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APELAÇÕES  CRIMINAIS.  CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA.  ROUBO  MAJORADO  PELO
EMPREGO  DE  ARMA  E  CONCURSO  DE
PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA
TENTADA.  INVIABILIDADE.  INVERSÃO  DA
POSSE DO BEM SUBTRAÍDO.   REDUÇÃO DA
PENA-BASE.  NECESSIDADE.  ANÁLISE
EQUIVOCADA  DE  ALGUMAS  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  DETRAÇÃO.
INAPLICÁVEL.  TEMPO  DE  PRISÃO
PROVISÓRIA NÃO ALTERA O REGIME INICIAL
DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA  DEFINITIVA.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

O crime de roubo se consuma no momento em que,
cessada  a  violência  ou  grave  ameaça,  ocorre  a
inversão da posse do bem subtraído, ainda que por um
breve período, não se exigindo que essa seja mansa e
pacífica.

Evidenciado, nos autos, pelos depoimentos coerentes
das vítimas que houve inversão da posse dos bens,
não  há  que  se  falar  em  desclassificação  do  roubo
consumado para a forma tentada.

Diante  da  análise  equivocada  de  algumas
circunstâncias  judiciais,  a  redução  da  pena-base  é
medida que se impõe.
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Ainda  que  se  considere  o  tempo  em  que  os  réus
estiveram presos como sendo de prisão provisória, tal
contagem não teria o condão de alterar o regime inicial
estipulado  (semiaberto),  por  força  do  art.  33,  §  2°,
alínea “b” do Código Penal, uma vez que mesmo após
a detração, a pena privativa de liberdade continuaria
sendo superior a 04 (quatro) anos, importe este que
veda a fixação do regime aberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR PROVIMENTO  PARCIAL  AOS
APELOS PARA REDUZIR AS PENAS, MANTIDO O REGIME SEMIABERTO,
NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  DESARMONIA  COM  O
PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Elisson dos

Santos  Feitosa  (fl.  151)  e  Higor  Costa  Soares (fl.161) contra  sentença

prolatada  pelo  Juiz  de  Direito  da  6ª  Vara  Regional  de  Mangabeira  (fls.

134/145) que os condenou nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II  do

Código Penal, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20

(vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto,

além de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente

à época dos fatos.

 Nas  razões  recursais  (fls.  152/158),  a  Defesa  do  recorrente

Elisson dos Santos Feitosa, requer a desclassificação do crime de roubo para a

sua modalidade tentada. Requer, ainda, a redução da pena aplicada, para o

mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, aplicando ao final, a fração

de 1/3 (um terço) quanto ao aumento gerado pelas majorantes.

Já a Defesa de Higor Costa Soares, em suas razões recursais

Desembargador João Benedito da Silva
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(fls.  162//164),  pleiteia  a  desclassificação  do  delito  de  roubo  para  a  sua

modalidade tentada, posto que não foi consumado por circunstâncias alheias a

sua  vontade.  Pleiteia,  ainda,  a  redução  da  pena  aplicada,  considerando  a

primariedade e os bons antecedentes, bem como a aplicação da detração.

Contrarrazões ministeriais  (fls.  174/177)  pugnando-se  pela

manutenção do decisum.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  seu  Promotor  de  Justiça

Convocado, Amadeus Lopes Ferreira em  parecer encartado às fls. 183/193,

pronunciou-se pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

                               VOTO

O  representante  do  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  em

desfavor de Elisson dos Santos Feitosa  e  Higor Costa Soares,  dando-os

como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II  do Código Penal.

Narra  a  denúncia  que  no  dia  18  de  julho  de  2015,  no  Bairro

Valentina,  nesta  capital,  os  acusados  Higor  Soares  e  Elisson  dos  Santos

Feitosa foram presos em flagrante delito, por terem subtraído, para si, coisa

alheia  móvel,  mediante  grave  ameaça  exercida  com  arma  de  fogo,  em

concurso de duas pessoas

Segundo  a  exordial  acusatória,  os  réus  transitavam  em  uma

motocicleta,  ocasião  em  que  pararam,  e  adentraram  no  estabelecimento

comercial  QUEIROZ  AVES,  cada  um  com  uma  arma  de  fogo  em  punho,

anunciando o assalto.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em sequência, relata a denúncia que os acusados renderam o

proprietário  Marcelo Júnior  Bezerra de Queiroz,  bem como a sua mãe que

estava no caixa e um cliente que ali  se encontrava. Os denunciados, então,

conduziram as vítimas aos fundos do abatedouro, enquanto a mãe da vítima

coube  a  função  de  recolher  tudo  que  foi  arrecadado  durante  o  dia,  o

equivalente a R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais).

