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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008459-08.2016.815.0011 – 4ª Vara da Comarca de
Campina Grande/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Anderson Domingos Pereira
ADVOGADO: Rafael Alves M. Araújo
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
PLEITO  PELO  RECONHECIMENTO  DA
TENTATIVA E APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO  PREVISTA  NO  ART.  14,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CP.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  De  acordo  com a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  considera-se  consumado  o
crime de roubo, no momento em que o agente se
torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que
não obtenha a posse tranquila, sendo prescindível
que  o  objeto  subtraído  saia  da  esfera  de
vigilância.

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,
nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o Parecer da Procuradoria de
Justiça.

RELATÓRIO

Perante  a  4ª  Vara  da  Comarca  de  Campina  Grande/PB,
Anderson  Domingos  Pereira, devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como
incurso  nas  sanções  do  art.  157,  caput,  do  Código  Penal,  conforme  narrativa
constante da exordial acusatória que passo a transcrever (fls. 02/03):

“Emerge  dos  autos  do  Inquérito  Policial  em
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anexo,  que  no  dia  29  de  Julho  de  2016,  por  volta  das  15h,  nas
proximidades  da  Praça do Trabalho,  no  Bairro  do  São José,  nesta
Urbe, o denunciado fora preso em flagrante delito, por ‘subtrair, para
si, mediante grave ameaça, bens pertencentes à vítima Taíla Sousa de
Moura Fé’.

Historiam os autos, que a vítima caminhava pela
localidade supracitada, em companhia de uma amiga (Kananda Ksey),
quando ambas foram surpreendidas pelo denunciado, o qual estava em
um ciclomotor e portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o
assalto e subtraiu a bolsa da vítima Taíla Sousa de Moura Fé.

Ocorre  que,  logo  após  a  pratica  do  intento
criminoso,  o  denunciado  fora  abordado  por  um  policial  militar
(Daciton Antônio de Araújo) que presenciou o fato e realizou a prisão
do  indigitado,  acionando  posteriormente  o  CIOP,  para  conduzir  o
acusado até a Central de Policial.

Ademais,  em  suas  declarações,  a  vítima
reconheceu o acusado como sendo o autor do crime em comento.

Por  fim,  em  seu  interrogatório,  o  denunciado
utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio.”

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público (fls. 135/136) e pela Defesa (fls. 160/162), o Juízo a quo
sentenciou (fls.  166/169),  julgando procedente a Denúncia para condenar o réu
Anderson Domingos Pereira,  como incursos nas sanções do art.  157,  caput,  do
Código Penal, fixando-lhe uma reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão – a
ser cumprida em regime aberto – além da pena de multa no montante de 10 (dez)
dias-multa, cada multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo.

Irresignado com o decisório adverso, recorreu o réu a esta
Superior  Instância  (fl.  180),  pugnado  em  suas  razões  (fls.  189/193)  que  seja
reformada a sentença para roubo na modalidade tentada, reconhecendo-se, a causa
de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único do Código Penal.

Ofertadas as contrarrazões (fls. 196/197), através das quais o
representante do Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso de
apelação.

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer da lavra do Procurador José Roseno Neto, opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 203/205).

É o relatório.
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VOTO

TEMPESTIVIDADE

O recurso é tempestivo, já que interposto em 29.09.2017 (fl.
180), tendo sido o réu intimado da Sentença em 04.10.2017 (fl. 183-v).

MÉRITO

A pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença  condenatória  proferida  pelo  Magistrado  singular,  pugnando  seja
reconhecida a forma tentada na prática do delito de roubo, aplicando-se o disposto
no art. 14, parágrafo único do Código Penal.

Pois  bem.  Consoante  ficou  evidenciado  no  caderno
processual, em especial, nos relatos das testemunhas e declarantes ouvidos, tanto
na esfera policial (fls. 05/06, 06, 07 e 08) bem como em Juízo (mídias/DVD – fls.
70, 85, 129 e 155), vê-se que houve, sim, a consumação do delito de roubo, sendo
impossível se falar em tentativa, uma vez que o art. 14, II, do CP dispõe ser crime
tentado “quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente”.

In casu, o agente logrou êxito em subtrair, mediante grave
ameaça,  fazendo uso de um simulacro  de arma de fogo,  a  bolsa  pertencente  à
vítima Taíla Sousa de Moura Fé, e, ainda que tenha sido detido imediatamente após
a prática do delito, a subtração já havia se operado.

A bem da verdade, neste tipo de crime, basta a subtração do
bem para se caracterizar a existência da posse do meliante, não importando assim
que esta seja, ou não, tranquila.

A consumação  do  delito  de  roubo  se  dá  com  a  simples
posse,  ainda  que  breve,  da  coisa  alheia  subtraída,  bastando  a  cessação  da
clandestinidade ou violência da ação.

Nesse  sentido,  esclarecedores  se afiguram os  julgados do
Excelso Pretório:

“O roubo se consuma no instante em que o ladrão se
torna  possuidor  da  coisa  móvel  alheia  subtraída
mediante  grave  ameaça  ou  violência.  Para  que  o
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ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso
direito, que ela saia da esfera de vigilância do antigo
possuidor,  mas,  ao  contrário,  basta  que  cesse  a
clandestinidade ou a violência, para que o poder de
fato  sobre  a  coisa  se  transforme  de  detenção  em
posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor
retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em
virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a
coisa  em  seu  poder  traduz  inequivocamente  a
existência da posse. E a perseguição - não fosse a
legitimidade  do  desforço  imediato  -  seria  ato  de
turbação  (ameaça  à  posse  do  ladrão)”  (in RT
677/428).

"Para  ter-se  o  delito  como  consumado  não  é
necessário que a coisa roubada haja saído da esfera
de vigilância da vítima, bastando a fuga com o bem
subtraído para caracterizar a existência de posse pelo
criminoso." (in RT 640/391).

“Firmou-se em Plenário a jurisprudência do Supremo
Tribunal  Federal,  no  sentido  de  que  'o  roubo  está
consumado  se  o  ladrão  é  preso  em  decorrência  de
perseguição imediatamente após a subtração da coisa,
não  importando  assim  que  tenha,  ou  não,  posse
tranquila desta'.” (in RTJ 135/161).

Pertinente,  também, a  jurisprudência  do  Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

“Esta  Corte  e  o  Supremo  Tribunal  Federal,  para
balizar  o  debate  sobre  a  consumação  do  crime  de
roubo,  adotam  a  teoria  da  apprehensio, também
denominada de amotio, segundo a qual se considera
consumado o mencionado delito no momento em que
o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não
seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial,
sendo  prescindível  que  o  objeto  do  crime  saia  da
esfera de vigilância da vítima. [...]”. (STJ - AgRg n°
REsp 1214179/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ªT, j.
27/03/2012, DJe 03/04/2012).
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“A Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento dos
EREsp n. 961.863/RS, ao se alinhar ao entendimento
do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão
de  que  é  prescindível  a  apreensão da arma para  a
aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §
2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua
utilização por outros meios de prova. 4. O tipo penal
classificado  como roubo  consuma-se  no  momento,
ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor
da res, não se mostrando necessária a posse tranquila,
fora da vigilância da vítima [...]”.  (STJ -  AgRg n°
REsp  1292360/RS,  Rel.  Ministro  Sebastião  Reis
Júnior, 6ªT, j. 02/02/2012, DJe 15/02/2012).

Ora,  é  de  clareza  solar,  pela análise  das  provas  colhidas
durante a instrução criminal, que o acusado se apossou – mediante grave ameaça –
do objeto supramencionado,  ainda que a posse não tenha sido tranquila,  restando
suficientemente comprovada a prática e a consumação do crime em disceptação.
Portanto,  a  execução  do crime de  roubo foi  consumada,  sendo  inconsistente  a
alegação de tentativa.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso apelatório.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins
Beltrão Filho, Presente da Câmara Criminal e relator, dele participando os Exmos.
Srs. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Joaci Juvino
da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 13 de Março de 2018.

João Pessoa, 15 de Março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
            Relator
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