que se considera
consumado o crime de roubo com a simples
inversão da posse, ainda que breve, do bem
subtraído,  não  sendo  necessária  que  a
mesma se dê de forma mansa e pacífica,
bastando que cessem a clandestinidade e a
violência. 2. Para reconhecer que o roubo deu-
se  na  sua  forma  tentada,  e  não  consumada,
necessário o revolvimento de todo o elenco de
fatos e provas coletados no curso da persecução
criminal, providência incabível na via restrita do
habeas  corpus.  […].  2.  Ordem denegada.  (HC
149.491/SP,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  14/02/2012,  DJe
01/03/2012)

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  DUPLAMENTE
MAJORADO.  POSSE  MANSA  E  PACÍFICA.
DESNECESSIDADE.  FORMA  TENTADA.
PRETENDIDO  RECONHECIMENTO.
INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DE
FATOS  E  PROVAS.  COAÇÃO  ILEGAL  NÃO
DEMONSTRADA.  1.  A  jurisprudência  da
Terceira Seção tem se orientado no sentido
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de que se considera consumado o crime de
roubo  com  a  simples  inversão  da  posse,
ainda  que  breve,  do  bem  subtraído,  não
sendo  necessária  que  a  mesma se  dê  de
forma  mansa  e  pacífica,  bastando  que
cessem a clandestinidade e a violência. 2.
Para  reconhecer  que  o  roubo  deu-se  na  sua
forma tentada, e não consumada, necessário o
revolvimento de todo o elenco de fatos e provas
coletados  no  curso  da  persecução  criminal,
providência incabível  na via restrita do habeas
corpus.  […]  2.  Ordem  denegada.  (HC
156.548/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em 06/09/2011,  DJe
04/10/2011)

E de outros tribunais pátrios:

Ementa:  APELAÇÃO.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  MAJORADO  PELO
CONCURSO  DE  AGENTES  CONSUMADO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  1.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE AFASTADA. […] 2. 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.
Reconhecimento pessoal nas fases inquisitorial e
judicial  por  parte  da  vítima,  cujos  relatos
mostraram-se  sempre  seguros  e  congruentes
entre si, bem como ricos em detalhes, além de
corroborados pelo testemunho dos policiais que
atuaram na prisão em flagrante do acusado nas
imediações  do  local,  ainda  na  posse  da  res
furtiva.  3.  CLASSIFICAÇÃO  DA  CONDUTA
DELITIVA.  CRIME  DE  ROUBO  MAJORADO.  O
elemento  típico  vis  absoluta  é  retirado  com
facilidade do conjunto probatório dos autos, pois
ressaltado de forma reiterada e consistente pela
ofendida em seus depoimentos a violência física
empregada  por  um  dos  agentes,  que  a
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empurrou, fazendo com que batesse a cabeça no
chão  e  desmaiasse.  4.  CONSUMAÇÃO  DO
DELITO.  Segundo  o  entendimento  desse
órgão fracionário, a consumação do delito
de  roubo  ocorre  no  momento  em  que  o
agente se torna possuidor da coisa móvel
alheia  subtraída  mediante  violência  ou
grave ameaça, sendo desnecessário que o
bem saia da esfera de vigilância da vítima.
Teoria  da  apprehensio,  também
denominada de  amotio.  Jurisprudência  do
STF e STJ.  5. [...] REJEITADA A PRELIMINAR.
APELAÇÕES  70042294736  E  70044284164
PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Crime Nº
70042294736, Oitava Câmara Criminal, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Dálvio  Leite  Dias
Teixeira,  Julgado  em  15/02/2012).  Grifos
nossos.

