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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009884-19.2013.815.2002 – 3ª Vara Criminal da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: João Batista  Barbosa,  Juiz  de Direito convocado para substituir  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Rafael Nunes de Oliveira
DEFENSOR PÚBLICO: José Celestino Tavares de Souza
2º APELANTE: Matheus Felipe Costa
DEFENSORA PÚBLICA: Aldaci Soares Pimentel
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  TRIPLAMENTE
MAJORADOS  (ART.  157,  §  2º,  I,  II  E  V,  DO
CÓDIGO  PENAL).  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO.  AUTORIA
CERTA.  MATERIALIDADE  COMPROVADA.
REDUÇÃO DA PENA.  REPRIMENDA FIXADA
ACIMA DO  MÍNIMO  LEGAL E  DE  ACORDO
COM  AS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS,
FUNDAMENTADAMENTE,  ANALISADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR AO MÍNIMO
PRETENDIDO.  PEDIDO  ALTERNATIVO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  ROUBO
TENTADO, AO ARGUMENTO DE QUE A  RES
FURTIVA NÃO  SAIU  DA  ESFERA  DE
VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  MANTIDA  EM
TODOS OS SEUS TERMOS. DESPROVIMENTO.

1.  Tratando-se  de  crime  de  roubo,  a  palavra  da
vítima  ganha  especial  importância  e  deve
prevalecer,  especialmente  quando  ela  reconhece  o
acusado como autor do crime descrito na denúncia.

2.  Nos  crimes  de  natureza  patrimonial,  devido  a
particularidade que envolve, em regra, seu modo de
execução,  quase  sempre  praticados às  escondidas,
na  ausência  de  testemunhas  presenciais,  ganha
importância a palavra da vítima, a fim de se apurar a
autoria  e  a  materialidade  nesta  modalidade
criminosa,  sobretudo  quando  harmoniosa  e
concordante com o conjunto probatório, reforçando-
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se, a isso, o fato de haver, o ofendido, reconhecido o
meliante.

3. Não há que se falar em redução da pena quando o
magistrado de primeiro grau faz uma análise clara e
segura  das  circunstâncias  judiciais,  aplicando  uma
reprimenda  proporcional  e  de  acordo  com  a  sua
discricionariedade,  obedecendo  todas  as  etapas  de
fixação estabelecidas no Código Penal.

4. Tem-se, portanto, que o quantitativo de pena fixado
na  sentença,  mostra-se  proporcional  ao  número  de
vetores  desfavoráveis  ao  inculpado,  bem  como,  às
circunstâncias  do  caso  concreto,  justificando,
plenamente, o quantum imposto.

5. Também não encontra guarida nos autos a tese de
desclassificação do roubo triplamente majorado para o
roubo tentado, ao argumento de que a  res furtiva  não
saiu da esfera de vigilância da vítima.

6. Provadas, portanto, a autoria e a materialidade do
crime  de  roubo  majorado  pelo  emprego  de  arma,
concurso  de  pessoas  e  quando  o  agente  mantém  a
vítima  em  seu  poder,  restringindo  sua  liberdade,  a
condenação é medida que se impõe, não havendo que
se  reformar  sentença  que  exauriu  a  prova  e  fixou a
pena de acordo com os ditames legais.

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação 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  3ª  Vara Criminal  da Comarca da Capital/PB,  Rafael
Nunes de  Oliveira, Matheus Felipe  Costa  e  outros  dois  acusados não recorrentes,
foram denunciados como incursos nas penas do art. 159, § 1º, do CP, acusados de, no
dia 22 de agosto 2013, por volta das 21h25min, manterem Luiz Santiago Brandão
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Filho,  sua  esposa  e  família  reféns,  ocasião  em que  passaram a  subtrair  diversos
pertences das vítimas (fls. 2-4).

Segundo a denúncia,  a vítima Luiz Santiago Brandão Filho se
encontrava em sua residência, situada no Bairro do Altiplano, nesta capital, quando
sua esposa chegou em um automóvel e, quando ela abriu o portão, foi abordada por
cinco indivíduos que entraram na casa.

Ainda nos termos da inicial,  Matheus Felipe Costa “saiu com o
ofendido, obrigando este a dirigir seu próprio veículo, com uma arma apontada para
sua  cabeça,  tendo  os  demais  denunciados  continuado  mantendo  a  família  como
refém. Vale ressaltar, que o cunhado da vítima conseguiu acionar a policia militar a
qual  conseguiu  reder  (sic)  todos  os  denunciados  desarticulando,  dessa  forma,  a
empreitada criminosa do bando.”

