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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027341-86.2014.815.0011 – 5ª Vara Criminal
da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Antônio Miguel Cordeiro Júnior
ADVOGADO: Rômulo Leal Costa (OAB/PB 16.582)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO  MAJORADO  PELO
EMPREGO  DE  ARMA  (ART.  157,  §  2º,  I,
CÓDIGO  PENAL).  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR  NÃO
ANALISAR  TODAS  AS  TESES  DA DEFESA,
NOTADAMENTE,  A  FALHA  NO
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO
RÉU PELA VÍTIMA. DECISÃO SEGURA QUE
ENTENDEU SER, O ACUSADO, O AUTOR DO
CRIME PREVISTO NA DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA  CERTA.  MATERIALIDADE
COMPROVADA.  PEDIDO  ALTERNATIVO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES
AO  ARGUMENTO  DE  QUE  A  ARMA  NÃO
FORA  ENCONTRADA.  IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA  QUE  RESTOU  PROVADA
PELOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. PALAVRA
DA VÍTIMA QUE RECONHECE O ACUSADO E
DESCREVE A AMEAÇA SOFRIDA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA EM  TODOS  OS
SEUS TERMOS. DESPROVIMENTO.

1.  O  reconhecimento  de  pessoas  previsto  no  art.
226 do Código de Processo Penal é prescindível,
não  sendo  uma  diligência  obrigatória,
especialmente  quando  há  prisão  em  flagrante  e
reconhecimento  o  acusado  pela  vítima,  ainda  na
esfera policial e ratificado em juízo.

2.  Na  sentença  condenatória,  o  magistrado
entendeu que o denunciado era o autor  do crime
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descrito  na  denúncia,  enfatizando  que  ele  fora
reconhecido pela vítima, não havendo que se falar em
nulidade da sentença por não apreciação das teses de
defesa suscitadas nas alegações finais.

3. 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.

4.  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-se, a isso, o fato de
haver, o ofendido, reconhecido o meliante.

5. Provadas a autoria e a materialidade do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma, 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.

6. Também não encontra guarida nos autos a tese de
desclassificação do roubo majorado pelo emprego de
arma para o roubo simples,  ao argumento de que a
arma  não  fora  apreendida,  posto  que  provada  sua
existência  pelos  demais  meios  de  prova  colhidos
durante a instrução.

7. Desse modo, como restaram ultrapassadas as teses
de  absolvição  e  de  desclassificação  para  roubo
simples, a sentença condenatória se mantém tal como
lançada nos autos.

8. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,
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ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
por igual votação, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB,
Antônio Miguel Cordeiro Júnior foi denunciado como incurso nas penas do art. 157,
§ 2º, II,  do CP, acusado de, no dia 5 de dezembro 2014, por volta das 5h, subtrair,
mediante grave ameaça à pessoa, com a utilização de arma de fogo, uma motocicleta
HONDA CG 150 FAN ESI, um aparelho celular, a quantia de R$ 82,00 (oitenta e
dois reais) e documentos pessoais da vítima Hermano Guedes Agra Filho (fls. 2-3).

Segundo a denúncia, a vítima  tinha feito uma “corrida” como
mototaxista quando, nas imediações da Feira das Malvinas, foi interceptado pelo
denunciado  que,  portando  uma  arma  de  fogo,  anunciou  o  assalto  e  subtraiu  os
objetos descritos no Auto de Apreensão de fl. 11.

Ainda  nos  termos  da  acusatória,  a  vítima encontrou policiais
militares que efetuavam rondas na região e relatou o crime ocorrido. Ato contínuo,
os  policiais  empreenderam  diligências  e  realizaram  a  prisão  em  flagrante  do
denunciado, sendo, este, reconhecido pela vítima como o responsável pela subtração
dos seus pertences.

Ultimada a instrução criminal, o juiz a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Antônio Miguel Cordeiro Júnior, nas
penas do art. 157, §2º, I,  do CP, fixando a reprimenda da seguinte maneira: após
análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa. Deixou de aplicar atenuante da menoridade penal tendo em
vista que a pena já se encontrava no mínimo legal. Na terceira fase, em razão do
emprego de arma, majorou a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva
em  5  (cinco)  anos  e  4  (quatro)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime
inicialmente semiaberto e 13 (treze) dias-multa, à base de 1/30 do salário minimo
vigente à época dos fatos (fls. 89-91v).

