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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
LATROCÍNIO  TENTADO.  PLEITO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  ROUBO
TENTADO.  PALAVRA DO  OFENDIDO.  VALOR
PROBATÓRIO RELEVANTE. ANIMUS NECANDI
DO AGENTE EVIDENCIADO.  COMPROVAÇÃO
DE  QUE  O  ACUSADO  EFETUOU  DOIS
DISPAROS  CONTRA  A  VÍTIMA  QUE  NÃO
DEFLAGARAM  POR  CIRCUNSTÂNCIAS
ALHEIAS  À  VONTADE  DO  AGENTE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

Inviável a desclassificação do crime de tentativa
de latrocínio para aquele previsto no artigo 157 do
Código Penal quando demonstrado nos autos que
o  apelante,  para  obter  eficiência  no  intento  de
subtrair  coisa  alheia,  efetua  dois  disparos  de
arma, que,  por circunstâncias alheias à vontade
do agente, não foram deflagradas.

In  casu,  restou  evidenciado  que  o  agente  agiu
com a intenção de matar a vítima, pois, após a
arma  ter  falhado,  desferiu  coronhada  contra  o
ofendido,  que  ocasionou  10  (dez)  pontos  para
suturar.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
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NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal (fl.  395)  manejada  por  José

Gilson Santiago da Costa Junior contra sentença (fls. 380/387) lançada pelo

juízo de direito da 5ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande/PB, que,

julgando procedente a denúncia, condenou-o, por infrigência ao art. 157, §3º,

parte final, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 13 (treze) anos e

04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões  recursais  (fls.  401/404),  o  apelante  alega que  não

houve morte  nem tão pouco  a  tentativa  desta,  quiça  a  subtração  de  coisa

alheia móvel, e, portanto, não há que se falar em latrocínio tentado, e sim no

crime de roubo tentado.

Sustenta  que  a  dinâmica  do  evento  dá  conta  que  o  acusado

restringiu-se ao emprego de violência real  pelo uso da arma de fogo como

instrumento contundente, coronhada, e luta corporal entre o acusado e vítima,

não sendo resgistrado disparo de arma de fogo.

Aduz, ainda, que o acusado puxou duas vezes o gatilho, por ter

consciência que a arma portada não poderia ceifar a vida de alguém, tanto que

não houve disparo, mas poderia servir como meio de oportunizar a sua fuga,

como de fato ocorreu.

Ao  final,  requer  a  reforma  da  decisão  para  que  opere  a

desclassificação da conduta criminosa imposta ao réu para o crime de roubo

tentado, com redimensionamento da pena imposta, aplicando a detração penal

para fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
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O  Ministério  Público  ofereceu  contrarrazões  (fls.  406/410),

pugnando pelo desprovimento do recurso. 

O douto Procurador de Justiça, Álvaro Gadelha Campos, por meio

de parecer (fls. 421/423), opina pelo improvimento do apelo. 

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  Estadual  ofereceu

denúncia em face de José Gilson Santiago da Costa Junior, dando-o como

incurso no art. 157, §3º c/c art. 14, II, ambos do CP.

Narra a inicial acusatória que, conforme as investigações policiais,

o  acusado,  no  dia  02  de  março  de  2015,  por  volta  das  12h20min,  tentou

subtrair  bens pertencentes à vítima Josezilton Porto,  disparando contra sua

pessoa, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Relata a exordial acusatória que, no dia e hora mencionados, a

vítima se encontrava no interior de seu estabelecimento comercial, localizado à

Rua Delmiro Gouveia, nº 67, bairro São José, Campina Grande/PB, quando o

acusado  em  poder  pessoal  de  uma  mochila,  adentrou  no  referido

estabelecimento e, após perguntar onde tinham bolachas, anunciou o assalto.