Ultimada a instrução criminal, o juiz  a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal para, aplicando a  emendatio libelli,  condenar os réus nas
penas do art. 157, §2º, I, II e V c/c art. 70, do CP, fixando a reprimenda da seguinte
maneira (fls. 214-244): 

1) Para Rafael Nunes de Oliveira
1.1) Roubo praticado contra a vítima Luiz Santiago Brandão Filho: após análise
das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 120
(cento e vinte) dias-multa. Aplicou atenuante da confissão espontânea e reduziu a
pena em 5 (cinco) meses, ficando a pena em 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão.
Diminuiu, ainda, a pena em mais 6 (seis) meses, diante da menoridade penal, tendo
em vista ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, resultando uma pena de 6
(seis) anos e 1 (um) mês de reclusão. Quanto à pena de multa, reduziu em 20 (vinte)
dias-multa  pela  confissão  espontânea  e  em  mais  30  (trinta)  dias-multa  pela
menoridade penal, ficando 70 (setenta) dias-multa. Ausentes agravantes. Na terceira
fase, em razão do emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das
vítimas, majorou a reprimenda em 5/12 (cinco doze avos), tornando-a definitiva em 8
(oito) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente fechado e 99 (noventa e nove) dias-multa,  à  base de 1/30 do salário
minimo vigente à época dos fatos.
1.2)  Roubo praticado contra  a  esposa  de  Luiz  Santiago Brandão  Filho:  após
análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 7 (sete) anos de reclusão e
120 (cento e vinte) dias-multa. Aplicou atenuante da confissão espontânea e reduziu a
pena em 5 (cinco) meses, ficando a pena em 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão.
Diminuiu, ainda, a pena em mais 6 (seis) meses, diante da menoridade penal, tendo
em vista ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, resultando uma pena de 6
(seis) anos e 1 (um) mês de reclusão. Quanto à pena de multa, reduziu em 20 (vinte)
dias-multa  pela  confissão  espontânea  e  em  mais  30  (trinta)  dias-multa  pela
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menoridade penal, ficando 70 (setenta) dias-multa. Ausentes agravantes. Na terceira
fase, em razão do emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das
vítimas, majorou a reprimenda em 5/12 (cinco doze avos), tornando-a definitiva em 8
(oito) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente fechado e 99 (noventa e nove) dias-multa,  à  base de 1/30 do salário
minimo vigente à época dos fatos.
1.3) Do concurso formal:  Levando em consideração o concurso formal de crimes,
acresceu a pena em 1/6 (um sexto), finalizando em 10 (dez) anos e 19 (dezenove) dias
de reclusão, no regime inicial fechado e, somando as duas penas de multa, totalizou
198 (cento e noventa e oito) dias-multa, à base de 1/30 do salário minimo vigente à
época dos fatos.

2) Para Marcus Aurélio dos Santos Silva
2.1) Roubo praticado contra a vítima Luiz Santiago Brandão Filho: após análise
das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão  e  150  (cento  e  cinquenta)  dias-multa.  Aplicou  atenuante  da  confissão
espontânea e reduziu a pena em 5 (cinco) meses, ficando a pena em 7 (sete) anos e 1
(um) mês de reclusão. Diminuiu, ainda, a pena em mais 6 (seis) meses, diante da
menoridade penal, tendo em vista ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato,
resultando uma pena de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão. Quanto à pena de
multa,  reduziu em 20 (vinte)  dias-multa  pela  confissão espontânea e em mais  30
(trinta)  dias-multa pela menoridade penal,  ficando 100 (cem) dias-multa. Ausentes
agravantes. Na terceira fase, em razão do emprego de arma, concurso de pessoas e
restrição da liberdade das vítimas, majorou a reprimenda em 5/12 (cinco doze avos),
tornando-a definitiva em 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e 141 (cento e quarenta e
um) dias-multa, à base de 1/30 do salário minimo vigente à época dos fatos.
2.2)  Roubo  praticado contra  a  esposa  de  Luiz  Santiago Brandão Filho: após
análise das circunstâncias judiciais,  fixou a pena base em 7 (sete)  anos e 6 (seis)
meses  de  reclusão  e  150  (cento  e  cinquenta)  dias-multa.  Aplicou  atenuante  da
confissão espontânea e reduziu a pena em 5 (cinco) meses, ficando a pena em 7 (sete)
anos e 1 (um) mês de reclusão. Diminuiu, ainda, a pena em mais 6 (seis) meses,
diante da menoridade penal, tendo em vista ser menor de 21 (vinte e um) anos na data
do fato, resultando uma pena de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão. Quanto à
pena de multa, reduziu em 20 (vinte) dias-multa pela confissão espontânea e em mais
30 (trinta) dias-multa pela menoridade penal, ficando 100 (cem) dias-multa. Ausentes
agravantes. Na terceira fase, em razão do emprego de arma, concurso de pessoas e
restrição da liberdade das vítimas, majorou a reprimenda em 5/12 (cinco doze avos),
tornando-a definitiva em 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e 141 (cento e quarenta e
um) dias-multa, à base de 1/30 do salário minimo vigente à época dos fatos.
2.3) Do concurso formal:  Levando em consideração o concurso formal de crimes,
acresceu a pena em 1/6 (um sexto), finalizando em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 16