Irresignado  com  o  decisório  adverso,  o  réu  apelou  (fl.  95),
requerendo, em suas razões, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência
de apreciação de uma das teses da defesa. No mérito, pede a absolvição por ausência
de provas ou, alternativamente, a desclassificação do roubo majorado para o delito
de roubo simples, com a consequente mudança da pena e do regime de cumprimento
(fls. 115-119).
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Contrarrazões  ministeriais  pelo  desprovimento  do  apelo  (fls.
124-129). 

Após, seguiram os autos, já nesta Instância, ao Procurador de
Justiça que, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 131-135).

É o relatório.

VOTO

1.  Preliminar  de  nulidade  da  sentença  por  não  apreciar
todas as teses da defesa.

Inicialmente,  a  defesa  sustenta  nulidade  da  sentença  por  não
analisar todas as teses suscitadas nas alegações finais, notadamente, a inobservância
do art. 226, II, do Código de Processo Penal.

Ora, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo
Penal,  que  trata  do  Reconhecimento  de  Pessoas  e  Coisas  é  procedimento
prescindível, somente sendo realizada, quando demonstrada a necessidade.

A propósito, vejamos o teor do citado dispositivo:

“Art. 226.  Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento  de  pessoa,  proceder-se-á  pela
seguinte forma:
...
II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela
tiverem  qualquer  semelhança,  convidando-se  quem
tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;” (grifei).

Com  efeito,  somente  se  realizará  o  procedimento  de
Reconhecimento de Pessoas quando houver, realmente, necessidade, o que não é o
caso dos  autos,  especialmente  porque o denunciado foi  preso em flagrante  e,  na
oportunidade, ainda, na esfera policial, foi reconhecido pela vítima, que, em juízo,
confirmou ser, o apelante, o autor do crime de roubo majorado pelo qual teve seus
pertences subtraídos.

Além  disso,  na  sentença  condenatória,  o  magistrado,  assim,
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pontuou:  “Por fim, a vítima, em audiência, fez o reconhecimento do denunciado e
atestou ser ele a pessoa que subtraiu sua moto.”

Os outros meios de provas confirmaram, igualmente, a autoria
delitiva, de modo que não há que se acolher a perseguida nulidade.

Nossos tribunais vêm decidindo de igual forma. Vejamos:

“Reconhecimento pessoal. Alegada inobservância do
art. 226, do CPP. Nulidade. Inocorrência. É firme na
jurisprudência o entendimento de que a inobservância
do  procedimento  legal  para  o  reconhecimento  de
pessoas constitui mera irregularidade processual, em
nada  comprometendo  a  validade  do  referido  ato.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, nega-
se  provimento.”  (TJPR;  ApCr  1461593-1;  Ponta
Grossa; Quinta Câmara Criminal;  Rel.  Des. Marcus
Vinicius de Lacerda Costa;  Julg. 14/04/2016; DJPR
29/04/2016; Pág. 248).

“RECURSO DA DEFESA. Preliminares. Nulidade do
reconhecimento  pessoal  do  acusado.  Tese
inapropriada.  A  inobservância  das  formalidades
previstas no artigo 226 do CPP não invalida o ato de
reconhecimento  ocorrido  na  fase  administrativa  da
investigação,  ratificado  em  Juízo.  ...”  (TJSP;  APL
0044211-88.2013.8.26.0577;  Ac.  9364376;  São José
dos Campos; Quarta Câmara Criminal Extraordinária;
Rel.  Des.  César  Augusto  Andrade  de  Castro;  Julg.
13/04/2016; DJESP 27/04/2016).

O douto Procurador de Justiça, à fl. 132, asseverou: 

“O  apelante  inicialmente  argumenta  que,  tendo  em
vista  a  insuficiente  motivação  proferida  pelo
magistrado na sentença condenatória,  o qual não se
declinou  adequadamente  sobre  os  argumentos
trazidos  pela  defesa,  relegando-os  de  forma
inconcebível.
No  entanto,  tal  inconformismo  apresenta-se
irrazoável, visto que o magistrado a quo, levando em
consideração  os  fatos  e  provas  colacionados  nos
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autos,  descreveu  com  exatidão  os  motivos  que  o
levaram ao decreto condenatório. Ademai, os pontos
levantados pela defesa foram devidamente analisados
na fundamentação da sentença de forma explícita  e
implicitamente.
Ademais,  segundo  entendimento  jurisprudencial
majoritário,  ao  juiz  cabe  apreciar  a  lide  em
conformidade  com  o  que  entender  necessário,  não
estado obrigado a julgá-la em consonância com o que
requereu  as  partes,  rebatendo  de  forma  esmiuçada
todas as alegações, mas sim deve proceder de cordo
com o seu livre convencimento.”

