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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0022475-42.2015.815.2002 –  2ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital 

RELATOR : O Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado para substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio)
APELANTE : Luan da Silva Cândido
ADVOGADO : Bruno Inácio Diniz Lima da Silva
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo  simples. Artigo
157,  caput,  do  Código  Penal. Irresignação
defensiva.  Insuficiência  probatória.  Inocorrência.
Absolvição.  In  dubio  pro  reo.  Impossibilidade.
Materialidade  e  autoria  consubstanciadas.
Depoimentos  dos  policiais.  Pedido  de
desclassificação  do  delito.  Grave  ameaça
configurada.  Simulação de porte  de arma.  Vítima
intimidada.  Inviabilidade.  Pretensão  de
desclassificação  para  forma  tentada  do  crime  de
roubo.  Inadmissível.  Inversão  da  posse  da  coisa.
Desnecessidade  da  posse  ser  mansa  e  pacífica.
Recurso desprovido.

- Impossível falar em absolvição quando a autoria e
materialidade restaram devidamente comprovadas,
através dos depoimentos dos policiais militares que
efetuaram a prisão em flagrante do réu.
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- Os depoimentos oriundos de agentes policiais, não
contraditados  ou  desqualificados,  uniformes  a
apontar a autoria do delito, fazem-se merecedores
de  fé  na  medida  em  que  provêm  de  agentes
públicos  no  exercício  de  suas  funções  e  não
destoam do conjunto probatório.

- Inviável a desclassificação do delito de roubo, ante
a  alegação  de  ausência  de  violência  ou  grave
ameaça, se o réu para perpetrar o crime simulou
estar armado, ficando a vítima intimidada.

-  A  consumação  nos  crimes  patrimoniais  se  dá
quando há a inversão da posse da coisa, ainda que
por pouco tempo, mesmo que haja perseguição e
prisão em seguida, não sendo necessária a posse
mansa e pacífica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Luan
da Silva Cândido, amplamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo
Ministério Público como incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso I,  do
Código Penal.

Consta da exordial acusatória que (fls. 02/04) :

“(…) no dia 30 do mês de novembro do ano de 2015, por
volta das 16h00, o denunciado foi preso em estado de
flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar por
ter roubado um aparelho celular marca Nokia, nas cores
azul e preta, e pertencente a vítima Luciana José dos
Santos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de
fls., 04 dos autos.
Descreve,  ainda,  o  caderno  informativo,  que  a
mencionada  guarnição  policial  militar  no  dia  e  hora
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acima descritos, passava pela Av. Epitácio Pessoa, mais
precisamente  na  bifurcação  com  a  Av.  Rui  Carneiro,
quando  foram  acionados  por  um  motociclista,
informando que nas proximidades do local em elemento
acabara de assaltar uma senhora.
Imediatamente inciadas as diligências, em pouco tempo
os militares encontraram o assaltante ainda na posse do
celular  roubado e na presença da vítima Luciana José
dos Santos.
Preso  em  estado  de  flagrante  delito,  vez  que,  ainda
estava na posse do celular roubado, e confirmou o fato
aos  militares,  apenas  informando  que  para  praticar  o
roubo simulou estar armado.
Apesar de confirmar aos militares que efetivamente foi
roubada pelo denunciado, a vítima informou que estava
apressada e não iria comparecer na delegacia de polícia
civil para formalização do ocorrido. Dito isto, a mesma
foi embora sem inclusive receber seu aparelho celular de
volta. Da vítima, os policiais ainda colheram o nome, sua
profissão e telefone, o que pode se verificar as fls., 02
do presente procedimento. (...)”.

Recebida a denúncia no dia 18 de dezembro de 2015 (fl.
45), e depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls. 124/129),
condenando o réu, por violação ao art. 157,  caput, do CP, à pena de 04
(quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa,
à razão de um trinta avos do salário-mínimo vigente à época do fato. 

Foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade. 

