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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº 0005177-59.2016.815.0011  –  3ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz convocado para substituir o Exmo.  Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADOS: Michel Platini José Vieira Monteiro e Jefferson Silva de Melo
DEFENSOR: Odinaldo Espínola

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  ROUBO
MAJORADO  E  EXTORSÃO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.  PLEITO  DE
INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS
CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. JUÍZO A QUO QUE
RECONHECEU O CONCURSO FORMAL. EXISTÊNCIA
DE  MATÉRIA  APRECIÁVEL  DE  OFÍCIO.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DOS  DELITOS  DE  EXTORSÃO.
RÉUS QUE, APÓS A SUBTRAÇÃO DO AUTOMÓVEL DA
VÍTIMA, TERIAM CONSTRANGIDO ESTA A LIGAR O
VEÍCULO  E  A ENGATAR  A MARCHA RÉ,  PARA SE
EVADIREM  DO  LOCAL.  INEXISTÊNCIA  DA
FINALIDADE  ESPECIAL  DE  OBTER  VANTAGEM
ECONÔMICA.  ABSOLVIÇÃO  DOS  CRIMES  DE
EXTORSÃO QUE SE IMPÕE. APELO PREJUDICADO.

- Consoante a própria denúncia,  os réus, após a subtração do
automóvel da vítima, teriam constrangido esta, por duas vezes, a
primeira para ligar o automóvel e a segunda para dar marcha ré
neste, com a finalidade de se evadirem do local do crime, ou
seja, para garantir a execução do roubo, o que não consiste, à
evidência, na vantagem econômica descrita no tipo penal do art.
158 do CP. Apelo prejudicado.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em,  de ofício, reformar a sentença para
absolver  os  réus/apelados dos  crimes  de  extorsão  a  que  foram condenados,  ficando
prejudicado o apelo ministerial.

RELATÓRIO



Perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, o
representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra Michel Platini José Vieira
Monteiro e Jefferson Silva de Melo, incursionando o  primeiro acusado nas penas dos
arts. 157, § 2°, I e II, 158, § 1° (duas vezes), e 304, c/c o art. 69, todos do Código Penal;
e o segundo denunciado nas penas dos arts. 157, § 2°, I e II, e 158, § 1° (duas vezes),
todos ainda combinados com o art. 69 do Estatuto Punitivo.

Narra a exordial acusatória que “no dia 10 de Maio do ano em
curso  (2016),  por  volta  do meio-dia,  os  acusados,  utilizando-se de arma de  fogo,
roubaram um automóvel  GM Cruze do Sr.  Alexsandro Silva Coura,  tendo,  após a
subtração, por duas vezes, usado de grave ameaça, exercida com o revólver, obrigado
a vítima a fazer algo,  com o intuito de obter vantagem ilícita,  fatos ocorridos em
frente  à  LAVARTE  Lavanderia,  localizada  na  Avenida  Vigário  Calixto,  bairro  do
Catolé, nesta cidade, tendo ainda o primeiro acusado apresentado documento falso
para ocultar sua quebra de albergue (...)”.

 
Consta, ainda, da prefacial, que “no dia e hora antes indicados,

a vítima, acompanhado de sua esposa, havia estacionado seu automóvel em frente à
lavanderia  antes  nominada  quando  chegaram  os  dois  acusados  e  anunciaram  um
assalto, estando o primeiro réu de arma em punho, tomando-lhe seu automóvel e os
demais bens que se encontravam no interior deste.

Após a subtração violenta, a vítima se dirigiu até a lavanderia,
tencionando pedir socorro e foi abordada novamente pelo primeiro réu que, ainda de
arma  em  punho,  obrigou  o  mesmo  a  ligar  o  automóvel,  enquanto  o  segundo  réu
aguardava para conduzir o bem roubado. Obedecendo ao comando dos assaltantes, a
vítima mais uma vez se  dirigiu à lavanderia,  quando novamente foi  abordada pelo
primeiro réu que, armado, desta vez, a obrigou a dar marcha ré no carro, para que os
meliantes se evadissem do local.

