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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004150-19.2015.815.2002  –  6ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Felipe Leite Vieira 
DEFENSORA: Maria da Penha Chacon e Adriano Medeiros Bezerra Cavalcanti 
2º APELANTE: José Edson da Silva
DEFENSORA: Maria da Penha Chacon e Adriano Medeiros Bezerra Cavalcanti
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE INDUVIDOSAS.  PEDIDO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.  CRIME  QUE  SE  CONSUMOU
COM  A  POSSE  DAS  COISAS  SUBTRAÍDAS.
DESPROVIMENTO.

-  A  consumação  do  roubo  se  exaure  com  o  simples
apossamento  da  coisa  subtraída mediante  grave  ameaça
e/ou violência, pouco importando que os acusados tenham
tido ou não a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos,
mas  apenas  que  a  vítima  tenha  sido  privada  de  seu
controle e disposição, ainda que por breve lapso temporal.

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 negar provimento ao recurso. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Clebson Lima
dos  Santos,  vulgo  “Galego”  e  José  Edson  da  Silva,  vulgo  “Edinho”,  devidamente
qualificados, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II,
do Código Penal (fls. 2/3). 

Consta dos autos que, no dia 11 de abril de 2015, por volta das 20h,
nas proximidades do Shopping Tambiá, os denunciados, subtraíram, mediante violência
e grave ameaça, o aparelho celular pertencente a José Kelson de Lima Queiroz.
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Narra  a  peça  acusatória  que  a  vítima  tinha  saído  do  Shopping
Tambiá, quando foi abordada pelos acusados, que teriam perguntado o nome de uma rua,
simulando  estarem  perdidos.  Fornecida  a  informação,  José  Kelson  de  Lima  Queiroz
continuou a caminhar e, ao aproximar-se da escadaria da Caixa Econômica, localizada à
Rua  13 de  maio,  foi  surpreendido  pelos  acusados,  que  lhe  agarraram e  conseguiram
subtrair o seu aparelho celular.

Contudo, populares que presenciaram a cena, acionaram a Guarda
Municipal que passava pelas imediações no momento em que o delito ocorreu, de modo
que os agentes públicos conseguiram, após perseguição, capturar os denunciados. 

Denúncia recebida em 14 de maio de 2015 (fl. 57) e, posteriormente,
aditada (fls. 174/175), para retificar a qualificação de Clebson de Lima dos Santos para
Felipe Vieira Leite, que passou a ser incurso nos delitos descritos no art. 157, § 2º, inciso
II e art. 307, ambos do Código Penal c/c art. 69 do Código Penal. Os demais termos da
peça acusatória permaneceram ratificados.

Aditamento  à  denúncia  recebido  em  8  de  agosto  de  2016  (fls.
185/186)

Instruído, regularmente, o feito, foram apresentadas alegações finais
pelo Ministério Público (fls. 215/219) e pela defesa (fls. 220/221).

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, para condenar os réus Felipe Leite Vieira e José Edson da Silva
nas penas do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando a reprimenda da seguinte
forma (fls. 222/235):

a) Para o denunciado Felipe Leite Vieira:

– Após a análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 5  (cinco)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão,  e  40  (quarenta)  dias-multa.  Ante  a
reincidência, aumentou a pena para 6 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
e, por força da confissão espontânea, diminuiu-a em 4 (quatro) meses e 5(cinco) dias-
multa, perfazendo 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco)
dias-multa.

Em  terceira  frase,  incidiu  a  causa  de  aumento  relativo  com  ao
concurso  de  agentes,  assim,  majorou  a  reprimenda  em  1/3  (um  terço),  totalizando
definitivamente 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta)
dias-multa.

b) Para o denunciado José Edson da Silva:
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– Após a análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 5  (cinco)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão,  e  40  (quarenta)  dias-multa.  Ante  a
reincidência, aumentou a pena para 6 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em  terceira  frase,  incidiu  a  causa  de  aumento  relativo  com  ao
concurso  de  agentes,  assim,  majorou  a  reprimenda  em  1/3  (um  terço),  totalizando
definitivamente 8 (oito) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Fora fixado o regime fechado para cumprimento da pena por serem
os condenados reincidentes.

Os réus não fizeram jus à substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos ou ainda à suspensão da aplicação da pena por não preencherem
os requisitos legais.

Por fim, o Magistrado a quo efetuou, ainda, a detração da aplicada
aos  acoimados,  reconhecendo-lhes  o  direito  de  iniciarem  a  reprimenda  no  regime
semiaberto.

Irresignados, os acusados recorreram, pugnando, em síntese, pela
desclassificação  do  crime  de  roubo  consumado  para  tentado.  Ao  final,  pediu   a
diminuição da pena.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.272/274),  seguiram os
autos,  já  nesta  Instância,  à  Procuradoria  de  Justiça,  que,  em  parecer,  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 275/278).