A defesa, irresignada com a sentença condenatória,
moveu recurso de apelação (fl. 134). Em suas razões (fls. 142/150), pugna
pela  absolvição,  argumentando,  para  tanto,  que:  1)  não  há  elementos
probatórios robustos e suficientes para ensejar a condenação do réu; 2) a
vítima  não  foi  ouvida;  e  3)  os  depoimentos  dos  policiais  devem  ser
recebidos com ressalvas. Alternativamente, pugna pela desclassificação do
delito de roubo para furto, visto que o crime não ocorreu com violência ou
grave ameaça ou, ainda, para roubo em sua forma tentada, tendo em vista
que o bem não saiu da esfera de vigilância da vítima, bem como porque o
réu não que teve posse tranquila da res furtiva.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (fls.
145/148) pedindo a manutenção da sentença recorrida no seu inteiro teor.  

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador, Dr. José  Marcos  Navarro  Serrano, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 154/156).
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É o relatório.

VOTO: Exmo. Dr.  Marcos  William  de  Oliveira
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço do recurso. 

Prima facie, cumpre ressaltar que, a instrução ofereceu
elementos aptos à prolação da sentença condenatória, podendo-se
constatar de forma indubitável a materialidade e a autoria do crime de
roubo, descrito no artigo 157, caput, do Código Penal.

In casu, a defesa, inicialmente,  pugna pela absolvição,
argumentando, para tanto, que: 1) não há elementos probatórios robustos
e suficientes para ensejar a condenação do réu; 2) a vítima não foi ouvida;
3) os depoimentos dos policiais devem ser recebidos com ressalvas; e 4) o
crime  não  ocorreu  com  violência  ou  grave  ameaça.  Alternativamente,
pugna pela desclassificação do delito para sua forma tentada, tendo em
vista que o bem não saiu da esfera de vigilância da vítima, bem como que
não que teve posse tranquila do objeto.

Não há, todavia, como prover a pretensão de absolvição.
Vejamos:

Ora, esmiuçando os elementos probatórios contidos  no
caderno processual, percebe-se que a materialidade do crime restou
sobejamente evidenciada, notadamente, através do auto de prisão em
flagrante delito (fls. 06/07), do auto de apresentação e apreensão (fl. 08) e
da prova oral colhida.

Não obstante a douta defesa pugnar pela absolvição do
apelante, verifico que a autoria do delito foi por ele confessada, em ambas
esferas, afirmando, ainda, que não fez uso arma para perpetrar o crime,
nem menção de estar armado. Vejamos: 

Na fase inquisitória (fl. 09), Luan da Silva Cândido, ora
apelante, disse:

“(...)  confirma  as  imputações  que  lhe  são  feitas,
afirmando ser verdade que, hoje, na Av. Epitácio Pessoa,
Miramar,  nesta  cidade,  tomou um aparelho  celular  de
uma senhora que transitava na localidade, tendo corrido
logo em seguida, ao que policiais militares lhe renderam
e lhe deram voz de prisão; Que não fez uso de nenhuma



5
arma para perpetrar o crime, sequer tendo feito menção
de estar armado; (…)”.

No  interrogatório judicial (fl. 99), gravado em mídia
digital, disse que usou droga no dia do assalto e que não lembra direito do
fato ocorrido. Alegou, também, que só lembra quando chegou na Central
de Polícia. Asseverou, ainda, que não tinha arma.

A  vítima, não foi ouvida nem na fase policial nem em
juízo, todavia, confirmou aos policiais que efetuaram o flagrante que foi
apelante quem a assaltou.