Consta,  ainda,  na exordial  acusatória,  que,  em ato contínuo,  a

vítima entrou em luta corporal com o acusado que portava uma arma de fogo

na  cintura,  quando,  em  determinado  momento  o  acusado  soltou-se,

conseguindo pegar a arma que havia caído no chão. Nesse instante, passou a

desferir  coronhadas na cabeça a  vítima,  além de efetuar  dois  disparos  em

direção da mesma, porém, em ambos os disparos,  as munições “pinaram”.
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Após  o  ocorrido,  o  acusado  evadiu-se  do  local,  deixando  sua  mochila  e

sandálias.

Continua a denúncia narrando que, em virtude de um caderno que

estava  na  bolsa  do  acusado,  a  família  da  vítima  descobriu  a  identidade  e

moradia do denunciado e, com tais informações, a polícia logrou êxito na prisão

em flagrante do denunciado.

Transcorrida  a  instrução  criminal,  o  juízo  primevo  proferiu

sentença,  julgando  procedente  a  denúncia,  condenando  JOSÉ  GILSON

SANTIAGO DA COSTA JUNIOR nas sanções do art. 157, §3º, parte final, c/c

art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Como visto, irresignado, o apelante requer a reforma da decisão

para que opere a desclassificação da conduta criminosa imposta ao réu para o

crime de roubo tentado, com redimensionamento da pena imposta, aplicando a

detração penal  para fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Pois  bem.  O  mérito  recursal  se  circunscreve  ao  pedido  de

desclassificação para o delito de roubo tentado.

Pelas provas colhidas durante a instrução processual, verifica-se

que  o  acusado,  José  Gilson  Santiago  da  Costa  Júnior,  chegou  ao

estabelecimento  comercial,  e,  depois  de  perguntar  acerca  de  um  produto,

anunciou o assalto ao proprietário da loja, que entrou em luta corporal com o

acusado, tendo este efetuado dois disparos cujas munições não deflagraram.

Em seguida, o réu deu uma coronhada na cabeça da vítima e fugiu do local.

Vejamos:

Ao ser ouvido em juízo, a vítima relatou que o acusado chegou

ao seu estabelecimento comercial e perguntou onde tinham bolachas, tendo o
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declarante visto a arma na cintura dele. Em seguida, acompanhou-o até o local

indicado e, nesta oportunidade, o acusado, estando cara a cara, anunciou o

assalto, que entraram em luta corporal, tendo a arma caído ao chão. Informou

que o denunciado conseguiu pegar novamente o revólver, tendo efetuado dois

disparos em direção ao rosto da vítima, mas as munições pinaram, sentindo

um cheiro  de  pólvora.  Em razão disso,  o  acusado deu  uma coronhada na

cabeça do ofendido e fugiu, deixando sandálias, bolsa e caderno. Relatou que

recebeu dez pontos na cabeça em razão da coronhada. Informou que, por meio

de dados da namorada do réu contidos no caderno que estava na mochila dele,

conseguiram identificar o acusado na internet, comunicando o fato à polícia.

Que, no dia seguinte, o acusado foi  preso, mas, durante o cumprimento da

ordem, houve troca de tiros com a polícia, tendo o réu sido atingido. Informou

que reconheceu o acusado na esfera policial.  (00:50/06:04 do arquivo José

Gilson Santiago 0002696-60.2015.815.0011.wmv da mídia eletrônica acostada

à fl. 332).

Os  policiais  civis,  João  Bosco  Abrantes  Júnior  e  Oziel  Pinto

Peixoto  Filho,  que  já  estavam investigando  acerca  de  roubos  ocorridos  na

região, ao chegarem à residência, onde o acusado foi encontrado, depararam-

se com outras pessoas, tendo uma delas efetuado disparos de arma de fogo

contra a polícia,  mas terminou por acertar o acusado José Gilson por duas

vezes. O policial Oziel informou, ainda, que encontrou um simulacro de pistola

no quarto onde o réu se encontrava. 

