
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
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APELAÇÃO  CRIMINAL  —  CRIME  DE  ROUBO  —
CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO —  ARGUIÇÃO DE
FALTA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO —
INOCORRÊNCIA — MATERIALIDADE E AUTORIA DO
DELITO COMPROVADAS  PELOS  DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS  E  AUTO  DE  APREENSÃO  E
APRESENTAÇÃO  DA  RES  FURTIVA —  CONFISSÃO
PARCIAL  —PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  DO
CRIME  DE  ROUBO  PARA  FURTO  —
IMPOSSIBILIDADE  —  SUBTRAÇÃO  DO  BEM
MEDIANTE  AMEAÇA EXERCIDA COM  SIMULAÇÃO
DE  USO  DE  ARMA  DE  FOGO  —  PLEITO  DE
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA
—  NÃO  ACATAMENTO  —  PRESCINDIBILIDADE  DA
POSSE  MANSA  DA  RES PARA  CONSUMAÇÃO  DO
DELITO PATRIMONIAL — DESPROVIMENTO. 

— Não há que se falar em ausência de provas para condenação,
quando o conjunto probatório dos autos é firme e contundente
em atestar a materialidade do crime e o réu como autor. 

—  Conforme é  cediço  para  configuração do crime  de  roubo,
além da subtração do bem, exige-se a prática de violência ou
grave  ameaça  à  pessoa.  Na  hipótese,  pelos  elementos
probatórios coligidos aos autos, resta patente que a subtração se
deu mediante grave ameaça, exercida com a simulação de uso de
uma arma de fogo, a qual, somente por ocasião da prisão dos
envolvidos,  veio  a  se  saber  que,  na  verdade,  o  mesmo havia
simulado o uso de arma de fogo. 

—  De acordo com a jurisprudência do STJ, o delito de roubo
consuma-se  com  a  simples  posse  da  coisa  alheia  móvel
subtraída,  ainda  que  por  breves  instantes,  sendo prescindível,
portanto, a posse tranquila do bem, impedida, muitas vezes, pela



imediata perseguição policial ou por terceiro.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto
do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Ednaldo Silva de
Oliveira,  em  face  da  sentença  das  fls.  96/101,  prolatada  pelo  Juiz  de  Direito  em
substituição na 3ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa, Aylzia Fabiana Borges
Carrillho, nos autos da ação penal acima numerada promovida pelo Ministério Público
do Estado da Paraíba,  que julgou procedente a denúncia para lhe condenar pela
prática do crime previsto no art. 157, do CP (roubo simples), aplicando uma pena
privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão no regime inicial semiaberto,
cumulada com 10 (dez) dias-multa,  sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um
trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. 

Narra a denúncia que, no dia 06 de julho de 2016, por volta das
20:00 horas, nas proximidades do Bessa Shopping localizado no bairro de mesmo nome
, nesta cidade, o acusado, ora apelante, abordou a vítima Maria Lindalva da Silva, com
uma das mãos dentro da camisa insinuando estar armado e dizendo “bora, bora, passa o
celular se não eu estouro seus miolos”, tendo a mesma entregado o seu aparelho celular.
Enquanto fugia a motocicleta do réu apresentou problema o que permitiu que populares
o contivesse até a chegada da polícia. 

Razões recursais apresentadas às fls. 107/113, onde se alega: a)
falta de provas para lastrear o decreto condenatório por crime de roubo,  haja vista a
inexistência de violência ou grave ameaça na conduta do apelante, devendo, pois, ser o
delito desclassificado para furto;  b) havendo ou não a desclassificação, pleiteia que o
delito seja reconhecido na forma tentada porque o acusado, também, não obteve a posse
mansa e pacífica da res. 

Nas  contrarrazões  das  fls.  115/118,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da
sentença recorrida. 

Nesta instância, o Promotor de Justiça Amadeus Lopes Ferreira
em substituição na Procuradoria de Justiça, no seu parecer das fls. 128/135, opinou pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO.

O tipo penal, no qual o réu se encontra incurso, preceitua:

Roubo



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.

(...)