A testemunha, Josenildo dos Santos Rodrigues, policial
militar, condutor da prisão em flagrante do apelante, afirmou, no inquérito
(fl. 02):

“(…)  hoje,  por  volta  das  16h00m,  quando  a
guarnição  passava  pela  Av.  Epitácio  Pessoa,  nas
proximidades da bifurcação com a Av. Rui Carneiro,
bairro  do  Miramar,  nesta  cidade,  um motociclista
lhes  acionou  e  informou  que  um  indivíduo  que
estava ali próximo tinha acabado de assaltar uma
senhora;  Que,  de  imediato,  iniciou-se  uma
perseguição  ao  indivíduo  apontado,  logrando-se
êxito em capturá-lo, ocasião em que foi encontrado
em seu poder um aparelho celular da marca Nokia,
de cor azul e preta; Que a vítima, a Sra. LUCIANA
JOSÉ  DOS  SANTOS,  se  encontrava  no  local  e
confirmou o fato, (…) Que esta vítima sequer quis
receber  o  aparelho  celular  roubado;  Que  com  o
acusado, o qual se identificou como sendo LUAN DA
SILVA  CÂNDIDO,  não  foi  encontrado  nenhum
tipo  de  arma,  tendo  ele  informado  ter
simulado estar armado, colocando a mão por
dentro da camisa; (...)”.Destaquei.

Em  juízo,  mídia  digital  anexa  (fl.  99),  confirmou  o
depoimento prestado na esfera policial, e ainda, disse que a vítima estava
em um posto de combustível, acuada. Esclareceu que o réu não esboçou
reação, deu voz de prisão e que este estava de posse do celular. Asseverou,
também, que a vítima a vítima não quis ficar para prestar esclarecimentos.
Afirmou que o cidadão da moto presenciou e mostrou quem era o acusado.
Disse, também, que perguntado a ofendida quem a assaltou esta confirmou
que era o apelante e que esta abriu mão do celular. Informou que não deu
para observar se o réu aparentava estar usando droga e que entre o roubo
e a prisão foi rápido, menos de 5 min. Por fim, perguntado se a vítima
estava com medo, este afirmou que sim.
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No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar,
Lamartine Cabral de Souza (fl. 99 – recurso audiovisual), em sede judicial,
ao  reconhecer  o  apelante  como a  pessoa  que  efetuou  o  assalto  acima
narrado. Contou que a vítima não quis prestar esclarecimentos na delegacia
e que já usava o celular em questão para momentos como aquele.

Ora, não obstante a vítima não ter sido ouvida, o que,
por  vezes,  acontece  em  virtude  de  possíveis  represálias  que  possam
ocorrer  futuramente,  além  do  constante  temor  que  fica  enraizado  no
psicológico dessas pessoas que sofreram tamanho trauma, os depoimentos
dos policiais militares são harmônicos entre si e com os demais elementos
probatórios anexados aos autos, não restando dúvidas de que o acusado foi
autor do delito que lhe é imputado, motivo pelo qual é impossível prosperar
o pedido absolutório.

Frise-se  que  os  depoimentos  oriundos  de  agentes
policiais,  não  contraditados  ou  desqualificados,  uniformes  a  apontar  a
autoria do delito, fazem-se merecedores de fé na medida em que provêm
de  agentes  públicos  no  exercício  de  suas  funções  e  não  destoam  do
conjunto probatório.

A  respeito  do  depoimento  de  policiais,  os  tribunais
pátrios  entendem pela  sua  validade,  notadamente  quando  colhidos  em
juízo, com observância ao contraditório, bem como quando em consonância
com as demais provas colhidas na instrução criminal:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PROVAS  ROBUSTAS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  DEPOIMENTOS  POLICIAIS.  RECURSO
DESPROVIDO.  1.  Não  há  falar  em  absolvição  por
insuficiência de provas quando o conjunto probatório é
robusto,  contando  com  prova  oral  sólida  da  vítima,
confissão extrajudicial e depoimentos dos policiais. 2. Os
depoimentos  de  policiais,  no  desempenho  da
função pública, são dotados de relevante eficácia
probatória,  idôneos  a  embasar  o  decreto
condenatório, principalmente quando corroborados
em juízo e em plena consonância com as demais
provas  colacionadas  aos  autos. 3.  A  confissão
extrajudicial  pode  ser  validamente  empregada  na
formação  do  convencimento  judicial,  mesmo  quando
retratada em Juízo, desde que esteja em conformidade
com  os  demais  elementos  do  acervo  probatório  4.
Recurso  desprovido”. (TJ-DF  -  APR:
20150310176977,  Relator:  SILVÂNIO
BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento:
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03/03/2016,  2ª  Turma  Criminal,  Data  de
Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2016 .
Pág.: 122).