A testemunha João Bosco Abrantes Júnior afirmou que é policial

civil,  sendo  convocado  para  prestar  auxílio  a  um  flagrante  de  tentativa  de

roubo.  Informou que tomou conhecimento  pelo  Delegado Dr.  Kelsen que o

acusado compareceu ao estabelecimento comercial e, após perguntar acerca

de  uma  mercadoria,  anunciou  o  assalto,  entrando  em luta  corporal  com a

vítima. Em seguida, o denunciado, após se desvencilhar do ofendido, efetuou

dois disparos contra este, mas a munição pinou, tendo, após dar coronhadas

na cabeça da vítima, fugido, deixando sandálias e uma mochila. Relatou que,



Apelação Criminal nº  0002696-60.2015.815.0011

nesta mochila,  foi  encontrado um caderno e a filha da vítima,  por  meio da

internet,  conseguiu  localizar  a  acusado.  Informou, ainda,  que,  ao  cumprir  o

mandado  na  residência  onde  o  acusado  estava,  houve  troca  de  tiros,  que

chegou atingir o denunciado em razão de disparo efetuado por Anderson, que

era parceiro na prática de roubos com o réu deste processo (00:44/08:31 do

arquivo José Gilson Santiago 0002696-60.2015.815.0011 MP2.wmv da mídia

eletrônica acostada à fl. 332).

Ao seu turno,  a  testemunha,  Oziel  Pinto Peixoto Filho,  afirmou

que  tomou conhecimento,  através  do  delegado  Dr.  Kelsen,  que  o  acusado

entrou no mercadinho e anunciou o assalto, tendo entrado em luta corporal

com a vítima. Informou que o denunciado tentou matar o ofendido, mas não

obteve êxito, pois os tiros não deflagraram. Relatou que, ao dar cumprimento

ao mandado, dirigiram-se a uma casa, onde tinham umas sete pessoas e, uma

delas,  chamada  Anderson,  começou  a  atirar  contra  os  policiais,  tendo  o

acusado sido atingido. Informou, também, que, no quarto do denunciado, foi

encontrado um simulacro de uma pistola 380.  (00:54/07:53 do arquivo José

Gilson  Santiago  0002696-60.2015.815.0011  MP3.wmv  da  mídia  eletrônica

acostada à fl. 332).

O réu, por sua vez, ao ser interrogado na esfera judicial, afirmou

ser verdadeira a acusação. Relatou que, após chegar a um mercadinho, pediu

um biscoito e, em seguida, anunciou o assalto, tendo entrado em luta corporal

com a vítima e efetuado dois disparos de pistola de seta contra ela, mas não a

atingiu,  tendo, ainda, dado uma coronhada na cabeça dela. Informou que a

arma utilizada não era de fogo e foi apreendida pela polícia quando efetuaram

o  flagrante.  (03:00/05:39  do  arquivo  José  Gilson  Santiago  0002696-

60.2015.815.0011 José Gilson.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 359).

 A tese recursal de que teria havido roubo tentado, pois a arma

utilizada não teria aptidão para causar a morte da vítima, pois se trataria de

uma pistola de seta, não é corroborada com as provas colacionadas aos autos.
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O  apelante  busca  gerar  dúvida,  pois  houve  apreensão  de  um

simulacro de arma de fogo durante a prisão do acusado. No entanto, não é

possível a comprovação de que o referido objeto fora utilizado na prática do

crime perpetrado contra a vítima.

As declarações da vítima mostraram-se firmes e seguras, tendo

dito que, após o réu ter acionado por duas vezes a arma, sentiu o cheiro da

pólvora. Em seguida, o acusado, por não ter conseguido atingir o seu intento

de matar a vítima, deu-lhe uma coronhada que resultou em 10 (dez) pontos na

cabeça.

Como se  vê,  a  arma que  alega  ter  sido  usada  pelo  réu,  não

provocaria as consequências narradas pela vítima, se simulacro de arma fosse.