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à sentença
condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando por sua reforma, no sentido
de desclassificar o crime de roubo de sua forma consumada para tentada.

Restou, devidamente, demonstrada  a  autoria e a materialidade, de
modo a positivar a existência do delito de maneira cristalina, o que se depreende das
suficientes provas colhidas durante as fases inquisitorial e processual, tais como, o Auto
de Prisão em Flagrante (fls. 06/10), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 13), Auto de
Entrega (fl. 14) reconhecimento da vítima, e depoimentos testemunhais, todos acordes
com o direcionamento tomado na condenação.
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A vítima, José Kelson de Lima Queiroz, ao ser ouvida em juízo,
descreveu com riqueza de detalhes toda a cena criminosa e reconheceu os apelantes como
os indivíduos que teria subtraído seu aparelho celular, utilizando-se de grave ameaça.
(mídia, fl. 78). 

Nesse  direcionamento,  não  constitui  demasia  reproduzir  o
depoimento da vítima José Kelson de Lima Queiroz e das testemunhas Ronaldo Gomes e
José da Silva, que foram transcritos na sentença. Vejamos:

Depoimento da vítima José Kelson de Lima Queiroz (fls.
78):

"que  estava  saindo  do  Shopping  Tambiá.  Que  foi
abordado  pelos  acusados  pedindo  informação  sobre  o
nome de uma rua. Que na esquina, havia o nome da rua.
Que atravessou a rua. Que, próximo à Caixa Econômica
Federal, os acusados lhe abordaram novamente, pedindo
seu celular que estava em sua mão. Que os acusados lhe
agarraram a fim de subtrair seu aparelho. Que reagiu à
ação. Que os acusados conseguiram subtrair o aparelho.
Que  populares  gritaram para  uma viatura  que  passava
pelo local. Que os guardas civis conseguiram apreender
os  acusados.  Que  os  acusados,  ao  serem  vistos  pela
viatura,  tentaram se livrar  do aparelho roubado e  uma
faca.  Que  os  acusados afirmaram que não estavam na
posse  do  celular  Que  após  a  prisão  dos  acusados,  se
dirigiu à delegacia. Que os acusados lhe agrediram. Que
os acusados estavam na posse de uma faca, mas não a
utilizaram  para  subtrair  o  aparelho.  Que  os  acusados
falaram  "passa  o  celular".  Que  subtraíram  apenas  o
celular do depoente. Que os acusados estavam a pé. Que
reconhece os acusados como autores do crime o qual fora
vítima. Que os dois acusados agiram conjuntamente para
o cometimento do crime."  

Neste  mesmo  sentido,  a  testemunha  Ronaldo  Gomes,
afirmou em seu depoimento (fls. 78):

"que se encontrava de serviço no dia dos fatos. Que ao se
aproximar da Caixa Econômica Federal, próximo à rua
13 de Maio, avistou populares acenando para a viatura.
Que  os  populares  informaram  que  dois  indivíduos
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realizaram um assalto nas proximidades. Que, durante as
diligências  para  encontrar  os  assaltantes,  se  depararam
com dois indivíduos, que tentaram fugir após soltarem
uma faca e um celular Que, após capturar os acusados,
conduziram os mesmos até a base da Guarda Civil. Que,
em seguida, apresentou os acusados na delegacia. Que a
vítima  informou  ao  depoente  que  um  acusado  lhe
abordou com uma faca, enquanto outro lhe agarrou. Que
reconhece  os  acusados  como sendo os  apreendidos  no
dia  dos  fatos.  Que  a  perseguição  durou  pouco tempo.
Que  os  acusados  tentaram  se  evadir  ao  avistarem  a
viatura da Guarda Civil. Que seu colega de profissão viu
quando um acusado tentou se livrar do aparelho celular
subtraído." 

Corroborando os demais relatos,  a  testemunha José da
Silva, afirmou em seu depoimento (fls. 78):

“[…] que ouviu falar que os acusados efetuaram o roubo
conjuntamente. Que não sabe se as vítimas reconheceram
os acusados. Que reconhece os acusados como sendo os
autos do assalto.”  (fls. 224/225)

