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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 0001687-70.2016.815.2002 –  4ª  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)
01 APELANTE : Miranildo Ferreira da Silva Filho
ADVOGADO : Eremilton Dionísio da Silva
02 APELANTE : Jonatha Job dos Santos
ADVOGADOS : lzaias Marques Ferreira e outros
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
Condenação.  Recursos  Defensivos.
Desclassificação  para  o  crime  de  furto.
Impossibilidade.  Autorias  e  materialidades
irrefutáveis.  Grave  ameaça  e  violência
comprovadas pela prova oral colhida, em especial
pela  palavra  firme  da  vítima. Recursos
desprovidos.

- A consumação do delito de roubo ocorre quando
a res furtiva é retirada da esfera de disponibilidade
da vítima, pouco importando se o agente a detém
por breve lapso temporal.

- Através da análise do conjunto probatório trazido
aos autos,  mormente das declarações da vítima,
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corroboradas pelo histórico da ocorrência, verifica-
se que o delito de roubo qualificado, pelo concurso
de pessoas, restou consumado, tendo os apelantes
logrado êxito  em sua intentada criminosa,  ainda
que por curto lapso de tempo.

-  Impossível  a  desclassificação  para  o  crime  de
furto, porquanto provados, pela palavra da vítima
e  demais  elementos  colhidos  nos  autos,  terem
agido os acusados com violência e grave ameaça.

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 AOS APELOS, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 4ª  Vara Criminal  da  Comarca  da  Capital,
Jonatha Job dos Santos e Miranildo Ferreira da Silva Filho, qualificados às
fls. 02/03, foram denunciados nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II do
Código Penal, pelos fatos, em suma, assim descritos na peça acusatória
(fls. 02/04):

“(…) Os denunciados, no dia 23 de novembro de 2015,
aproximadamente  às  22h40,  nas  proximidades  do
ponto  final  do  ônibus  da  Cidade  dos  Funcionários  I,
nesta  Capital,  subtraíram mediante  grave  ameaça,  o
celular, o boné, a carteira e relógio da vítima Glayson
Soares de Souza Silva. Dessume-se dos autos, que no
citado dia a vítima estava passando pelo ponto final de
ônibus  da  Cidade  dos  Funcionários  I, quando  os
acusados,  em  uma  POP  PRETA,  lhe  abordaram  e
anunciaram  o  assalto.  Os  réus  disseram  que  iriam
atirar na cara da vítima caso esta esboçasse alguma
reação.  A  vítima entregou  o  celular  e  um dos  réus
puxou o boné da mesma e lhe mandaram embora. Os
réus chamaram a vítima de novo e tomaram a carteira
e  o  relógio  da  mesma  (…)  A  vítima  reconheceu  os
acusados  como  sendo  os  elementos  que  lhe
assaltaram. Com os réus foram encontrados o relógio,
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o  celular  e  o  telefone  roubados,  os  quais  foram
entregues a vítima (...)”.

Denúncia recebida (fls. 98/99). 

O processo seguiu seus trâmites, até que, às fls. 147/151, o
douto juízo  a quo prolatou  sentença,  julgando procedente  a  denúncia,
condenando os acusados  Jonatha Job dos Santos e Miranildo Ferreira da
Silva Filho, por infringência ao artigo 157, §2º, II, do Código Penal, a uma
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inconformados, os réus apelaram.

Apelo de Miranildo Ferreira da Silva Filho (fl. 182).

Apelo de Jonatha Job dos Santos (fl. 190).

Nas  razões do primeiro  apelante (fls.  213/215),  a  defesa
pugna pela desclassificação do delito de roubo para o crime tipificado no
art. 155 do CP, haja vista a inocorrência de emprego de violência.

 A defesa do segundo apelante, quando da apresentação das
suas razões recursais (fls. 191/192), nos moldes do que fora pleiteado
pelo primeiro apelante, requer a desclassificação do delito a que restou
condenado para o crime de furto.

Contrarrazões do Ministério Publico em relação ao acusado
Jonatha Job dos Santos (fls. 195/199) e em relação ao acusado, Miranildo
Ferreira da Silva Filho (fls. 218/223), requerendo o não provimento dos
apelos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador, Dr. Álvaro  Gadelha  Campos, opinou pelo
desprovimento dos recursos (fls. 207/209).

É o relatório.

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

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço dos recursos. 
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Não  vislumbrando  preliminares,  nulidades  ou
irregularidades a serem sanadas, de ofício, passo ao exame do mérito dos
recursos.

As  ilustres  defesas  buscam  a  reforma  da  sentença,
como anteriormente dito, a fim de verem: operada a desclassificação do
delito de roubo qualificado pelo concurso de: pessoas (art. 157, §2º, II,
do CP) para o crime capitulado no art. 155 do CP (furto), em razão de não
haver existido o emprego da violência por parte dos apelantes no evento
criminoso.

Afirmam que não  existiram testemunhas  oculares  do
fato,  e  que  a  única  palavra  da  vítima,  associada  à  dos  policiais  que
participaram da operação que culminou com a prisão dos acusados, não
merece credibilidade.