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito

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

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 Antônio Miguel Cordeiro Júnior
foi denunciado e condenado nos termos do art. 157, § 2°,I, 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;”

Ao analisar  os  autos,  diferentemente  do que foi  alegado pela

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027341-86.2014.815.0011                      6



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

defesa  do  réu,  constata-se  que  não  existem  dúvidas  a  respeito  da  autoria  e  da
materialidade  do  crime  de  roubo  majorado  pelo  emprego  de  arma  cometido,
confirmado no decreto condenatório, pois estão comprovadas, por meio da prova
produzida  durante  a  instrução,  depoimentos  da  vítima  e  testemunhas  e  demais
elementos contidos no processo.

Na mídia  de  fl.  67 podemos afirmar que a tese acusatória se
confirma em toda a sua plenitude.

O que temos é um crime de roubo majorado pelo emprego de
arma,  na  sua  forma  consumada,  com  todas  as  circunstâncias  próprias  do  tipo
realizadas,  não  havendo  que  falar  absolvição  ou  em desclassificação  para  roubo
simples, pois a consumação se deu no momento em que a res furtiva saiu da espera
de vigilância da vítima, que se sentiu ameaçada pelo modo como o acusado agiu.

Ora, o apelante busca uma defesa que não consegue provar. Ao
contrário,  a  acusação provou,  durante  toda  a  instrução,  que houve,  sim,  a  grave
ameaça praticada pelo acusado que praticou o crime tal como posto na denúncia,
especialmente pelas declarações da vítima 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 o ofendido haver reconhecido o meliante.

Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados:

“APELAÇÃO-CRIME.  ROUBO  SIMPLES.  1.
Desclassificação  para  furto.  Impossibilidade.  A
simulação do uso de arma caracteriza a grave ameaça
elementar  do  delito  de  roubo.  Hipótese  na  qual  a
vítima  disse  que  acreditou  que  o  sujeito  estivesse
armado quando este a abordou, vindo em direção a
ela,  dando  a  entender  que  estivesse  armado,
ameaçando de lhe dar um tiro na cabeça, caso não
entregasse  seus  pertences,  tanto  que  os  entregou,
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passivamente. Desclassificação para o crime de furto
inviável.  2.  Tentativa.  Não  reconhecimento.  A
consumação  do  delito  de  roubo,  segundo
entendimento  jurisprudencial  dominante,  dá-se  no
momento  em  que  o  agente  torna-se  possuidor  da
coisa alheia móvel subtraída, sendo prescindível até
mesmo  que  a  Res  saia  da  esfera  de  vigilância  da
vítima  ou  que  o  agente  exerça  a  posse  tranquila
daquela.  Teoria da amotio ou da apprehensio. Caso
em que  houve  emprego  de  grave  ameaça  contra  a
ofendida,  bem como a  inversão  da  posse  dos  bens
pretendidos.  Prisão  em  flagrante  efetuada  em
momento  posterior.  Impossibilidade  do
reconhecimento da tentativa. Condenação pelo roubo
consumado  mantida.  ...  Apelo  improvido.”  (TJRS;
ACr  0461948-77.2014.8.21.7000;  Novo  Hamburgo;
Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Fabianne Breton
Baisch; Julg. 27/05/2015; DJERS 28/07/2015).

