
 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 2005128-85.2014.815.0000)
RELATOR     : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
APELANTE   : José Rafael Araújo de Sousa
ADVOGADO : Antônio Ricardo de Oliveira Filho
APELADO     :Justiça Pública

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  Apelação  criminal.  Roubo 
majorado tentado. Emprego de arma de fogo e em concurso de 
agentes.  Condenação.  Pretendida  absolvição  por  falta  de 
provas.  Impossibilidade.  Materialidade  inconteste.  Autoria 
comprovada.  Reconhecimento  do  réu  pela  vítima.  Conjunto 
probatório harmonioso. Condenação mantida. Desprovimento. 

_ Descabe o pedido de absolvição, fundado em insuficiência de  
provas, se comprovadas a materialidade e autoria, através do  
conjunto probatório, sobretudo, quando a vítima reconhece o  
réu como um dos autores do roubo tentado.

_ Desprovimento.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade,  em negar  provimento  à  apelação,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por José Rafael Araújo de 
Sousa, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara 
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Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses 
de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 5 (cinco) dias-
multa,  no valor  unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da 
infração, por infringir o art. 157, § 2º, inciso I e II1, c/c o art. 14, II2, ambos do Código Penal 
(sentença fs. 72/75).

Infere-se dos autos que foram denunciados José Rafael Araújo de 
Sousa e  Rafael Pereira dos Santos, sob a acusação de, no dia 03/07/2010, por volta 
das 14h40min,  no bairro  do Bessa,  com o uso de arma de fogo,  tentaram subtrair  o  
veículo tipo camioneta da vítima Silvana Fátima de Paiva Souza, quando esta estacionava 
seu veículo nas imediações do Bessa Gril e Casa do Peixe, não conseguindo seu intento 
por circunstâncias alheias a sua vontade. 

Narrou  a  peça  que  o  denunciado  Rafael,  de  arma  em  punho, 
anunciou o assalto, enquanto que o indigitado José Rafael determinou que a vítima lhe 
entregasse as chaves do carro, sendo que a vítima entrou em pânico e começou a gritar, 
e as pessoas que estavam no local se aproximaram e os denunciados fugiram. 

Informou  que  a  polícia  conseguiu  prendê-los  em  flagrante  e 
encontrou a arma utilizada no crime escondida entre matos, na areia da praia. 

Devidamente  intimados,  apenas  o  réu  José  Rafael  Araújo  de 
Souza interpôs apelação (f.34).

Em suas razões, alega que não há provas de sua participação no 
roubo, que foi cometido somente pelo corréu Rafael, fato confessado por este.

Sustenta  a  ausência  de  prova para  uma condenação e  requer  o 
provimento da apelação para que seja absolvido (fs. 48/51).

Contrarrazões às fs. 64/69.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da 
apelação (fs. 72/75).

1Art. 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;

2 Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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É o relatório.
                
_ V O T O _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. MATERIALIDADE E AUTORIA:

O recurso deve ser desprovido. 

Com efeito, não assiste razão ao apelante. 

Ora,  a materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em 
flagrante, que demonstra pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, da 
declaração da vítima e  dos interrogatórios  dos acusados,  que o  apelante  e  o  correu 
foraj^os autores do roubo tentado perpetrado contra a vítima  Silvana Fátima de Paiva  
Souza (fs. 10/13).

E  quanto à autoria,   o correu  José  Rafael Araújo  de Souza 
afirmou que o apelante sabia que ele estava armado e que planejaram como abordar a 
vítima para tentar roubar o carro dela. Eis o que disse quando interrogado na fase policial:

(...)  QUE diz  o ora acusado que JOSÉ RAFAEL ARAÚJO DE SOUSA 
sabia que o ora acusado estava armado; QUE afirma o ora acusado que 
estava  armado  com  um  revólver  calibre  .32  juntamente  com  2  (duas) 
munições intactas; QUE diz o ora acusado que de uma hora para outra 
deu uma mistura na cabeça do ora acusado que resolveu enquadrar um 
mulher que estava chegando em um veículo; (...) QUE diz o ora acusado 
JOSÉ RAFAEL ARAÚJO DE SOUSA sabia que o ora acusado iria assaltar 
a vítima, uma vez que combinou com ele antes de abordar a vítima; (...)f. 
12.

Por sua vez, a vítima foi  categórica ao afirmar a participação do 
apelante na tentativa do crime de roubo. Na fase policial afirmou o seguinte:

(...)  Que  o  outro  acusado  chamado  JOSÉ  RAFAEL  ARAÚJO  SOUSA 
disse: "ME DÊ A CHAVE DO CARRO!" QUE a chave do veículo encalhou  
no anel da vítima; QUE a vítima ficou nervosa e começou a gritar  por  
socorro; QUE os acusados mandaram a vítima calar a boca; (...) QUE os  
policiais  conseguiram  prender  um  dos  acusados  na  areia  do  mar,  
enquanto que o outro acusado entrou dentro do mar, sendo preso após  
sair para a areia da praia; (f. 10).
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Em juízo, confirmou as declarações prestadas no inquérito policial, e 
que foi aborada por dois assaltantes, ratificando que assistiu a prisão do apelante e do 
correu Rafael,  sendo um preso na areia da praia, no caso o apelante, e o outro depois 
que saiu do mar (Rafael), conforme declarações à f. 88.

Por  sua  vez,  o  policial  que  efetuou  o  flagrante  afirmou  que  o 
apelante foi  reconhecido pela vítima e pelos populares como co-autor da tentativa de 
roubo. Vejamos:

(...)  que  na  perseguição  a  RAFAEL  PEREIRA,  passaram  por  JOSÉ 
RAFAEL e não perceberam de imediato que o mesmo também estava 
implicado, mas os populares o apontaram como co-autor do fato; a vítima 
reconheceu a ambos como autores do delito; (...) f. 81

Assim,  não  subsiste  a  tese  do  apelante  de  que  não  sabia  da 
intenção do correu Rafael Pereira de praticar o crime de roubo contra a vítima Silvana,  
que somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade deles.

Destarte, vê-se que a condenação se baseou em provas colhidas 
durante a instrução processual, não havendo dúvidas quanto à materialidade e a autoria 
da tentativa do crime de roubo, afastando-se, portanto, o pedido de absolvição.

Quanto  à  dosimetria  da  pena,  percebe-se que não há reparos a 
fazer, uma vez que foi fixada de acordo com o art. 68 do Código Penal.

Da mesma forma, restou correto o regime inicial de cumprimento da 
pena no aberto, atendendo ao previsto no art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

Destarte,  a  sentença  condenatória  deve  ser  mantida  em  sua 
integralidade.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Em atenção à recente decisão proferida pelo STF no HC n. 126.292-
SP, determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando-lhe a 
respeito deste acórdão, a fim de que prossiga com a execução provisória da pena em 
relação ao apelante.
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Intime-se o réu para comparecer a Vara de Execuções Penais, no 
prazo de cinco dias úteis, para fins de realização de audiência admonitória.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho 
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco 
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de  
maio de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior 
                            Relator

AC 20051288520148150000_05.doc
 5 de 5