Insistem, por fim, que a ausência de emprego de arma
de  fogo  ou  qualquer  outro  meio  violento,  autorizam  o  pleito  de
desclassificação do delito de roubo para o crime de furto.

Pretendem, com este apelo, reformar a sentença (fls.,
147/151), cujo teor, após análise das circunstâncias judiciais elencadas no
art. 59 do CP, segue, em suma, transcrito:

“(…)  Passo  a  dosimetria  da  pena,  com  relação  a
JONATHA  JOB  DOS  SANTOS  (...)  Com  base  nas
circunstâncias do art. 59 fixo a pena base e, 04 ANOS
DE RECLUSÃO e 10 DIAS MULTA. Apesar de reconhecer
a  atenuante  da  menoridade  relativa,  não  há  como
reduzir  a  pena  aquém  do  mínimo  legal.  Inexiste
agravante. Na terceira fase da dosimetria, não se faz
presente causa de  diminuição de pena. Todavia, incide
a causa de aumento do §2º do art.  157, razão pela
qual a reprimenda é exacerbada em 1/3, tornando-se
definitiva  em  05  (cinco)  e.  04  (quatro)  meses  de
reclusão  e  13  (treze)  dias  multa.  O  regime  de
cumprimento é o semiaberto. A pena de multa terá o
valor de 1/30 do salário mínimo. Passo a dosar a pena
de MIRANILDO FERREIRA DA SILVA FILHO (...)  Com
base nas circunstâncias do art. 59 fixo a pena base e,
04 ANOS DE RECLUSÃO e 10 DIAS MULTA. Apesar de
reconhecer a atenuante da menoridade relativa, não há
como reduzir a pena aquém do mínimo legal. Inexiste
agravante. Na terceira fase da dosimetria, não se faz
presente causa de diminuição de pena. Todavia, incide
a causa de aumento do §2º do art.  157, razão pela
qual a reprimenda é exacerbada em 1/3, tornando-se
definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
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reclusão  e  13  (treze)  dias  multa.  O  regime  de
cumprimento é o semiaberto. A pena de multa terá o
valor de 1/30 do salário mínimo.  O tempo de prisão
provisória  não  é  suficiente  para  modificar  o  regime
inicial de cumprimento de pena. ISTO POSTO, JULGO
PROCEDENTE A DENÚNCIA, COM BASE NO ART. 157,
§2º, II, DO CP, PARA CONDENAR JONATHA JOB DOS
SANTOS E MIRANILDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO
À PENA DE 05 ANOS E 04MESES DE RECLUSÃO E 13
DIAS  MULTA,  CADA  UM  DELES,  NO  REGIME-
SEMIABERTO (…)”.

Sobre  a  autoria  do  crime  capitulado  aos  apelantes,
relatos em sede  policial (fls. 06/12), e em juízo (mídia de fl. 146) são
firmes em atribuir a autoria do crime de roubo qualificado aos acusados
Jonatha Job dos Santos e Miranildo Ferreira da Silva Filho.

Vejamos:

“(…)  Que,  em  rondas  próximo  à  Praça  Lauro
Wanderley,  no  Funcionários  I,  visualizamos  dois
elementos  em  uma  moto  baixa  preta  POP,  e
resolveram  persegui-los  e  no  percurso  eles
dispensaram alguns aparelhos de telefones celulares, e
um deles um LG dual chipes era produto de roubo da
vítima  como  também um boné  e  um relógio  Johne,
sendo  que  foram  encontrados  ainda  com  eles  04,
cordões  de  prata,  quatro  smartfones,  sendo  um
samsung  duos,  moto  g2,  um Moto  G,  um Samsung
Duos Pocket, o valor de R$ 523,00 (quinhentos e vinte
e trÊs reais), seis papelotes de cocaína, duas carteiras
de cédulas, um moto POP de cor preta, de placas OFH
1687PB, chassi  9C2HBO210CR453256, dois capacetes
EBF  e  ASW,  sendo  os  dois  elementos  identificados
como Miranildo Ferreira da Silva  Filho e  Jonatha Job
dos  Santos,  que  depois  foi  dada  voz  de  prisão  e
conduzidos para a central de flagrantes. Que a vítima
reconheceu o acusado como autor do assalto em que
foi vitima (...)”. (Depoimento do SGT/PM Edvam
Soares da Silva - fl. 06).

“(...)  Que  na  noite  de  23-11-2015  por  volta  de
aproximadamente 22:40 horas, estava passando pelo
ponto  final  de  ônibus  da  Cidade  dos  Funcionários  I,
quando  dois  elementos  em  uma  POP  Preta,  lhe
abordaram anunciando um assalto e com ameaças de
atirar na cara da vítima, pediu o telefone celular, puxou
o boné e lhe mandaram embora, depois chamaram a
vítima de novo e tomaram a carteira e o relógio; que
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depois  mandou  embora  mais  uma  vez  e  disse  que
mataria  a  vítima  caso  ele  caboetasse,  que  retornou
para casa de sua namorada e um primo dela foi lhe
levar em casa, e quando passava pela Rua Bel. Ernan
Rabelo Batista, viu uma viatura e os policiais estavam
abordando  dois  elementos,  que  a  vítima  reconheceu
corno  sendo  os  elementos  que  lhe  assaltaram,
confirmando para os policiais e também reconheceu os
objetos  apreendidos corno sendo os  seus  pertences
(…)”. (Depoimento da vítima Glayson Soares
de Souza Silva - fl. 08).