Por sua vez, a presente insurreição, em síntese, versa sobre os
seguintes pontos: a) desclassificação do crime de roubo para furto; e b) reconhecimento
do crime na forma tentada. 

A materialidade e autoria do  crime  estão amplamente
comprovadas pelos depoimentos prestados na esfera policial,  fls.  06/09  e em  juízo,
mídias das fls. 87; auto de apresentação e apreensão fls. 10 e auto de entrega, fls. 11. 

Ademais,  ressalte-se  que  o  réu  confessa  a  prática  criminosa,
apenas negando-se a admitir que ameaçou a vítima.

A testemunha Sydney  Ramalho  Florencio,  policiail  militar
responsável pela prisão em flagrante do réu, na mídia das fls. 87, ratifica as afirmações
prestadas na esfera policial, no sentido de que, no dia do fato, foi chamado a atender a
ocorrência e encontrou o réu, já contido, com outras pessoas e em posse do celular,
tendo a vítima retornado ao local quando reconheceu a vítima e afirmado que o réu teria
feito um gesto por baixo da camisa simulando uma arma.

Ademais,  no  que  pertine  à  validade  dos  depoimentos  dos
policiais, como meio de prova, a título ilustrativo, junto os seguintes arestos do STJ:

HABEAS  CORPUS.  IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO  A RECURSO
PRÓPRIO.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.  RÉUS
CONDENADOS À PENA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE
INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO.  INADEQUAÇÃO  DA VIA ELEITA.
NEGADO  O  DIREITO  DE  APELAR  EM  LIBERDADE.  PRISÃO
PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO.  RÉUS  QUE  RESPONDEM  A
OUTRAS  AÇÕES  PENAIS.  RISCO  REAL  DE  REITERAÇÃO.
QUANTIDADE  DE  ENTORPECENTE  APREENDIDO.  NECESSIDADE
DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
3.  Não há óbice que a condenação seja embasada no depoimento dos
Policiais responsáveis pelo flagrante, mormente quando colhidos sob o
crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova,
como se verifica no presente caso.
(...)
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC  355.822/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016) (sem grifos no
original)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
REVISÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  DROGAS.
VIOLAÇÃO  DO  ART.  155  DO  CPP.  INEXISTÊNCIA.  VALIDADE
PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS
EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA
EM  PROVA INQUISITORIAL.  IMPROCEDÊNCIA.  SÚMULA 568/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.  Conforme  entendimento  desta  Corte,  são  válidos  e  revestidos  de



eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação  investigativa,  mormente  quando  em  harmonia  com  as  demais
provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg
no AREsp 366.258/MG, Rel.  Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma,
DJe 27/03/2014).
2.  Não  obstante  a  relutância  da  defesa,  a  condenação  da  agravante
resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas
também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o
Tribunal  local  não  destoou  da  massiva  jurisprudência  desta  Corte
Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais
podem  servir  de  suporte  a  sentença  condenatória,  desde  que
corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3.  Incidência  da  Súmula  568/STJ:  "O  relator,  monocraticamente  e  no
Superior  Tribunal  de  Justiça,  poderá  dar  ou  negar  provimento  ao  recurso
quando  houver  entendimento  dominante  acerca  do  tema."  4.  Agravo
regimental não provido.
(AgRg no  AREsp  926.253/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA
FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado  em 18/08/2016,  DJe  26/08/2016)
(sem grifos no original)

A vítima Maria Lindinalva da Silva, por ocasião da sua oitiva na
esfera policial (fls. 08), declarou que, no dia e local do fato, o réu, em uma motocicleta,
abordou-a com a mão dentro da camisa dizendo-lhe : “ bora, bora passa o celular se não
eu estou seus miolos”, ratificando o depoimento em juízo mídia fls. 87.

Destarte, entendo que não há que se falar em falta de elementos
para a condenação.

Com  relação  ao  pedido  de  desclassificação  do  crime  de
roubo para furto, em virtude de, na ótica da defesa, não ter havido grave ameaça ou
violência para o cometimento do ilícito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Consoante  os  elementos  probatórios  coligidos  aos  autos
(depoimentos transcritos acima), resta patente que a subtração se deu mediante grave
ameaça, exercida com a simulação de uso de uma arma de fogo, a qual, somente por
ocasião  da  prisão  do  apelante,  veio  a  se  saber  que,  na  verdade,  tratava-se  de  uma
simulação. 