Acionada a polícia militar após a fuga dos ladrões, uma viatura
da PM cruzou com o carro roubado nas proximidades do viaduto da BR 104, que era
conduzido pelo segundo réu, e iniciou perseguição, tendo os assaltantes se evadido com
destino ao Bairro do Mirante. Lá chegando, em uma estrada de terra, o segundo réu
capotou o veículo, sendo os mesmos, nesta hora, presos em flagrante delito, momento
em que o primeiro acusado apresentou uma carteira de identidade falsificada, com o
nome de Vandeilton Freire Dantas e sua foto.”

Em  sentença  de  fls.  150/157,  o  Magistrado  Brâncio  Barreto
Suassuna condenou Michel Platini José Vieira Monteiro pelos crimes dos arts. 157, § 2°,
I e II, 158, § 1° (duas vezes), c/c o art. 70, primeira parte, e art. 304, c/c art. 69, todos do
Código Penal, a uma pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa; e Jefferson Silva
de Melo pelos crimes dos arts. 157, § 2°, I e II, 158, § 1° (duas vezes), c/c art. 70,
primeira parte, todos do Código Penal, a uma pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e
14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa.

Irresignado,  o  representante  do  Ministério  Público  interpôs
apelação a esta Corte, alegando que houve equívoco na sentença,  decorrente da não
aplicação do concurso material  de crimes;  e  que não houve concurso formal,  como
entendeu o Juiz a quo, mas sim concurso material, haja vista a pluralidade de condutas
praticadas pelos réus (uma de subtrair e duas de constranger) (fls. 173/177).



Contrarrazões dos réus apresentadas às fls. 187/189, pugnando
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Promotor de
Justiça convocado Amadeus Lopes Ferreira, às fls. 201/205, opinou  pelo provimento
parcial  do  apelo,  devendo  a  sentença  ser  reformada  com  relação  à  aplicação  do
concurso material dos crimes de roubo, uso de documento falso e extorsão, todavia,
considerando a pena resultante do reconhecimento da continuidade delitiva em relação
ao crime de extorsão. 

É o relatório.
VOTO: 

O cerne do recurso consiste na reforma da sentença, apenas no
que tange à aplicação da pena, visando ao reconhecimento do concurso material entre
os crimes narrados na denúncia (roubo e extorsões), haja vista haver o Juízo  a quo
aplicado, ao caso, a regra do concurso formal.

Compulsando  os  autos,  contudo,  entendo  haver,  no  presente
feito, questão apreciável, de ofício, que conduz à absolvição dos réus/apelados quanto
aos  crimes  de  extorsão  a  que  foram  denunciados,  tornando  prejudicado  o  recurso
interposto pelo Ministério Público.

Para  melhor  elucidação da  matéria,  convém transcrever,  mais
uma vez, os fatos descritos na denúncia:

“No dia 10 de Maio do ano em curso (2016),  por volta do meio-dia,  os
acusados,  utilizando-se  de  arma  de  fogo,  roubaram  um  automóvel  GM
Cruze do Sr. Alexsandro Silva Coura, tendo,  após a subtração, por duas
vezes,  usado  de  grave  ameaça,  exercida  com o  revólver,  obrigado  a
vítima  a  fazer  algo,  com  o  intuito  de  obter  vantagem  ilícita ,  fatos
ocorridos em frente à LAVARTE Lavanderia, localizada na Avenida Vigário
Calixto,  bairro  do  Catolé,  nesta  cidade,  tendo  ainda  o  primeiro  acusado
apresentado  documento falso  para  ocultar  sua  quebra  de albergue,  razão
pela qual, em virtude de tais condutas, infringiu o primeiro réu o disposto
nos artigos 157, § 2°, I e II, 158, § 1° (duas vezes),  e 304, c/c o art. 69,
todos do Código Penal, enquanto que o segundo denunciado incorreu  nas
penas dos artigos 157, § 2°, I e II, e 158, § 1° (duas vezes),  todos ainda
combinados com o art. 69 do Estatuto Punitivo.
 