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009884-19.2013.815.2002                      4



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

(dezesseis) dias de reclusão, no regime inicial fechado e, somando as duas penas de
multa, totalizou 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, à base de 1/30 do salário
minimo vigente à época dos fatos.

3) Para Matheus Felipe Costa
3.1) Roubo praticado contra a vítima Luiz Santiago Brandão Filho: após análise
das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de
reclusão  e  180  (cento  e  oitenta)  dias-multa.  Aplicou  atenuante  da  confissão
espontânea e reduziu a pena em 5 (cinco) meses, ficando a pena em 8 (oito) anos e 1
(um) mês de reclusão. Diminuiu, ainda, a pena em mais 6 (seis) meses, diante da
menoridade penal, tendo em vista ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato,
resultando uma pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão. Quanto à pena de
multa,  reduziu em 20 (vinte)  dias-multa  pela  confissão espontânea e  em mais  30
(trinta)  dias-multa pela menoridade penal,  ficando 130 (cento e trinta)  dias-multa.
Ausentes agravantes. Na terceira fase, em razão do emprego de arma, concurso de
pessoas e restrição da liberdade das vítimas, majorou a reprimenda em 5/12 (cinco
doze avos), tornando-a definitiva em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete)
dias  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em regime inicialmente  fechado e  184 (cento  e
oitenta e quatro) dias-multa, à base de 1/30 do salário minimo vigente à época dos
fatos.
3.2)  Roubo praticado contra  a  esposa  de  Luiz  Santiago Brandão  Filho:  após
análise das circunstâncias judiciais,  fixou a pena base em 8 (oito) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa. Aplicou atenuante da confissão
espontânea e reduziu a pena em 5 (cinco) meses, ficando a pena em 8 (oito) anos e 1
(um) mês de reclusão. Diminuiu, ainda, a pena em mais 6 (seis) meses, diante da
menoridade penal, tendo em vista ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato,
resultando uma pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão. Quanto à pena de
multa,  reduziu em 20 (vinte)  dias-multa  pela  confissão espontânea e  em mais  30
(trinta)  dias-multa pela menoridade penal,  ficando 130 (cento e trinta)  dias-multa.
Ausentes agravantes. Na terceira fase, em razão do emprego de arma, concurso de
pessoas e restrição da liberdade das vítimas, majorou a reprimenda em 5/12 (cinco
doze avos), tornando-a definitiva em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete)
dias  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em regime inicialmente  fechado e  184 (cento  e
oitenta e quatro) dias-multa, à base de 1/30 do salário minimo vigente à época dos
fatos.
3.3) Do concurso formal:  Levando em consideração o concurso formal de crimes,
acresceu a pena em 1/6 (um sexto), finalizando em 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 11
(onze) dias de reclusão, no regime inicial fechado e, somando as duas penas de multa,
totalizou  368  (trezentos  e  sessenta  e  oito)  dias-multa,  à  base  de  1/30  do  salário
minimo vigente à época dos fatos.