Ementa: APELAÇÕES CRIME. CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. CONTINUIDADE
DELITIVA.  PROVA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DESACOLHIDO. A
materialidade  e  a  autoria  restaram
suficientemente  comprovadas  pela  prova
produzida  nos  autos.  O  réu  confessou  ter
cometido as subtrações, embora sem admitir a
grave ameaça. No entanto, os demais elementos
probatórios  contidos  nos  autos  confirmam que
ele,  mediante  grave  ameaça,  praticou  as
subtrações narradas na denúncia, impondo-se a
condenação,  como  está  na  sentença
TENTATIVA.  AFASTAMENTO.  DELITO
CONSUMADO. A jurisprudência deste órgão
fracionário  adota  a  teoria  da  inversão  da
posse, apprehensio ou amotio, pela qual o
agente torna-se possuidor da res furtivae,
ainda  que  por  curto  espaço  de  tempo,
sendo  desnecessário  que  o  bem  saia  da
esfera de vigilância da vítima, incluindo-se,
portanto, as hipóteses em que é possível a
retomada do bem por meio de perseguição
imediata. Caso em que houve emprego de
violência e grave ameaça contra as vítimas,
com a inversão e posse tranquila da coisa.
Prisão em flagrante efetuada em momento
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imediatamente  posterior,  após  buscas
empreendidas  por  policiais  militares,  que
afasta o reconhecimento da tentativa. [...]
APELO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
POR  MAIORIA  E  APELO  DA  DEFESA
DESPROVIDO.  (Apelação  Crime  Nº
70045575255, Oitava Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas,
Julgado em 23/11/2011). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  RÉU  PRESO  -
REQUISIÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL
-  NULIDADE  DO  FEITO  -  INOCORRÊNCIA  -
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - FORMAÇÃO DE
QUADRILHA  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  ABSOLVIÇÃO  -
INADMISSIBILIDADE  -  ROUBO  -
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  A  MODALIDADE
TENTADA  -  IMPOSSIBILIDADE.  1.  […]  3.  A
consumação  do  roubo  exaure-se  com  o
simples  apossamento  da  coisa  subtraída,
mediante violência ou grave ameaça, pouco
importando que o agente tenha tido ou não
a  posse  mansa  e  pacífica  da  'res',  mas
apenas que a vítima tenha sido privada do
seu  controle  e  disposição,  ainda  que  por
breve  lapso  temporal,  sendo,  na  espécie,
incabível  a  desclassificação  almejada  do
delito para sua forma tentada. 4. Preliminar
rejeitada.  Recursos  não  providos.  (TJ-MG.
Processo 1.0079.03.076459-5/001 (1). Relator:
Des.  Antonio  Armando  dos  Anjos.  Data  do
Julgamento:  18/05/2010.  Data  da  Publicação:
05/07/2010). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO  MAJORADO  -
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -
DESCLASSIFICAÇÃO  DE  ROUBO  CONSUMADO
PARA  TENTADO  -  INADMISSIBILIDADE  -
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  ARMA  NÃO
APREENDIDA - MAJORANTE DECOTADA - PENAS
EXACERBADAS  -  REDUÇÃO  -POSSIBILIDADE  -
INDENIZAÇÃO  -  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO
CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA  -
DECOTE  CONDENAÇÃO  -  PERDA  DE  CARGO
PÚBLICO - EFEITO DA CONDENAÇÃO. 1. […] 2.
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De acordo com o entendimento consolidado
em  nossos  Tribunais,  inclusive  nos
Tribunais Superiores,  o roubo consuma-se
no  momento  em que  o  agente,  mediante
violência  ou  grave  ameaça,  torna-se
possuidor  do  bem  subtraído,  pouco
importando  que  seja  por  breve  lapso
temporal,  bastando  apenas  que  a  mesma
saia  da  esfera  de  vigilância  da  vítima.  3.
[…].  8.  Recurso  ministerial  provido  e  recursos
defensivos  parcialmente  providos.  (TJ-MG.
Processo:  1.0707.08.165024-4/001(1).  Relator:
Des.  Antonio  Armando  dos  Anjos.  Data  do
Julgamento:  16/08/2011.  Data  da  Publicação:
04/10/2011). Grifos nossos.