Historiam os fatos que, no dia e hora antes indicados, a vítima, acompanhado
de sua esposa, havia estacionado seu automóvel em frente à lavanderia antes
nominada  quando  chegaram  os  dois  acusados  e  anunciaram  um  assalto,
estando o primeiro réu de arma em punho, tomando-lhe seu automóvel e os
demais bens que se encontravam no interior deste.

Após a subtração violenta, a vítima se dirigiu até a lavanderia, tencionando
pedir socorro e foi abordada novamente pelo primeiro réu que, ainda de
arma  em  punho,  obrigou  o  mesmo  a  ligar  o  automóvel,  enquanto  o
segundo réu aguardava para conduzir o bem roubado. Obedecendo ao
comando dos assaltantes, a vítima mais uma vez se dirigiu à lavanderia,
quando novamente foi abordada pelo primeiro réu que, armado, desta
vez,  a  obrigou  a  dar marcha  ré  no  carro,  para  que  os  meliantes  se
evadissem do local.

Acionada a polícia militar após a fuga dos ladrões, uma viatura da PM cruzou



com  o  carro  roubado  nas  proximidades  do  viaduto  da  BR  104,  que  era
conduzido pelo segundo réu, e iniciou perseguição, tendo os assaltantes se
evadido com destino ao Bairro do Mirante. Lá chegando, em uma estrada de
terra, o segundo réu capotou o veículo, sendo os mesmos, nesta hora, presos
em flagrante delito,  momento em que o primeiro acusado apresentou uma
carteira de identidade falsificada, com o nome de Vandeilton Freire Dantas e
sua foto.” (grifos nossos)

O crime de extorsão se encontra tipificado da seguinte maneira:

“Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com
o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a
fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

Como se vê, na infração em comento, o agente age com uma
finalidade especial, que é o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem
econômica.

No caso em disceptação, contudo, conforme se vê da leitura da
exordial acusatória, entendo que  não restaram demonstrados todos os elementos
constitutivos do referido tipo penal, na medida em que não se encontra presente o
fim especial de obter indevida vantagem econômica. 

Com  efeito,  consoante  a  própria  denúncia,  os  réus  teriam
constrangido a vítima, por duas vezes, a primeira para ligar o automóvel e a segunda
para dar marcha ré neste, com a finalidade de se evadirem do local do crime, ou seja,
para garantir a execução do roubo,  o que não consiste, à evidência, na vantagem
econômica descrita no tipo penal em discussão, pois a intenção, repita-se, era apenas de
assegurar a vantagem do roubo.

Em outras palavras, o elemento subjetivo, no caso, foi o mesmo
do princípio ao fim, qual seja, a subtração do veículo da vítima. Não houve a prática de
condutas  com dolos  distintos,  pois  os  constrangimentos  não foram além da simples
garantia  do  roubo,  isto  é,  não  passaram  a  ser  orientados  por  um  novo  elemento
subjetivo, diverso daquele da subtração.

Destarte,  não caracterizado o tipo penal referido na denúncia,
devem os réus serem absolvidos da imputação, com fundamento no art.  386, III,  do
CPP, ficando prejudicado o apelo ministerial.

Diante do exposto, de ofício, reformo a sentença para absolver
os  réus/apelados  dos  crimes  de  extorsão  a  que  foram  condenados ,  ficando
prejudicado o apelo ministerial  e mantidos os demais termos da sentença, restando
para o acusado Michel Platini José Vieira Monteiro a pena de 08 (oito) anos, 08 (oito)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa; e
para o acusado Jefferson Silva de Melo a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06
(seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa.

Oficie-se  ao  Juízo  das  Execuções  Penais  competente,
comunicando-o do teor das decisões prolatadas no presente feito.

É como voto. 



Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado
para substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos), relator,  Arnóbio
Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator 