4) Para Luiz Ferreira de Freitas
4.1) Roubo praticado contra a vítima Luiz Santiago Brandão Filho: após análise

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009884-19.2013.815.2002                      5



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e 150 (cento e cinquenta)  dias-multa. Ausentes agravantes/atenuantes.  Na
terceira  fase,  em razão  do  emprego  de  arma,  concurso  de  pessoas  e  restrição  da
liberdade das vítimas, majorou a reprimenda em 5/12 (cinco doze avos), tornando-a
definitiva  em 10 (dez)  anos,  7 (sete)  meses e 15 (quinze)  dias de  reclusão,  a  ser
cumprida em regime inicialmente fechado e 212 (duzentos e doze) dias-multa, à base
de 1/30 do salário minimo vigente à época dos fatos.
4.2)  Roubo  praticado contra  a  esposa  de  Luiz  Santiago Brandão Filho: após
análise das circunstâncias judiciais,  fixou a pena base em 7 (sete)  anos e 6 (seis)
meses  de  reclusão  e  150  (cento  e  cinquenta)  dias-multa.  Ausentes
agravantes/atenuantes. Na terceira fase, em razão do emprego de arma, concurso de
pessoas e restrição da liberdade das vítimas, majorou a reprimenda em 5/12 (cinco
doze avos), tornando-a definitiva em 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e 212 (duzentos e doze)
dias-multa, à base de 1/30 do salário minimo vigente à época dos fatos.
4.3) Do concurso formal:  Levando em consideração o concurso formal de crimes,
acresceu a pena em 1/6 (um sexto), finalizando em 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e
22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado e, somando as duas penas
de multa, totalizou 424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa, à base de 1/30 do
salário minimo vigente à época dos fatos.

Irresignados com o decisório adverso, os réus Rafael Nunes de
Oliveira e Matheus Felipe Costa apelaram (fls. 247, 263-266).

Matheus  Felipe  Costa,  em  suas  razões  (fls.  263-266),  pediu
absolvição  e,  alternativamente,  a  redução  da  pena  com  reconhecimento  das
circunstâncias judiciais favoráveis ou, ainda, a atenuante do art. 67 do Código Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Matheus Felipe
Costa (fls. 291-292).

Rafael Nunes de Oliveira, por  sua vez,  pediu,  no seu apelo, a
desclassificação do delito consumado para o roubo tentado (fls. 299-301).

Contrarrazões  ministeriais,  igualmente,  pelo  desprovimento  do
apelo de Rafael Nunes de Oliveira (fls. 306-307). 

Após,  seguiram os  autos,  já  nesta  Instância,  ao Procurador  de
Justiça que, em parecer, opinou pelo desprovimento dos recursos (fls. 310-323).

É o relatório.
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VOTO

Consoante se observa dos elementos de informação insertos no
álbum processual, a pretensão recursal não encontra guarida.

Explico.

1. Do recurso de Matheus Felipe Costa: pedido de absolvição
e redução da pena

Para que alguém possa ser condenado, é indispensável uma prova
robusta que dê certeza da existência (prática) do delito e de seu autor, eliminando
qualquer dúvida que, por ventura, exista, o que deve ser devidamente comprovado
pela acusação, de modo a convencer o magistrado do cometimento da infração penal,
o  qual  se  apoiará  nesses  dados objetivos  do  processo  para  condenar  ou,  se  for  a
hipótese do princípio in dubio pro reo, para absolver.

No presente caso, o apelante Matheus Felipe Costa foi condenado
nos termos do art. 157, § 2°, I, II e V (duas vezes) c/c art. 70, do Código Penal, abaixo
transcrito:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para
outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa,
ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
(…)
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego
de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
…
V  -  se  o  agente  mantém  a  vítima  em  seu  poder,
restringindo sua liberdade.”

Ao  analisar  os  autos,  diferentemente  do  que  foi  alegado  pela
defesa  do  réu,  constata-se  que  não  existem  dúvidas  a  respeito  da  autoria  e  da
materialidade  dos  crimes  de  roubo majorado pelo emprego de  arma,  concurso  de
pessoas  e  restrição  da  liberdade  das  vítimas  cometidos,  confirmados  no  decreto
condenatório,  pois  estão  comprovadas,  por  meio  da  prova  produzida  durante  a
instrução, depoimentos das vítimas e testemunhas e demais elementos contidos no
processo.
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Na mídia de fl.  175 podemos afirmar que a tese acusatória se
confirma em toda a sua plenitude, de modo que agiu, com acerto, o douto magistrado,
pois, ao aplicar a  emendatio libelli, condenou os acusados pelos fatos apurados em
sua plenitude.

O que temos são crimes de roubo majorados pelo emprego de
arma,  concurso  de  agentes  e  restrição  da  liberdade  das  vítimas,  na  sua  forma
consumada, com todas as circunstâncias próprias do tipo realizadas, não havendo que
falar absolvição.

Ora, o apelante busca uma defesa que não consegue provar, não
traz nenhuma contraprova da sua inocência, até porque confessou a prática delitiva. 