“PENAL.  ROUBOS  CIRCUNSTANCIADOS.  EMPREGO  DE
ARMA E  CONCURSO DE  PESSOAS.  RECONHECIMENTO
DO RÉU POR TESTEMUNHA VISUAL. DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS.  PROVA  DA  AUTORIA.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  1.  Mantém-se  a  condenação  do  réu  pela
prática dos delitos de roubos circunstanciados, diante do
seu reconhecimento seguro por testemunha visual dos
fatos, assim que foi preso em flagrante, pouco tempo
após  a  consumação  dos  crimes.  2.  Os depoimentos
dos  policiais,  prestados  sob  o  crivo  do
contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa
e  segura,  têm  credibilidade  e  são  hábeis  para
ensejar  a  condenação,  especialmente  quando
corroborados  por  outras  provas  constantes  dos
autos. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-DF -
APR:  20140111058889  DF  0025158-
97.2014.8.07.0001,  Relator:  JOÃO  BATISTA
TEIXEIRA, Data de Julgamento:  12/02/2015,
3ª  Turma  Criminal,  Data  de  Publicação:
Publicado no DJE : 20/02/2015 . Pág.: 95).
Destaquei.

Portanto, ao analisar todo o contexto fático-probatório
deste processo conclui-se que não há qualquer dúvida de que o acusado
praticou  o  roubo (art. 157, caput, do Código Penal) sendo sua tese
absolutória, totalmente descabida.

Quanto ao pleito de desclassificação do delito,  ante a
alegada ausência de violência ou grave ameaça, este também não merece
guarida.

In  casu,  a  grave  ameaça  restou  configurada  ante  a
simulação do porte de arma de fogo, fato esse confirmado pela testemunha
da acusação, que, ainda, disse que a vítima foi encontrada no local do fato
“acuada”.

A respeito da configuração da grave ameaça preleciona a
doutrina:

“a) Grave ameaça (violência moral ou vis compulsiva):
consiste  na  promessa  de  mal  grave,  iminente  e
verossímel.  Pode  se  exteriorizar  por  palavras,  gestos,
símbolos,  utilização  de  objetos  em geral  ou  qualquer
outro  meio idôneo a  revelar  a intenção do agente  de
subjugar a vítima. Seu potencial intimidatório deve ser
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aferido  no  caso  concreto,  baseado  nas  circunstâncias
ligadas à prática do crime. … Há grave ameaça quando
os  roubadores  abordam  repentinamente  a  vítima,
gritando que se trata de assalto e exigindo a entrega de
seus bens. Embora nenhuma arma lhe seja mostrada, e
também não tenha sido formulada ameaça expressa, a
vítima  indiscutivelmente  sente-se  amedrontada  pelas
circunstâncias  da  abordagem.” (MASSOM,  CLÉBER.
Código Penal  Comentado.  Editora Método.  2ª
edição. Ano 2014. Pág. 637).

Nesse norte, também temos a jurisprudência pátria:

“Roubo simples  –  Emprego  de  grave  ameaça  –  Ação
suficiente  para  intimidar  a  vítima  e  reduzir  sua
capacidade  de  resistência –  Desclassificação  para
furto – Impossibilidade; Roubo simples – Grave ameaça
à vitima – Réu menor e primário – Regime semiaberto –
Possibilidade –  Detração – Análise  dos elementos  que
deve ser feita pelo Juízo da Execução – Recurso provido
em parte”. (TJ-SP  -  APL:  00019736920158260032
SP 0001973-69.2015.8.26.0032, Relator: Alexandre
Almeida,  Data  de  Julgamento:  31/08/2016,  11ª
Câmara  de  Direito  Criminal,  Data  de  Publicação:
06/09/2016)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
DESCLASSIFICAÇÃO.  FURTO.  INVIÁVEL.  GRAVE
AMEAÇA.  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  ABSOLVIÇÃO.
DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. CRIME FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE.  DOSIMETRIA.  PENA  DE  MULTA.
PROPORCIONALIDADE  COM  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos
crimes  contra  o  patrimônio,  a  palavra  da  vítima  que
narra  com coesão  e  clareza  o  fato  delituoso,  assume
especial relevo, principalmente quando corroborada por
outros meios de prova.  2. A ameaça que compõe o
tipo  penal  do  roubo  não  é  exercida  apenas  por
palavras, mas também por gestos e posturas que
possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e
intimidá-la com o fim de assegurar subtração dos
bens  móveis  almejados. (…)”. (TJDF;  Rec
2013.01.1.060786-4;  Ac.  790.211;  Segunda
Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos
Santos; DJDFTE 22/05/2014; Pág. 193).
Negritei.