Ademais, a única testemunha arrolada pela defesa, José Vicente

Pereira Ribeiro, ao ser ouvida em juízo, não soube informar acerca dos fatos

do  processo  (00:44/01:19  do  arquivo  José  Gilson  Santiago  0002696-

60.2015.815.0011 def.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 332).

De  mais  a  mais,  o  local  onde  o  acusado  foi  encontrado  era

conhecido pela polícia como sendo o lugar onde era repartido o produto dos

crimes de roubo e, ainda, como se viu, havia, também, arma de fogo que foi

utilizada na troca de tiros com a polícia.

Registre-se, ainda, que, em sede de crimes contra o patrimônio, o

depoimento  da  vítima  tem  relevante  valor  probante,  mormente  quando  é

corroborado  com outros  meios  de  provas,  o  que  se  verifica  nos  presentes

autos. 

Nesse sentido:
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APELAÇÃO.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
RECURSO  DA DEFESA.  APELANTE CONDENADO
POR LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, PARTE
FINAL  C/C  ART.  14,  II,  DO  CÓDIGO  PENAL
BRASILEIRO)  À  PENA  DE  12  (DOZE)  ANOS,  03
(TRÊS)  MESES  E  18  (DEZOITO)  DIAS  DE
RECLUSÃO  E  45  (QUARENTA  E  CINCO)  DIAS-
MULTA.  ABSOLVIÇÃO  POR  FALTA  DE  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.  DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS.
IDONEIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE  ROUBO  SIMPLES.  IMPROCEDÊNCIA.
COMPROVADA  A  INTENÇÃO  DE  MATAR  PARA
SUBTRAIR  O  BEM.  PLEITO  SUBSIDIÁRIO  DE
REDUÇÃO DA PENA. IMPROVIMENTO. PENA-BASE
FIXADA  EM  PATAMAR  ADEQUADO.  ATENUANTE
REFERENTE  À  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA
APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PARECER
DA  PROCURADORIA  GERAL  DE  JUSTIÇA  PELO
CONHECIMENTO  E  IMPROVIMENTO.  APELO
CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  DETERMINAÇÃO  DE
CUMPRIMENTO  IMEDIATO  DA  PENA.  01.  O
recorrente se insurge contra sentença que o condenou
pelo crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, parte
final,  C/C Art 14, II,  do Código Penal) à pena de 12
(doze) anos,  03 (três)  meses e 18 (dezoito)  dias de
reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime  inicialmente
fechado,  e  45  (quarenta  e  cinco)  dias-multa.  02.
Quanto ao mérito, a defesa pede a absolvição por falta
de provas,  alegando  que  a  condenação do réu nas
tenazes  do  crime  de  latrocínio  tentado  deu-se  com
base  tão  somente  no  depoimento  da  namorada  da
vítima  em  juízo.  Subsidiariamente,  pleiteia  pela
desclassificação do delito  para a  forma simples.  03.
Em  crimes  contra  o  patrimônio,  normalmente
cometidos  sem  a  presença  de  testemunhas,  a
palavra  da  vítima  se  reveste  de  especial
relevância,  principalmente  quando  em
consonância  com  os  demais  elementos
probatórios,  como no caso em tela.  Precedentes
do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  04.  A legislação
pátria não traz qualquer vedação à oitiva de familiares
da vítima ou pessoas que com ela tenham amizade
íntima ou relacionamento amoroso. No caso concreto,
a noiva do ofendido prestou compromisso de dizer a
verdade, apresentando depoimento firme e coerente.
Ressalte-se que a testemunha em questão e a vítima
sequer  conheciam  o  acusado,  não  tendo,  assim,
motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de um
crime. 05. Os depoimentos das demais testemunhas
arroladas  pela  acusação,  policiais  militares
responsáveis  pela  ocorrência,  confirmam  que  o
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acusado  adentrou  a  casa  da  vítima,  tendo-lhe
subtraído  uma  arma  de  fogo,  e,  ainda,  acionado  o
gatilho  contra  ela.  06.  Uma  vez  comprovadas  a