A acusação, ao seu turno, provou, durante toda a instrução, que
houve,  sim,  os  crimes  praticados,  especialmente  pelas  declarações  das  vítimas  e
depoimentos testemunhais.

Tratando-se  de  crime  de  roubo,  a  palavra  da  vítima  ganha
especial  importância  e  deve  prevalecer,  especialmente  quando  ela  reconhece  o
acusado como autor do crime descrito na denúncia.

Nos crimes de natureza patrimonial, devido à particularidade que
envolve, em regra, seu modo de execução, quase sempre praticados às escondidas, na
ausência de testemunhas presenciais, ganha importância a palavra da(s) vítima(s), a
fim de se apurar a autoria e a materialidade nesta modalidade criminosa, sobretudo
quando harmoniosa e concordante com o conjunto probatório, reforçando-se, a isso, o
fato de os ofendidos haverem reconhecido os meliantes.

Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados:

“PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÕES
CRIMINAIS.  CRIME  CONTRA O  PATRIMÔNIO.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
DE  FOGO,  CONCURSO  DE  PESSOAS  E
RESTRIÇÃO  DE  LIBERDADE  DA VÍTIMA (CP,
157,  §  2º,  I,  II  E  IV).  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. …
AUTORIA  COMPROVADA  PELAS
DECLARAÇÕES  DE  UMA  DAS  VÍTIMAS,  EM
AMBAS  AS  FASES  DO  PROCESSO,
RECONHECENDO  OS  AUTORES  DO  CRIME
(INCLUSIVE  O  APELANTE).  NEGATIVA  DE
AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. EXEGESE DA
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PARTE  INICIAL DO  ART.  156  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  PENAL.  ...”  (TJSC;  APL  0004094-
84.2011.8.24.002;  Guaramirim;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Alberto  Civinski;  DJSC
03/10/2016; Pag. 334).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO.  CONCURSO  DE  AGENTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE  DAS  VÍTIMAS.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
ALEGADA  COAÇÃO  MORAL  IRRESISTÍVEL.
NÃO  DEMONSTRADA.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO.  REDUÇÃO
DO  QUANTUM  DE  PENA  APLICADO  NA
REPRIMENDA.  VEDAÇÃO.  PRESENÇA  DE
CIRCUNSTÂNCI-  AS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  PENA-BASE  APLICADA
RAZOAVELMENTE  ACIMA  DO  MÍNIMO
COMINADO.  PRESENÇA  DE  CAUSAS  DE
AUMENTO  DE  PENA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  A
coação  moral  irresistível,  para  ser  aceita  como
excludente  de  culpabilidade,  há  de  ficar
substancialmente  comprovada  por  elementos
concretos existentes dentro do processo, não bastando
a simples versão dada pelo agente que se diz vítima da
coação,  especialmente  quando  contraditada  pela
palavra da vítima do delito praticado.  Não pode ser
fixada  a  pena-base  no  mínimo  legal,  se  presentes
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao  réu,  por
inteligência do art. 59 do código penal”. (TJPB; APL
0013911-67.2014.815.0011;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  João  Benedito  da  Silva;  DJPB
30/06/2016; Pág. 19).

Quanto ao pedido de redução da pena, de igual modo, entendo
que  a  sentença  condenatória  restou,  tecnicamente,  perfeita,  analisando  a  prova
produzida e fixando a pena de maneira clara, segura e em obediência aos ditames
legais.

Desse modo, não há que se falar em redução da pena quando o
magistrado  de  primeiro  grau  faz  uma  análise  clara  e  segura  das  circunstâncias
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judiciais,  aplicando  uma  reprimenda  proporcional  e  de  acordo  com  a  sua
discricionariedade, obedecendo todas as etapas de fixação estabelecidas no Código
Penal.

Tem-se, portanto, que o quantitativo de pena fixado na sentença,
mostra-se proporcional ao número de vetores desfavoráveis ao inculpado, bem como,
às circunstâncias do caso concreto, justificando, plenamente, o quantum imposto.

2. Do recurso de Rafael Nunes de Oliveira: desclassificação do
delito consumado para o tentado

A defesa de Rafael Nunes de Oliveira pede a desclassificação do
roubo triplamente consumado para o delito tentado, ao argumento de que a res furtiva
não saiu da esfera de vigilância das vítimas.

A desclassificação  do  crime  de  roubo  majorado  para  o  roubo
tentado ao argumento de que res furtiva não saiu da esfera de vigilância das vítimas,
igualmente, não merece guarida, posto que confirmada por outros meios de prova.