Por fim, relata a peça acusatória que, após a entrega do dinheiro,

os policiais militares, que viram toda ação delitiva, prenderam os acusados em

flagrante delito na posse da res subtraída.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado julgou procedente a

Pretensão  Punitiva  Estatal,  para  CONDENAR os  acusados Elisson  dos

Santos Feitosa e Higor Costa Soares, nas sanções do art. 157, § 2º, incisos

I e II do Código Penal, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 40

(quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época

do fato.

Contra a referida decisão, os acusados interpuseram recurso de

apelação.

Passo, pois, à análise do mérito recursal.

1. Do pleito de reconhecimento da tentativa

A alegação da defesa de que o crime de roubo não se consumou

em razão da atuação dos policiais militares que ali se encontravam não deve

prosperar. 

Conforme assentado nos Tribunais Superiores, a consumação do

Desembargador João Benedito da Silva
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delito de roubo se dá com a inversão da posse da res furtiva, não precisando

ser mansa e pacífica, sendo ainda, irrelevante o curto tempo em que o agente

teve a posse, vez que logo apreendido pelos policiais.

Sobre o tema, colhem-se julgados do Supremo Tribunal Federal e

do Superior Tribunal de Justiça:

                          

Ementa:  Penal.  Habeas  Corpus  originário.  Roubo
majorado.  Momento  consumativo.  Recurso  especial
provido.  Revolvimento  de  prova.  Inexistência.
Ausência  de  ilegalidade  ou  abuso  de  poder.  1.  A
autoridade  impetrada  não  revolveu  matéria  de  fato
para dar provimento ao recurso do Ministério Público.
2.  O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O
crime  de  roubo  consuma-se  quando  o  agente,
após  subtrair  coisa  alheia  móvel,  mediante  o
emprego de violência, passa a ter a posse da  res
furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não
se exigindo,  todavia,  a  posse  tranquila  do bem.”
(RHC 119.611, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Habeas Corpus
indeferido, revogada a liminar - Negritei

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO  RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO.  MOMENTO
CONSUMATIVO.  POSSE  MANSA  E  PACÍFICA  DA
RES  FURTIVA.  RECURSO  REPRESENTATIVO  DA
CONTROVÉRSIA.  RESP  1499050/RJ.  EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE.
1.  A  Terceira  Seção  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  no julgamento do REsp 1499050/RJ (Rel.
Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  Terceira
Seção, DJe 9/11/2015), sob o rito do art. 543-C do
CPC, consolidou entendimento no sentido de que
o crime de roubo se consuma no momento em que
o agente  se torna  possuidor  da  coisa  subtraída,
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.  No  presente  caso,  o
crime  foi  cometido  na  modalidade  consumada,
uma vez que, consignado pela instância de origem,
o bem, ainda que por breve espaço de tempo, saiu
da posse da vítima, sendo irrelevante que o réu,
após a fuga, tenha sido preso. (…) (AgInt no REsp
1646931/RJ,  Rel.  Ministro  REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017,

Desembargador João Benedito da Silva
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DJe 28/04/2017) – Negritei

                       Tal entendimento restou inclusive Sumulado, por meio do

Enunciado n° 582-STJ que assim dispõe:

"Consuma-se  o  crime  de  roubo  com  a  inversão  da
posse  do  bem  mediante  emprego  de  violência  ou
grave  ameaça,  ainda  que  por  breve  tempo  e  em
seguida  à  perseguição  imediata  ao  agente  e
recuperação da coisa roubada,  sendo prescindível  a
posse mansa e pacífica ou desvigiada." 

No  caso  dos  autos,  não  há  dúvida  de  que  os  apelantes

exerceram, ainda que momentaneamente, a posse dos bens subtraídos das

vítimas,  tendo em vista  que estes só foram recuperados após a prisão em

flagrante dos autores pelos policiais que, fortuitamente, passavam pelo local. 

A vítima João Batista Ferreira Martins  relatou em juízo (mídia

audiovisual  –  fl.122),  que  estava  no  estabelecimento  e,  momento  em  que

pegou o dinheiro para pagar as compras, os acusados anunciaram o assalto.

Asseverou,  ainda,  que  eles  subtraíram o  valor  de  R$ 816,00 (oitocentos  e

dezesseis reais), tendo um deles levado a vítima e a balconista para deitarem

nos fundos da loja enquanto o outro ficou no caixa, com a arma em punho.

A vítima Marcelo  Cunha  Bezerra  de  Queiroz,  proprietário  do

estabelecimento comercial, afirmou, em juízo (mídia audiovisual – fl. 122), que

sua mãe ligou chorando e, ao chegar ao estabelecimento, observou que estava

um caos,  pois,  encontravam-se,  no local,  uma viatura da polícia  e diversas

pessoas  na  frente  do  estabelecimento.  Aduziu  que  os  denunciados

pressionaram a arma contra a sua mãe, colocaram os funcionários para trás do

açougue, subtraíram a quantia do caixa e dos clientes. Acrescentou que sua

mãe ficou muito abalada, chorando muito.