materialidade e autoria delitivas, não há que se falar
em desclassificação do crime para a forma simples,
pois, a partir da dinâmica do fato narrada pela vítima e
pelas  testemunhas,  o  acusado  encostou  a  arma de
fogo no rosto  do ofendido e  atirou  por  duas  vezes,
tendo,  ainda,  gritado  repetidamente  que  iria  atirar.
Desse  modo,  restou  configurada  a  tentativa  de
latrocínio. 07. Subsidiariamente ao pleito absolutório, a
defesa pugna pela  reforma da dosimetria,  diante de
circunstâncias  judiciais  favoráveis  e  da  atenuante
referente à confissão espontânea. 08. Tendo em vista
que  o  tribunal  não  está  adstrito  à  fundamentação
consignada pelo juízo a quo, consideram-se negativas
as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e
circunstâncias do crime, sendo mantida a pena-base
fixada na sentença. 09. Quanto ao pleito de aplicação
da atenuante referente à confissão espontânea, tem-
se  que,  embora  no  caso  dos  presentes  autos,  a
confissão  tenha  sido  qualificada,  tendo  o  réu
confessado tão somente a prática de furto, negando o
dolo de matar, tal circunstância já foi reconhecida pelo
juízo de piso, sendo atenuada a pena no quantum de
06  (seis)  meses.  Assim,  não  há  que  se  falar  em
reforma  da  dosimetria.  10.  Parecer  da  Procuradoria
Geral de Justiça pelo conhecimento e improvimento do
recurso.  11.  Apelo  CONHECIDO  e  IMPROVIDO.
(TJCE;  APL  0213534-65.2012.8.06.0001;  Segunda
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Francisco  Gomes  de
Moura; DJCE 17/01/2017; Pág. 121) (grifo nosso)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES E
USO  DE  ARMA  DE  FOGO)  E  LATROCÍNIO
TENTADO.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE  COMPROVADAS.  PALAVRAS  DAS
VÍTIMAS  CORROBORADAS  POR  OUTROS
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO  DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA  CORRETAMENTE  FUNDAMENTADA.
ATENDIMENTO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
PROPORCIONALIDADE,  RAZOABILIDADE  E
INDIVIDUALIZAÇÃO.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.
As  provas  juntadas  aos  autos  são  uníssonas  a
comprovar  a  prática  dos  delitos  pelo  apelante. A
palavra da vítima, as informações prestadas pelos
corréus e as circunstâncias do delito não deixam
dúvidas quanto ao acerto da condenação. 2. O MM.
Juiz de primeiro grau fundamentou concretamente as
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três fases de dosimetria da pena, tendo observado o
princípio  da  proporcionalidade,  razoabilidade  e
individualização  da  sanção.  4.  Recurso  desprovido.
(TJES;  APL  0002481-05.2014.8.08.0047;  Primeira
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Willian  Silva;  Julg.
30/11/2016; DJES 14/12/2016) (grifo nosso)

Os  elementos  de  convicção  coligidos  durante  a  instrução

processual são claros no sentido da prática do latrocínio tentado, devendo ser

mantida a condenação imposta na sentença.

Por fim, pugna o recorrente pela aplicação da detração.

In  casu,  o  tempo  de  prisão  provisória  cumprida  não  autoriza

mudança do regime inicial de cumprimento de pena. Logo, não há razão para

ser reconhecida nesta instância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Oficie-se ao Juízo de Execuções, comunicando a confirmação da

sentença condenatória.

Expeça-se  guia  de  execução  provisória,  caso  ainda  não tenha

sido expedida.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Carlos Martins

Beltrão Filho.
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Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto

Gadelha Campos, 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 agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR


