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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005008-47.2015.815.2003  –  6ª  Vara  Regional  de
Mangabeira
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Ricardo Fernandes da Silva
ADVOGADO: Rougger Xavier Guerra Júnior (OAB/PB 151.635-A)
APELADA: Justiça Pública

DOS  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO MAJORADO.  CONCURSO DE PESSOAS.
CONDENAÇÃO. PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO  DO  ACUSADO  PELA
VÍTIMA.  PEDIDO  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA A
FORMA  TENTADA.  ACOLHIMENTO.
ALTERAÇÃO  DO  REGIME  PRISIONAL PARA O
ABERTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1  –  Havendo  provas  certas  tanto  da  materialidade
quanto da autoria, não há que se falar em absolvição.

2 – A conduta do acusado resta desclassificada para a
modalidade tentada,  considerando que a tentativa é a
execução iniciada de um crime,  que não se consuma
por circunstâncias alheias à vontade do agente. E esse é
o caso dos autos.

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  dar  provimento  parcial  ao  recurso,
desclassificando a conduta para a forma tentada e, em consequência, redimensionar a
pena. Oficie-se.
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Perante a 6ª  Vara  Regional  de  Mangabeira, José  Ricardo
Fernandes da Silva, devidamente qualificado, foi denunciado nas penas do art. 157, §
2º, II, do CP, em razão dos fatos a seguir narrados:

“Consta do instrumento inquisitorial  anexo que,  no dia 01 de
novembro de 2015, DIEGO RENAN ALVES ANDRADE em concurso de pessoas com
JOSÉ RICARDO FERNANDES DA SILVA, subtraíram coisa móvel alheia, para si
ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça.

Extrai-se dos autos que a força policial, em serviços de rondas
nas proximidades Do Superbox Brasil, no Bairro do Geisel, testemunharam o momento
em que dois homens abordaram uma mulher e exigiram que a mesma entregasse seu
celular. 

De  imediato,  a  guarnição  policial  acionou  o  giroflex,  com  o
intuito de intimidar a ação dos acusados, ocasião em que os mesmos empreenderam
fuga do local, no entanto, foram detidos alguns metros depois”.

Às fls.  61-62 consta sentença de extinção da punibilidade com
relação ao acusado Diego Renan Alves Andrade, em razão de sua morte.

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, condenando José Ricardo Fernandes da Silva  nas penas do
art. 157, § 2º, II, do CP, fixando a pena da seguinte maneira:

Após análise  das  circunstâncias  judiciais,  o  magistrado fixou a
pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias
multa. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade e reduziu a pena em 06
(seis) meses e 05 (cinco) dias multa, ficando, 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta)
dias  multa.  Na  terceira  fase,  elevou  em  1/3,  em  razão  do  concurso  de  pessoas,
totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa,
a ser cumprida em regime semiaberto.

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu a esta
Superior Instância, pugnando, por sua absolvição  e,  alternativamente,  pela
desclassificação para a forma tentada (fls. 78-79 e 82-88).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 89-91), seguiram os
autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 97-103).
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Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à sentença
condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando, por sua reforma, no sentido
da absolvição do inculpado, alegando ausência de provas para uma condenação.

As provas de materialidade e autoria do ilícito, por sua vez,
emergem de forma límpida e categórica do conjunto probatório, conforme se depreende
das declarações colhidas desde a esfera policial.

Nesse diapasão, vejamos o teor das declarações obtidas na esfera
policial e ratificadas em juízo (mídia de fls. 57):

Alexandre Luiz de Albuquerque Gouveia, testemunha,
policial  militar,  esfera policial,  fls.  07:  “(…)  quando
avistaram dois homens numa motocicleta em atitudes
suspeitas,  pois  eles  haviam  se  aproximado  de  uma
mulher  e  pararam,  como  se  fossem descer,  e,  neste
momento, foi observado que a mulher abria a a [sic]
bolsa como se apresentasse algo aos suspeitos; QUE,
em seguida,  o giroflex da viatura foi  acionado e,  os
supeitos [sic] imediatamente se afastaram da mulher na
motocicleta YAMAHA FACTOR YBR 125 cor preta
placa  OEW-5615;  QUE,  de  imediato,  a  guarnição
conseguiu  interceptar  a  citada  moto  e  fazer  a
abordagem  ao  garupeiro  (identificado  como  JOSÉ
RICARDO  FERNANDES  DA  SILVA)  e  ao
motociclista  (identificado  como  sendo  DIEGO
RENAN ALVES ANDRADE) para então realizar uma
busca pessoal em ambos, entretanto nenhuma arma foi
encontrada;  QUE,  instantes  depois,  a  vítima
(WALESKHA  ABRANTES  SOARES)  grita  para
chamar  atenção  da  guarnição  e  informar  que  o
garupeiro tentara tomar seu aparelho celular minutos
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antes, exigindo em tom ameaçador para que a mesma
entregasse a ele o celular; (...)”.