Os  policiais  militares,  Antonio  de  Oliveira  e  Antonio  Aurélio

Desembargador João Benedito da Silva
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Borges,  disseram,  em  juízo,  que  estavam  passando  em  ronda  como  de

costume e os transeuntes chamaram a atenção deles, pois estava havendo um

assalto naquele exato momento. Aproximaram na viatura, fizeram um cerco,

adentraram no  local  e  um dos  elementos  foi  preso  de  imediato  e  o  outro

evadiu-se em fuga, sendo perseguido e capturado logo adiante. Em seguida,

encontraram  os  dois  revólveres,  calibre  38,  dentro  do  lixeiro  do  banheiro.

Relataram que o dinheiro subtraído das vítimas estavam com os acusados.

Informaram, ainda, que os réus chegaram no estabelecimento comercial em

uma moto de cor preta e entraram com arma em punho (mídia de fl. 22).

Como  visto,  as  testemunhas,  em  juízo,  sob  o  crivo  do

contraditório, afirmaram que a res furtiva foi encontrada com os denunciados.

 Os acusados, por sua vez, quando dos seus interrogatórios na

esfera  judicial,  confessaram o delito,  afirmando que pegaram o dinheiro  do

cliente e do caixa, sendo preso em flagrante na posse da res furtiva.

Destarte, nenhuma dúvida se verifica em relação à inversão da

posse dos bens, os quais só foram recuperados porque os autores do crime

foram presos em flagrante logo após a prática do crime, ficando a res subtracta

na posse dos recorrentes, por espaço de tempo suficiente para, à luz da teoria

adotada pela jurisprudência, reconhecer que o crime de roubo foi consumado. 

Dessa forma, não há se falar em mera tentativa, haja vista que

houve a inversão da  res furtiva,  devendo ser mantida a sentença na forma

como prolatada.

2. Da aplicação da pena

Pleiteiam os recorrentes  a  redução da  pena-base do delito  de

roubo ao mínimo legal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Transcrevo, pois, a análise das circunstâncias judiciais realizadas

pelo magistrado a quo:

a) Vítima João Batista Ferreira Bonfim

“(…) Em relação ao crime de roubo majorado contra a
vítima João Batista Ferreira Bonfim.
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais do art.
59, do CP.
A culpabilidade: mostra-se mediana.  Antecedentes: o
acusado é primário. A conduta social:  o acusado não
tem má conduta social.  Personalidade: o acusado se
mostra propenso a burlar regras – sociais e jurídicas.
Motivos do crime: o acusado agiu pensando apenas
em satisfazer uma motivação egoísta. Circunstâncias
do crime: o crime foi praticado de forma a impedir que
a vítima reagisse, pois a vítima foi levada para local
longe da vista de terceiros, tendo que deitar no chão.
As consequências do crime: não foram drásticas, pois
a  res  furtiva  foi  recuperada.  O  comportamento  da
vítima: a vítima não praticou nenhum ato para atrair ou
estimular a conduta do acusado.

Com  fulcro  nas  circunstâncias  judiciais,  fixo  a  pena
base em   cinco anos e seis meses de reclusão, pois
apesar  da  primariedade,  o  acusado  tem  contra  si
algumas das oito circunstâncias judiciais”.

Da  leitura  da  dosimetria  da  pena,  percebe-se  que  a

personalidade,  os  motivos, as  circunstâncias  e  o  comportamento  da

vítima foram valorados negativamente.

Pois bem. Necessário se faz dispensar cautela durante a análise

minuciosa de tais circunstâncias judiciais, com o fito de evitar que o Julgador

decaia em excesso durante a dosimetria da pena, aplicando uma reprimenda

corpórea  desproporcional  e  exacerbada  ao  agente,  em  face  da  conduta

delituosa por ele praticada.

In casu,  no que pertine à  personalidade,  a justificativa utilizada

Desembargador João Benedito da Silva
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pelo magistrado a quo para valorá-la negativamente não subsiste, porquanto os

elementos são genéricos, sem indicação de fundamentos concretos extraídos

dos  autos  que  demonstrassem  o  desvalor  da  personalidade  do  agente,

impondo,  assim,  o  afastamento  da  valoração  negativa  dessa  circunstância

judicial.