Dessa forma, restou demonstrada a grave ameaça pelo
apelante na prática do delito, subsistindo, portanto, o crime de roubo.
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Daí  porque,  não  há  que  se  acolher  o  pedido  de
desclassificação do delito.

Da mesma forma, o pleito de desclassificação do delito
de roubo para sua forma tentada não merece provimento.

Ocorre que, segundo consagrado pela jurisprudência, a
consumação nos crimes patrimoniais se dá quando há a inversão da posse
da  coisa,  ainda  que  por  pouco  tempo,  mesmo que  haja  perseguição  e
prisão em seguida, não sendo necessária a posse mansa e pacífica. 

Anota-se o entendimento do STJ:

“RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO.  MOMENTO
CONSUMATIVO.  POSSE  DA  RES  FURTIVA.  SAÍDA  DA
ESFERA DE VIGILÊNCIA DA VÍTIMA.  JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. RECURSO PROVIDO.
1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  que  tange  ao
momento  consumativo  do  roubo,  unificou  a
jurisprudência para entender que se consuma o crime de
roubo no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva, mediante violência ou grave ameaça, ainda
que não seja mansa e pacífica  e/ou haja  perseguição
policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia
da esfera de vigilância da vítima.
2.  A  denúncia  descreve  que a  vítima foi  abordada  e,
mediante violência e grave ameaça, entregou seus bens
ao agente, que se evadiu do local, mas foi detido por
uma testemunha, logo em seguida.
3.  Recurso  especial  provido”.  (REsp  1544311/RJ,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA,  julgado  em  15/10/2015,  DJe
05/11/2015).

Destarte,  pelo  que  se  infere  da  prova  testemunhal  já
mencionada,  o  acusado logrou êxito  na subtração do celular  da vítima,
invertendo a posse da coisa subtraída,  ainda  que por  pouco espaço de
tempo, o que afasta a tese defensiva de desclassificação para a sua forma
tentada.

Com  tais  argumentos,  impossível  o  acolhimento  do
inconformismo,  devendo  ser  mantida  a  condenação  do  apelante  pela
prática do delito de roubo simples consumado, tal como estabelecida na r.
sentença recorrida.
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Quanto à pena privativa de liberdade aplicada, verifica-

se que não há reparos a ser feito, tendo esta sido aplicada em seu mínimo
legal.

Ademais,  a  reprimenda  não  pode  ser  substituída  por
restritivas  de  direitos  (art.  44  do  CP)  ou  mesmo  ter  sua  suspensão
condicional realizada (art. 77 do CP), em face de o crime ter sido cometido
com grave ameça.

Frise-se, ainda, que foi fixado para cumprimento inicial
da pena, o regime aberto, não havendo, assim, qualquer reparo.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

Não  havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,
encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso
haja  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,  expeça-se  Guia  de  Execução
Provisória, antes do encaminhamento do processo à Presidência do Tribunal
de Justiça.

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz convocado, com
jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves
Teodósio), João Benedito da Silva, revisor, e Carlos Martins Beltrão
Filho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  "Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz
Mello Filho" da Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em
João Pessoa, 27 de julho de 2017.

Dr. MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Juiz de Direito convocado

RELATOR