Thiago Moura Borges, testemunha, policial militar, fls.
08: “(…) QUE, logo, foram informados pela vítima de
que eles tinham tentado tomar o aparelho celular dela,
exigindo, em tom ameaçador que entregasse o aparelho
celular; (…)”.

Flávio  Silva  de  Andrade,  testemunha,  fls.  09:  “(…)
estava  na  praça  do  Geisel,  conversando  com
WALESKHA,  no  início  da  madrugada  quando  dois
homens  se  aproximaram numa  moto  de  cor  preta  e
pararam ao lado da WALESKHA; QUE, ouviu quando
um  deles,  no  caso  o  garupeiro,  disse  por  repetidas
vezes a WALESKHA "passa o celular", e, então, viu
WALESKHA abrindo a bolsa e mostrando-a; QUE, de
repente,  os  indivíduos  se  afastaram naquela  moto  e,
imediatamente,  a  viatura  da  Polícia  Militar  se
aproximou  do  local  e  os  abordou,  realizando  a
detenção dos mesmos; QUE, WALESKHA gritou para
os policiais avisando que eles tinham tentado assaltá-
la;  (...)”.

A prisão dos  acusados ocorreu logo após a  prática  delitiva,  de
imediato, não havendo dúvidas quanto a autoria.

Ao prestar suas declarações em juízo (mídia de fls. 57) a vítima
disse que seguiu os policiais  até a delegacia para prestar  os esclarecimentos.  Disse
ainda que eles simularam usar arma de fogo; que teve medo e ficou chorando muito
pois nunca havia sido assaltada; que eles poderiam não estar armados, mas o modo que
agiram dizendo “perdeu, perdeu”, assustou.

A  jurisprudência  de  nossos  tribunais  entende  de  que  o
reconhecimento do acusado pela vítima, em consonância com os outros elementos de
prova, dá a certeza da autoria. Vejamos:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
PROVA SUFICIENTE.  DOSIMETRIA DA PENA. -
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
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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.  Prisão  do  réu  em  flagrante
delito,  na  posse  da  res  furtivae.  -  PALAVRA DA
VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
Conforme  tranquilo  entendimento  jurisprudencial,  a
prova  testemunhal  consistente  na  palavra  da  vítima
tem suficiente  valor  probante  para  o  amparo  de  um
decreto  condenatório.  (…)  RECONHECIMENTO.
FORMALIDADE.  Quanto  à  forma  do
procedimento  de  reconhecimento  do  acusado,  é
tranquila  a  jurisprudência  no  sentido  da
desnecessidade  de  estrita  observância  das
formalidades do art. 226 do CPP quando o ato de
reconhecimento  é  realizado  pela  vítima  com
segurança, com observância do contraditório. E, no
caso dos autos, o reconhecimento pessoal realizado
na seara investigativa foi confirmado em juízo pela
vítima, que demonstrou certeza acerca da autoria
delitiva. - (…) Apelo parcialmente provido. (Apelação
Crime  Nº  70068935261,  Oitava  Câmara  Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias
Teixeira, Julgado em 31/08/2016)

Dessarte, o substrato probatório a autorizar uma condenação é
irrefragável e aprume. A materialidade e a autoria atribuídas ao apelante são
incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão dos responsáveis.

O  juiz singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 157, § 2º, II, do Código
Penal, fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados nos autos,
mormente quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a
expurgar-lhes a culpabilidade, o qual venha a justificar a absolvição pretendida.

De mais a mais, nos crimes de roubo praticados à sorrelfa, a
prova coligida, em especial a palavra da vítima, se não for desconstituída por
qualquer dos demais elementos de convencimento apurados em instrução, como
sói acontecer no presente caso, é absolutamente hábil para sustentar o decreto
condenatório.
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Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA
E CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE
MENORES. SUBTRAÇÃO DE APARELHO
CELULAR, CARTÕES DE TELEFONIA CELULAR
E FIXA E OUTROS OBJETOS PESSOAIS DA
VÍTIMA. CRIME PRATICADO POR DOIS
AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA
COERENTE E SEGURA DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA
RATIFICADO EM JUÍZO. AUTORIA
DEMONSTRADA PELO CONJUNTO
PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. UNIDADE
DE DESÍGNIOS. DIVISÃO DE TAREFAS. CRIME
DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA
FORMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência deste tribunal de
justiça já se firmou no sentido de que, nos crimes
contra o patrimônio, assume destaque o depoimento
da vítima, reconhecendo o acusado, tanto na
delegacia de polícia, como em juízo, especialmente
quando ratificado por outros elementos de prova,
como o depoimento do policial responsável pelas
investigações. 2. (…)”. (TJDF –  Processo nº
2007.09.1.017902-2 - Ac. 567.159 - Rel. Des. Roberval
Casemiro Belinati; DJDFTE 29/02/2012; Pág. 227) –
grifei