Sobre os motivos do crime, a valoração negativa, também, não

subsiste,  pois  não  foi  declinado,  no  decreto  condenatório,  fundamentação

idônea para o aumento da básica pelos motivos do crime. Decerto, “satisfazer

uma motivação egoísta”, não justifica qualquer exasperação da pena, devendo

ser afastada a valoração negativa de tal circunstância judicial.

Acerca das  circunstâncias,  conforme assentadas na sentença,

mostra-se  desfavorável  ao  réu,  posto  que  foi  justificada  com  fulcros  em

elementos  concretos  do  crime,  as  particularidades  do  delito  e  as  atitudes

assumidas pelos condenados no decorrer do fato criminoso, a denotar maior

reprovabilidade  da  conduta  imputada.  In  casu,  a  valoração  negativa  das

circunstâncias do crime justifica a exasperação da pena-base.

Por fim, verifica-se que a justificativa dada ao comportamento da

vítima,  não pode prejudicar os recorrentes e ensejar a  análise negativa da

vetorial, devendo ser neutralizada no caso de não interferência do ofendido na

prática do crime.

Assim, considerando que, em verdade, apenas as circunstâncias

do crime restaram desfavoráveis, reforma-se a pena-base de ambos os réus,

fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na  segunda  fase,  reconhecida  a  incidência  de  circunstâncias

atenuantes da menoridade e da confissão, mantém-se a redução de 05 (cinco)

meses  e  04  (quatro)  meses,  respectivamente,  e  05  (cinco)  dias-multa,

Desembargador João Benedito da Silva
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perfazendo-se a pena provisória em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses para

cada réu e 15 (quinze) dias-multa.

Na  terceira  etapa,  foi  considerada  na  sentença  a  causa  de

aumento  pela  presença de duas causas especiais  de  aumento  de pena.  E

tiveram a majoração da pena na fração mínima de um terço (1/3), o que se

mantém, concretizando-a em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo,

tornando-a definitiva.

b) Vítima Queiroz Alves

Em  relação  ao  crime  de  roubo  majorado  praticado
contra a vítima Queiroz Aves.
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais do art.
59, do CP.
A culpabilidade: mostra-se mediana.  Antecedentes: o
acusado é primário. A conduta social:  o acusado não
tem má conduta social.  Personalidade: o acusado se
mostra propenso a burlar regras – sociais e jurídicas.
Motivos do crime: o acusado agiu pensando apenas
em satisfazer uma motivação egoísta. Circunstâncias
do crime: o acusado praticou o crime durante o dia e
aproveitando-se do fato de que a vítima não estava em
condições de reagir  no  momento da abordagem. As
consequências do crime: não foram drásticas, pois a
res furtiva foi recuperada. O comportamento da vítima:
a  vítima  não  praticou  nenhum  ato  para  atrair  ou
estimular a conduta do acusado.
Com  fulcro  nas  circunstâncias  judiciais,  fixo  a  pena
base    em cinco  anos  de  reclusão,  pois  apesar  da
primariedade,  o acusado tem contra si  algumas das
oito circunstâncias judiciais”.

Com relação a esta vítima, apesar de extirpadas as circunstâncias

judiciais  acima  explicitadas,  a  pena-base  fixada  mostra-se  proporcional  e

suficiente, não merecendo reparo a reprimenda estabelecida na sentença.

2.1. Do concurso de crimes

Desembargador João Benedito da Silva
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Sendo a hipótese de concurso formal (art. 70,  caput, do Código

Penal),  aplica-se  aos  réus  somente  uma  das  reprimendas  corporais

estipuladas,  porquanto  idênticas,  aumentada  na  razão  de  1/6  (um  sexto),

totalizando 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além

de 40 (quarenta) dias-multa para ambos os réus.

2.2. Do pedido de detração da pena 

O  art.  387,  §  2º  do  Código  de  Processo  Penal  dispõe  que  o

magistrado ao fixar o regime de cumprimento de pena deve observar o período

em que o agente permaneceu preso antes da condenação. 

 

No  caso  em  comento,  os  apelantes  estiveram  segregados

cautelarmente do dia 18/07/2015 (fls.  06/08) até o dia 25/02/16 (fls.  84/07),

perfazendo um total de 07 (sete) sete meses, não influenciando, assim, este

período na fixação do regime diante da pena aplicada. 

Em  consequência,  a  detração  nesta  instância,  não  há  de  ser

aplicada.

Mantém-se,  portanto,  o  regime  semiaberto  fixado  na  sentença

atacada, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “b” do Código Penal.

Mantém-se, por fim, as demais cominações da decisão objurgada.

Pelo exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS,

para reduzir as penas dos apelantes ao quantum de 06 (seis) anos, 07 (sete)

meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, mantido

o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, bem como os demais

termos da sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração , sem manifestação.

É como voto.

         Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci Juvino da

Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 12

(doze) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