Da Diminuição da Pena

Como  pedido  alternativo,  pugnou  o  apelante  pela
diminuição da pena a si aplicada, sob a alegação de que a mesma teria sido
excessiva, pois “não raramente, há um condicionamento prévio que tende a
levar  o  julgador  a  ser  mais  rigoroso  na  fixação  da  pena-base  dos  réus
pertencentes  a determinados grupos sociais,  cuja realidade ético-social  se
contrapõe aquela considerada como adequada pela classe dominante, à qual,
via de regra, pertence o Magistrado”, fls. 171.

Mas,  não se  vislumbra  da fixação  da pena em 1º grau
qualquer tipo de fundamentação que não aquela permitida pela legislação em
vigor. Logo, igualmente não merece acolhimento tal pleito.

A pena base da apelante foi fixada em 05 (cinco) anos de
reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

O Magistrado de 1º grau considerou como desfavoráveis os
motivos (injustificáveis,  já  que  o  acusado  não  apresentou  nenhum),  as
circunstâncias (abordou  o  ofendido  em  plena  via  pública,  em  local  de
grande circulação de pessoas, mostrando audácia e falta de temor na sua
ação) e o comportamento do ofendido (não influenciou o âmago criminoso
do acusado).

O Código Penal adotou o sistema da relativa determinação
da pena, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a
quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em
que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos
de  cada  fase  do  sistema  trifásico),  sendo  complementada  pela  atividade
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judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos,
fixá-la discricionariamente. 

Na  primeira  fase,  a  elevação  da  pena,  malgrado  não
decorra de mera operação aritmética, deve guardar correspondência com a
quantidade de circunstâncias judiciais incididas pelo agente. 

Considerando que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais
e que a pena média (diferença que resulta da subtração da pena máxima pela
mínima cominada em abstrato),  para o roubo,  é  de 06 (seis)  anos,  cada
circunstância do artigo 59, CP, poderia elevar a pena base em até 09 (nove)
meses, o que corresponde a 1/8  (um oitavo) sobre a pena média.

Ressalto que a observância pura desse critério faria do juiz
um mero aplicador de Leis, ferindo de morte os princípios da individualização
da pena e do sistema trifásico (arts. 5º, LXVI, da CF, e 68 do CP). Mas, trata-
se apenas de um parâmetro a ser adotado, em se observando o princípio da
discricionariedade motivada.

Logo, as 03 (três) circunstâncias valoradas negativamente
na sentença permitiriam ao julgador, pela média aritmética, aumentar a pena
base em até 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. Como a pena base
foi  fixada em 05 (cinco) anos de reclusão,  obviamente, o apelante restou
beneficiado.

A pena de multa foi fixada em 30 (trinta) dias-multa, no
valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do
fato.

Este, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, se
mostra  adequada,  posto  que  abstratamente  varia  de  10  (dez)  a  360
(trezentos e sessenta) dias-multa, art. 49, CP.

Em  segunda  fase  de  dosimetria  da  pena,  o  Magistrado
considerou a atenuante da confissão para diminuir a pena em 06 (seis) meses
e, ainda, mais 06 (seis) meses pela atenuante da menoridade relativa. A pena
de multa foi diminuída em 20 (vinte) dias-multa.

Pena definitiva corretamente fixada em 05 (cinco) anos e
04  (quatro)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  semiaberto,  e  pena
pecuniária em 13 (treze) dias-multa, não havendo qualquer modificação a ser
feita.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.
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Presidiu  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins
Beltrão Filho, relator, Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado,
com jurisdição limitada, em substituição ao Desembargador Márcio Murilo da
Cunha Ramos), revisor, e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, 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, em 23 de abril de 2015.

João Pessoa, 27 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator

Apelação Criminal 0015665-85.2014.815.2002                           CMBF - Relator                 16