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO
DE  AGENTES.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  IMPOSSIBILIDADE  DA
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  DE  ROUBO
PARA  O  CRIME  DE  FURTO.  RES  FURTIVA
APREENDIDA  EM  PODER  DO  RÉU.  ÔNUS
PROBATÓRIO.  CRIME  CONSUMADO.
INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA
ESTABELECIDA DE MODO CORRETO. REGIME
SEMIABERTO MANTIDO.  CONFORMISMO DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  IMPROVIMENTO  DO
RECURSO  DEFENSIVO.  1.  A  autoria  do  crime
restou comprovada pelas provas coligidas aos autos,
além  de  ter  sido  o  réu  reconhecido,  na  fase
extrajudicial,  pela  vítima  e  pelas  testemunhas
arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento
que  a  vítima  efetua,  da  pessoa  do  seu  roubador,
assume fundamental importância, eis que, em sede de
crime  de  roubo,  normalmente  tocado  de
clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual
pode  a  autoridade  judiciária  fiar-se,  à  falta  de
testemunhas  presenciais.  Precedentes  do  TJSP.  2.
Depoimentos  dos  policiais  militares  harmônicos  e
uníssonos  no  sentido  da  responsabilização  criminal
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do  réu.  Validade  dos  seus  depoimentos,  mormente
quando  submetidos  ao  crivo  do  contraditório  e
corroborados  pelas  demais  provas  colhidas  e  pelas
circunstâncias em que ocorreu o crime. Precedentes
do  STF  e  do  STJ.  3.  Encontro  da  Res  furtiva  em
poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se
desincumbiu,  de explicar tal  posse,  de início muito
comprometedora,  tanto mais ante o reconhecimento
pessoal  que  as  vítimas  realizaram  do  indigitado
agente, como o seu roubador. Precedentes do STF, do
STJ e do TJSP. 4. Impossibilidade de desclassificação
para  o  crime  de  furto.  Bem  demonstrada  a  grave
ameaça  exercida  contra  a  vítima,  que  consistiu  em
exigir a entrega da sua bicicleta. 5. A consumação do
crime  de  roubo  dá-se  com  a  simples  inversão  do
título da posse, sendo irrelevante a saída da esfera de
vigilância da vítima ou de terceiros. Precedentes do
STF e do STJ. 6. Concurso de agentes devidamente
comprovado  pela  prova  oral  judicial  que
individualizou,  perfeitamente,  quais  as  condutas
ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto,
voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia
divisão de tarefas. 7. Dosimetria da pena estabelecida
de  modo  escorreito.  Manutenção  do  regime
semiaberto  à  míngua  de  recurso  Ministerial.  8.
Improvimento  do  recurso  defensivo.”  (TJSP;  APL
0002866-61.2014.8.26.0625;  Ac.  8628624;  Taubaté;
Primeira Câmara Criminal Extraordinária; Rel. Des.
Airton Vieira; Julg. 25/06/2015; DJESP 27/07/2015).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  QUALIFICADO.
CONCURSO  DE  AGENTES.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME  DE  FURTO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.  …  1.  Em  tema  de  delito
patrimonial,  a  palavra  da  vítima,  especialmente
quando  descreve  com  firmeza  a  cena  criminosa  e
identifica  o  agente  com  igual  certeza,  representam
valioso elemento de convicção quanto à certeza  da
autoria  da  infração.  2.  Devido  à  configuração  da
violência  (vis  absoluta),  e  da  grave  ameaça  (vis
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compulsiva) à vítima empregada no cometimento do
crime,  não  há  falar  em  desclassificar  o  crime  de
roubo  para  o  crime  de  furto.  ...”  (TJPB;  APL
0004294-24.2014.815.2003;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho;
DJPB 23/07/2015; Pág. 24).

A desclassificação do crime de roubo majorado para  o roubo
simples ao argumento de que a arma não foi encontrada, igualmente, não merece
guarida,  posto  que  confirmada  por  outros  meios  de  prova,  sendo,  mesmo,
prescindível a sua apresentação.

A respeito do tema:

“...  5.  A apreensão e a perícia da arma utilizada na
prática do crime de roubo são desnecessárias para a
configuração da correlata causa de aumento de pena,
sobretudo  quando  tais  diligências  se  revelarem
impossíveis  e  quando  a  majorante  tiver  sido
categoricamente  comprovada  por  outros  meios.
Precedentes do STF, do STJ e do TJSP. ...” (TJSP;
APL  0067598-54.2013.8.26.0506;  Ac.  9238799;
Ribeirão  Preto;  Primeira  Câmara  Criminal
Extraordinária;  Rel.  Des.  Airton  Vieira;  Julg.
02/03/2016; DJESP 04/04/2016).

“... 2. A apreensão e a perícia da arma empregada para
efetuar  o  roubo  são  prescindíveis  para  o
reconhecimento  da  causa  de  aumento  prevista  no
artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, desde que
sua utilização seja demonstrada por outros elementos
probatórios,  como  ocorreu  no  caso  dos  autos.  ...”
(TJDF;  Rec  2014.03.1.025719-0;  Ac.  924.837;
Segunda  Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Roberval
Casemiro Belinati; DJDFTE 10/03/2016; Pág. 120).

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

Desse modo, como restaram ultrapassadas as teses de absolvição
e de desclassificação para roubo simples,  a  sentença condenatória  se mantém tal
como lançada às fls. 89-91v, posto que o magistrado de primeiro grau examinou a
prova colhida durante a instrução e aplicou a pena em obediência aos ditames legais.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Por todo o exposto, em harmonia com o Procurador de Justiça
rejeito a  preliminar  suscitada  e,  no  mérito,  nego  provimento  ao  recurso,  para
manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

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

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, 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 7
(sete) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 13 de junho de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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