Com acerto, o douto Procurador de Justiça, à fl. 317, asseverou:

“Como se vê, a ação criminosa consistiu na ameaça
com emprego de arma de fogo, concurso de agentes,
com determinação de entrega do bem e subtração da
coisa e restrição de liberdade da vítima, havendo de
ser reconhecido o roubo, mesmo que tenham os réus
permanecido  por  pouco  lapso  de  tempo  com a  res
furtiva. 
Assim, com base nas provas angariadas na instrução
processual,  reforçadas  pelas  produzidas  na  fase  de
investigação,  realmente  não  há  dúvidas  quanto  à
autoria  e  materialidade  do  roubo,  afigurando-se
completamente  inviáveis  as  teses  genéricas  de
absolvição e de desclassificação para forma tentada.”

A respeito do tema:

“PENAL.  ROUBO  MAJORADO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.  CONFISSÃO  DOS  RÉUS,
RELATOS  DA  VÍTIMA  E  DE  TESTEMUNHAS.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  TENTATIVA  NÃO
CONFIGURADA.  INVERSÃO  DA  POSSE  DAS
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COISAS SUBTRAÍDAS. … Afastada a tese defensiva
de desclassificação do delito para a sua forma tentada,
eis que os apelantes lograram êxito na subtração dos
pertences da vítima, fica invertida, assim, a posse das
coisas.  …  (TJMG;  APCR  1.0290.15.007223-6/001;
Rel. Des. Corrêa Carmargo; Julg. 09/11/2016; DJEMG
18/11/2016).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo  majorado  pelo
concurso  de  pessoas.  Recurso  defensivo.  Pleito  de
absolvição.  Impossibilidade.  Materialidade,  autoria  e
causa de aumento bem demonstradas pela prova oral.
Validade  do  reconhecimento  da  vítima.
Desclassificação  para  tentativa.  Inadmissibilidade.
Inversão da posse dos bens logo após cessar a grave
ameaça.  Desnecessária  a  posse  mansa  e  pacífica.
Entendimento  assentado  no  STF  e  no  STJ.  Pena
criteriosamente  aplicada.  Regime  fechado  único
adequado ao caso concreto. Aplicação do art. 387, §2º,
do CPP que compete ao juízo da execução. Recurso
desprovido.”  (TJSP;  APL  0084866-
63.2015.8.26.0050;  Ac.  9965965;  São Paulo;  Quarta
Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis;
Julg. 08/11/2016; DJESP 17/11/2016).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO
(ART.  157,  §2º,  INCISOS  I  E  II  DO  CÓDIGO
PENAL).  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.  ...  MÉRITO.  PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO
MAJORADO  PARA  FURTO  TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE SAIU DA ESFERA
DE  VIGILÂNCIA  DA  VÍTIMA.  DELITO
CONSUMADO  MEDIANTE  GRAVE  AMEAÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. ...  Não assiste
razão  o  pleito  de  desclassificação  para  o  crime  de
tentativa  de  furto  simples  tipificado  no  art.  155  do
Código  Penal,  quando  há  comprovação  robusta  e
suficiente  nos  autos  de  que  o  réu  cometeu  o  delito
mediante grave ameaça à vítima, além de haver obtido
a posse da Res furtiva, ainda que durante um pequeno
intervalo  de  tempo,  pois,  para  que  o  crime  seja
consumado,  basta  que  o  objeto  saia  da  esfera  de
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vigilância  da  vítima.”  (TJPB;  APL  0014668-
68.2015.815.2002;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos;  DJPB
13/10/2016; Pág. 9).

Portanto, não há como acolher as alegações defensivas, de modo
que o recurso não merece guarida.

3. Conclusão

Desse modo, como restaram ultrapassadas as teses de absolvição,
de redução da pena e de desclassificação para roubo tentado, a sentença condenatória
se mantém tal como lançada às fls. 214-244, posto que o magistrado de primeiro grau
examinou a prova colhida durante a instrução e aplicou a pena em obediência aos
ditames legais.

Por todo o exposto, em harmonia com o Procurador de Justiça
nego provimento  aos recursos, para manter a sentença guerreada em todos os seus
termos.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador Joás de Brito
Pereira  Filho,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o  Dr.  Carlos  Antônio
Sarmento (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos).

Presente  à  Sessão  o Exmo.  Sr.  José  Marcos  Navarro Serrano,
Procurador de Justiça.

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 13
(treze) dias do mês de dezembro do ano de 2016.

João Pessoa, 15 de Dezembro de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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