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO (ART. 157, "CAPUT", DO
CP). Inequívocas a materialidade e a autoria do delito,
diante da consistente palavra da vítima, que
reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas.
RECONHECIMENTO. Validade dos atos quando
realizados nos moldes do art. 226, do CPP, naquilo em
que forem compatíveis. Mantido o reconhecimento
efetuado na fase policial, eis que ratificado em juízo,
onde se fazem presentes o contraditório e a ampla
defesa. (…)”. (TJRS – Processo nº70047897335 -  Rel.
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Des. Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em
26/04/2012)

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
decantada pelo recorrente, esmorece em face da materialidade e da autoria incontestes,
posto que esteadas em provas verossímeis e vigorosas.

2. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

Em  suas  razões  apelatórias,  o  recorrente  pede  pela
desclassificação  do  delito  que  restou  condenado  para  sua  forma  tentada  e,  por
consequência, que seja alterado o regime prisional, após aplicação do art. 14, II, do CP.

É  sabido  que  a  consumação  do  delito  de  roubo,  segundo
entendimento jurisprudencial dominante, se dá no momento em que o agente torna-se
possuidor  da  coisa  alheia  móvel  subtraída,  após  o  emprego  de  violência  ou  grave
ameaça, sendo prescindível até mesmo que a res saia da esfera de vigilância da vítima
ou que o agente exerça a posse tranquila daquela.

Já  a  tentativa  é  a  execução  iniciada  de  um crime,  que  não se
consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Seus elementos são o início da
execução e a não-consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No  caso  dos  autos,  segundo  os  depoimentos  colhidos  e  acima
transcritos, os denunciados abordaram a vítima e lhe pediram o celular, mas a vítima
deixou de entregar porque disse que não possuía o telefone móvel.

Assim, impossível considerar que o roubo foi consumado.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.  Inviável  a  desclassificação  do
crime de roubo para o crime de furto, na medida em
que a ofendida foi  enfática ao afirmar em juízo que
antes  da  subtração  de  seu  telefone  celular,  o  réu
agarrou-a por trás,  tapou-lhe a boca e ameaçou-a de
morte,  não  havendo  qualquer  dúvida  acerca  da
configuração da elementar estrutural grave ameaça (vis
compulsiva)  do  tipo  penal  do  roubo.  Minorante  da

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005008-47.2015.815.2003                                                                    C.M.B.F.                  7



 
                 Poder Judiciário
                Tribunal de Justiça da Paraíba
                Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

tentativa. Reconhecimento. Caso em que se mostra
imperioso  o  reconhecimento  da  minorante  da
tentativa, pois que a perseguição do réu iniciou-se
logo  após  ele  ter  subtraído  o  telefone  celular  da
vítima,  não  tendo  ele  a  posse  tranquila  da  Res
furtivae sequer por breves instantes. Assim, tendo
em vista  que  o  iter  criminis  percorrido  pelo  réu
chegou  próximo  ao  exaurimento,  a  fração  a  ser
utilizada para diminuir a pena do réu é a de 1/3.
Dosimetria da pena. Inviável a redução da pena aquém
do mínimo legal por força de circunstância atenuante,
sob  pena  de  violação  ao  princípio  trifásico  adotado
pelo  Código  Penal  brasileiro.  (…)  (TJRS;  ACr
0052857-23.2017.8.21.7000;  Passo  Fundo;  Sétima
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  José  Conrado Kurtz  de
Souza; Julg. 18/05/2017; DJERS 22/06/2017)  - grifei 

Dessa forma, passo a nova dosimetria.

Mantenho a análise procedida pelo magistrado de 1º grau e fixo,
da mesma maneira, a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35
(trinta e cinco) dias multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade e reduziu
a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa, ficando, 04 (quatro) anos de reclusão
e 30 (trinta) dias multa.  Na terceira fase, elevou em 1/3, em razão do concurso de
pessoas, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta)
dias multa.

Considerando, por fim, os termos do art. 14, II, do CP, e, ainda
que o  iter criminis foi concluído, diminuo a pena em ½, ficando, ao final,  02 (dois)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, no valor unitário de 1/30
do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime aberto.

Deixo de proceder as substituições dos arts. 44 e 77 do CP, por
não preencher os requisitos legais.

Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso para,
mantendo  a  condenação  desclassificar  a  conduta  para  a  forma  tentada  e,  em
consequência, redimensionar a pena e alterar o regime prisional.

É o meu voto.
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Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, dele participando, além de mim, Relator, o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos (revisor).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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 15
(quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 17 de agosto de 2017

      Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       - Relator -
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