Como ressaltado, a vítima reconheceu os envolvidos na empreitada
criminosa. Além do mais, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima, possui valor
probante a ensejar decreto condenatório, especialmente quando inexiste qualquer motivo
para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIME.  ROUBO  DUPLAMENTE
MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE  ARMA  E
CONCURSO  DE  PESSOAS.  1.  PRELIMINAR.
RECONHECIMENTO.  ART.  226  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  PENAL.  O  referido  dispositivo  contém
meras recomendações, sendo desnecessária a sua estrita
observância. 2. AUTORIA E MATERIALIDADE. Prova
segura  quanto  à  materialidade  e  a  participação  na
empreitada  criminosa,  demonstrada  pelo  conjunto
probatório.  3.  PALAVRA DA VÍTIMA.  A palavra  da
vítima assume especial relevância no esclarecimento da
autoria. (...)” (TJRS - Apelação Crime Nº 70059849893 –
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Rel.  Vanderlei  Teresinha  Tremeia  Kubiak  –  DJ:
26/06/2014) – grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO  MAJORADO
-SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DEPOIMENTOS DA
VÍTIMA - VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA -
DECOTE  DA  MAJORANTE  DO  CONCURSO  DE
PESSOAS  -  IMPOSSIBILIDADE  -  SUBSTITUIÇÃO
DA  PENA  CORPORAL  POR  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS  -  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  LEGAIS  -  REVISÃO  DA  PENA  -
INVIABILIDADE  -  RECURSOS  IMPROVIDOS.  A
palavra  da  vítima  nos  crimes  cometidos  na
clandestinidade,  como  o  roubo,  em  que,  geralmente,
inexistem testemunhas presenciais, são de extrema valia
para  o  conjunto  probatório  dos  autos.  Devidamente
comprovada a  prática  delitiva,  não há que se  falar  em
absolvição. Inviável o decote da majorante do concurso
de pessoas quando há a demonstração da convergência de
vontades, bem como a participação de mais agentes na
prática  do  evento  delituoso.  Não  preenchidos  os
requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos.   (TJMG - Apelação Criminal
1.0707.13.013373-9/001 -  Rel. Des. Sálvio Chaves - DJ
10/06/2014)

Outrossim, de acordo com a doutrina e jurisprudência dominantes, a
consumação do roubo se exaure com o simples apossamento da coisa subtraída mediante
grave ameaça e/ou violência, pouco importando que o acusado tenha tido ou não a posse
mansa e pacífica dos bens subtraídos, mas apenas que a vítima tenha sido privada de seu
controle e disposição, ainda que por breve lapso temporal. 

Neste sentido, colaciono julgados do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO.  MOMENTO
CONSUMATIVO.  POSSE  MANSA E  PACÍFICA DA
RES  FURTIVA.  DESNECESSIDADE.
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA.  SÚMULA  83/STJ.
PRETENSÃO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
TENTATIVA.  DELITO  CONSUMADO.
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IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
IMPROVIDO.
1.  É  assente  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  a
orientação  de  que  para  a  consumação  do  delito  de
roubo não é necessária a posse mansa e pacífica do
bem subtraído,  sendo suficiente a inversão da posse
mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja
imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que
o  objeto  subtraído  saia  da  esfera  de  vigilância  da
vítima.  2. […] (AgRg nos EDcl no AREsp 506.442/ES,
Rel.  Ministro  WALTER DE ALMEIDA GUILHERME
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),
QUINTA  TURMA,  julgado  em  18/12/2014,  DJe
02/02/2015)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  OFENSA  AO  ART.  14,  II,  DO  CP.
APLICAÇÃO  DA CAUSA DE  DIMINUIÇÃO  PELA
TENTATIVA.  POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES
FURTIVA.  DESNECESSIDADE.  ACÓRDÃO  EM
CONFORMIDADE  COM  A  JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.  SÚMULA 83/STJ.  VIOLAÇÃO  AO
ART. 5º, LIV, DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. "A jurisprudência da Terceira Seção deste STJ é firme
no sentido de que se considera consumado o crime de
roubo  com a  simples  posse,  ainda  que  breve,  do  bem
subtraído, não sendo necessário que a mesma se dê de
forma  mansa  e  pacífica,  bastando  que  cessem  a
clandestinidade  e  a  violência."  (AgRg  no  HC
224.346/MS,  Rel.  Min.  JORGE  MUSSI,  QUINTA
TURMA,  DJe  27/11/2013)  2.  A  análise  de  matéria
constitucional não é de competência desta Corte, mas sim
do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação
da Constituição Federal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no  AREsp  394.973/MG,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014)
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Registro,  por  fim,  que  a  denúncia  foi  aditada  para  retificar  a
qualificação  de  Clebson  Lima  dos  Santos  para  Felipe  Vieira  Leite  e,  ainda,  para
acrescentar fatos não narrados na exordial,  que seriam inerentes a este,  de modo que
passou a ser processado pelos delitos descritos no art.  157, § 2º,  inciso II e art.  307,
ambos do Código Penal. 

O Magistrado de 1º grau, ao sentenciar,  analisou, tão somente, o
delito  de  roubo  e,  por  conseguinte,  a  sentença  configurou-se  como  citra  petita.  No
entanto, como o único recurso existente, nos autos, é da defesa, deixo de apreciar o delito
tipificado no art. 307 do Código Penal, em observância ao Princípio da Non Reformatio
in Pejus.

Ante todo o exposto,  nego provimento  ao recurso, para manter a
sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Esta decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu  o  julgamento,  como  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando,  além de mim,  Relator,  o  Excelentíssimo Senhor Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos, revisor.

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.

João Pessoa, 28 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                        Relator
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