Em juízo  (mídia  digital  de  fl.  146), o  policial  militar
Edvam  Soares  da Silva  confirmou  o  seu depoimento  extrajudicial,
afirmando, ainda, que a vítima teria  reconhecido os  dois acusados  no
momento em que a guarnição efetuou o flagrante.

Os  acusados,  ouvidos  em  juízo  (mídia  de  fl.  146),
disseram:

“(...) que é verdadeira a acusação feita contra ele, que
vinha  junto  coim  Miranildo,  de  moto,  na  garupa,
quando Miranildo parou a moto e abordou a vítima, que
Miranildo pegou os pertences e  dividiu  com ele,  que
foram abordados pela polícia cerca_de 40 min depois
(…)  que  está  arrependido  do  que  fez  (…)”.
(interrogatório de Jonatha Job dos Santos).

“(...) que já foi preso (…) que é verdadeira a acusação
que  lhe  é  feita,  que  após  pegar  Jonatha,  cheiraram
cocaína, depois disso seguiram de moto, oportunidade
me que abordaram a vítima, ocasião em que tomaram-
lhe os pertences, que ele não estava armado e que não
ameaçaram a vítima (…)" 
(interrogatório de Miranildo Ferreira da Silva
Filho)

A  materialidade  mostra-se  inconteste  pelo  Auto
Flagrancial de fls. 06/12, pelo Auto de Apreensão de fl. 19 e pelo Auto de
Entrega de fls. 20/22.

Os acusados confessam a prática do crime, negando,
entretanto, que teriam usado de violência quando da abordagem à vítima.
Insistem em afirmar que tão somente pediram os pertences e assim foram
atendidos.

Todavia, as versões trazidas pelos réus não encontram
guarida nas demais provas dos autos. 
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Através da análise do conjunto probatório trazido aos
autos, mormente das declarações da vítima, corroboradas pelo histórico
da ocorrência, verifica-se que delito em tela restou consumado, tendo os
apelantes logrado êxito em sua intentada criminosa, ainda que por curto
lapso de tempo.

Sobre o tema:
“PENAL.  ROUBO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS
DE  AGENTES  POLICIAIS.  ABSOLVIÇÃO  INCABÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO.  Não  há  falar  em absolvição
por insuficiência probatória, quando as provas coligidas
nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a
prática  do  delito  imputado  ao  acusado.  Em  delitos
contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial
relevo  e,  se  além  de  coerente  e  harmônica,  é
corroborada  por  outros  elementos  de  prova,  é
suficiente para fundamentar um juízo condenatório. Os
depoimentos de agentes policiais revestem-se de valor
probatório  suficiente  para  dar  respaldo  ao  édito
condenatório,  sobretudo  quando  proferidos  de  forma
clara  e  uníssona,  sob  o  crivo  do  contraditório  e  da
ampla defesa”. (TJ-DF - APR: 20140310219378,
Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento:
26/11/2015,  1ª  Turma  Criminal,  Data  de
Publicação:  Publicado  no  DJE:  04/12/2015.
Pág.: 124).

O furto distingue-se do roubo exatamente em razão da
violência ou da grave ameaça empregadas pelo ofensor visando retirar o
bem material do ofendido.

Nesse sentido:

“(...) qualquer tipo de violência incidente sobre a
pessoa humana,com a finalidade de levar-lhe os
pertences,  configura  roubo,  e  não  um  simples
furto. Ainda que a violência seja  exercida contra a
coisa,  /se  de  algum  modo  atingir  a  pessoa
(lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal
do furto é bem claro,_prevendo conduta livre de
qualquer violência (uso de força ou coação) contra
pessoa humana, enquanto o tipo de roubo inclui
tal  figura.  Logo,  não  é  possível  dizer  que  um
'singelo'  empurrão  no  ofendido  não  é  suficiente
para concretizar a violência exigida pelo tipo legal
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de roubo. A violência não tem graus ou espécies:
estando presente, transforma o crime patrimonial
do art. 155 para o previsto no art. 157”. (Nucci,
Guilherme  de  Souza,  Código  Penal
Comentado, Revista dos Tribunais, 2000, pág.
441).

A  prova  da  acusação  aponta  para  o  efetivo
envolvimento  dos  acusados  nos  crimes a que restaram condenados,  é
firme e segura no sentido de possibilitar a certeza da autoria.

Assim, não é possível  a desclassificação do delito  de
roubo qualificado (art. 157, §2º, II do CP) para o de furto (art. 155 do CP)
crime com pena mais branda.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer, NEGO
PROVIMENTO AOS APELOS.

Expeçam-se mandados de prisão.

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