O ameaça e o temor sofridos pela vítima ficaram devidamente
comprovados. 

No que toca à desclassificação do crime consumado para a
forma tentada, sob a alegativa de que o apelante não logrou em ter a posse mansa da
res furtiva, não merece prosperar, vez que, para consumação do delito, seja de roubo,
seja de furto, é suficiente a inversão da posse do bem subtraído entre a vítima e o agente
criminoso, sendo irrelevante que tal circunstância se opere de forma tranquila e perene. 

Nesse sentido: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIMES
DE ROUBO MAJORADOS. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA DO
CONCURSO FORMAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO
DA  PROVA.  VIA  IMPRÓPRIA.  CONSUMAÇÃO  DO  DELITO.
DESNECESSIDADE DE POSSE TRANQUILA DA RES. DOSIMETRIA.
PRETENSÃO  DE  COMPENSAÇÃO  DA  REINCIDÊNCIA  COM  A
CONFISSÃO.  POSSIBILIDADE.  IMPOSIÇÃO  DE  REGIME  MAIS
GRAVOSO.  PRESENÇA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO.



(...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior já se consolidou no sentido de
que o delito de roubo consuma-se com a simples posse da coisa alheia
móvel subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessário que
o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a
posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição
policial ou por terceiro.
4. A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EREsp n.
1.154.752/RS,  de  relatoria  do  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,
pacificou  o  entendimento,  segundo  o  qual  a  atenuante  da  confissão
espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve
ser compensada com a agravante da reincidência.Precedentes.
(...)
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as
penas do paciente RENE para 6 anos, 2 meses e 20 dias, de reclusão, e 15
dias-multa.
(HC 209.582/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.  UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DO  REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
ACUSADOS PERSEGUIDOS E CAPTURADOS APÓS A PRÁTICA DO
CRIME.  DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA PARA
A CONSUMAÇÃO  DO  DELITO DE  ROUBO.  ILEGALIDADE  NÃO
CARACTERIZADA.
1. O crime de roubo, assim como o de furto, se consuma quando o agente
obtém a posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessário
que esta se dê de forma mansa e pacífica. Doutrina. Jurisprudência.
2. No caso dos autos, embora os acusados tenham sido capturados logo após
a prática do delito, tiveram, ainda que por curto espaço de tempo, a posse dos
valores  subtraídos,  estando-se,  portanto,  diante  de  delito  consumado,
consoante decidido no aresto impugnado.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NO ACÓRDÃO
QUE  DEU  PROVIMENTO  AO  RECURSO  MINISTERIAL.
FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA GRAVIDADE EM ABSTRATA DO
DELITO.  DESCABIMENTO.  PENA-BASE  ESTABELECIDA  NO
MÍNIMO  LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.
COAÇÃO  ILEGAL  EVIDENCIADA.  CONCESSÃO  DA  ORDEM  DE
OFÍCIO.
(...)
4.  Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para
restabelecer o regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao
paciente,  estendendo-se  os  efeitos  desta  decisão  ao  corréu  David  Santos
Ribeiro.
(HC 331.981/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 10/11/2015, DJe 18/11/2015)

Registre-se,  ainda,  que  o  julgador  também  fixou  de  forma
acertada a  pena,  considerando que após analisar  de forma mais  favorável  ao réu as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou a pena base no mínimo legal, qual seja
04  (quatro)  anos  de  reclusão  e  10  (dez)  dias-multa,  fixando  o  regime  inicial  de
cumprimento da pena no aberto.

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

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da



condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292), em havendo Recurso Especial
ou Extraordinário, determino a expedição de guia de execução provisória, de acordo
com o teor das decisões prolatadas no presente feito. Expeça-se mandado de prisão.

Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se
os autos ao juízo de origem para execução definitiva.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator,  Marcos William de Oliveira (Juiz Convocado, com jurisdição limitada,  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio), revisor, e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  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, 15 de agosto de 2017.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


