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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0015583-54.2014.815.2002 –  4ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
01 APELANTE : Ministério Público Estadual
02 APELANTE : Fabiano Côrtes de Sousa
ADVOGADOS :  Harley  Hardenberg  Medeiros  Cordeiro  e  Arthur
Bernardo Cordeiro 
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÕES  CRIMINAIS. ROUBO  MAJORADO
PELO  CONCURSO  DE  PESSOAS  EM
CONTINUIDADE DELITIVA. Art.  157,  §  2º,  II
(duas vezes), c/c o art. 71, ambos do CP. Recurso
da  defesa  objetivando  absolvição  e
desclassificação.  Autoria  e  materialidade
comprovadas.  Condenação  mantida.  Pena-base.
Redução.  Impossibilidade.  Recurso  do  Ministério
Público. Pleito de condenação conforme aditamento
da  denúncia.  Inviabilidade.  Vítima  não  ouvida.
Ausência  de  bens  apreendidos.  Declarações
isoladas nos autos. Manutenção da condenação nos
exatos  termos  da  sentença. Recursos
conhecidos e desprovidos.

- Incabível falar em absolvição quando a autoria e
materialidade  restaram  devidamente
comprovadas, através das declarações das vítimas
e depoimentos das demais testemunhas.

-  Demonstrado,  de  forma inequívoca,  que o  réu
empregou  grave  ameaça  contra  as  vítimas,
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inviável a desclassificação para o crime de furto.

-  Impossível  o reconhecimento do delito em sua
forma  tentada,  pois  restou  claro  que  houve
inversão da posse dos bens, ainda que tenha sido
por um período curto.

- Não prospera o pleito de condenação do acusado
pelo  delito  praticado  por  uma  terceira  vítima,
quando esta não é ouvida, nem na fase policial,
nem na  esfera  judicial,  não  sendo,  também,  os
bens roubados encontrados em poder do réu.

- Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, a
incidência  da  circunstância  atenuante  não  pode
conduzir à redução abaixo do mínimo legal.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados:

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em conhecer  e  NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS.

RELATÓRIO

Perante a 4ª  Vara Criminal  da  Comarca  da  Capital,
Fabiano  Côrtes  de  Sousa, amplamente qualificado nos autos, foi
denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 157,
§2º, inciso II (duas vezes), c/c o art. 71, todos do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que (fls. 02/05):

“(…) Na dia 07 de março de 2014, por volta das 12h15,
próximo  a  Igreja  Batista,  situada  no  Centro  desta
capital, o denunciado, juntamente com dois indivíduos,
subtraiu, mediante violência e grave ameaça, o celular
Samsung Duos, de cor branca, e a bolsa pertencente a
vítima Maria Francielly do Nascimento.
Ato contínuo, por volta das 13h, no interior do ônibus
da  linha  505  –  Bairro  dos  Ipês,  nas  imediações  da
Clínica  São  Pedro,  o  acusado  e  um  comparsa
subtraíram,  mediante  violência  e  grave  ameaça,  o
celular  Samsung  Galaxy  S3  da  vítima  André  Murilo
Batista de Arruda.
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Extrai-se dos autos  que a vítima Maria Francielly  foi
roubada quando estava na companhia de seus amigos.
A mesma, após ser assaltada, foi até a Escola Olivina e
narrou o fato criminoso sofrida aos seguranças. Estes
passaram a  caminhar  junto  a  mesma,  no  intuito  de
encontrar o acusado e seus comparsas. Ao passar na
Praça da Independência, a vítima encontrou sua bolsa
e,  ao  abri-la,  notou que faltava cerca de R$50,00 e
alguns documentos.
Em seguida, a Srta. Maria Francielly retornou para a
Escola Olivina e visualizou o acusado e seus colegas
dentro  de  um ônibus  seguindo  em direção  a  Lagoa.
Após vê-los, passou a segui-los e, ao chegar no Centro
Comercial  de Passagem, pediu ajuda dos seguranças
do referido estabelecimento para deter os assaltantes,
porém apenas o ora denunciado foi detido, os demais
conseguiram fugir.
Logo em seguida, a Polícia  Militar foi  acionada e, ao
comparecer no local, conduziu o acusado à Delegacia
para os devidos procedimentos legais.
No  momento  da  prisão  em flagrante  do  acusado,  o
mesmo  ainda  estava  na  posse  do celular  da  vítima.
Ademais, estava na posse de outro celular Samsung S3
(Auto de Apreensão e Apresentação de fls.  10), cujo
proprietário  foi  encontrado,  tratando-se  da  vítima
André Murilo, que houvera sido assaltado pelo acusado
no interior do ônibus, conforme já narrado (...)”.

Recebida a denúncia no dia 14 de abril de 2014 (fl. 45).

Aditamento  da  peça  basilar,  às  fls.  119/121,  para
denunciar  o réu como incurso nas  sanções do art.  157, §2º,  inciso II
(duas vezes), c/c o art. 70 e art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 71, todos do
Código Penal.

Em  sede  de  alegações  finais,  a  defesa  requereu  a
instauração de incidente de insanidade mental  do denunciado, tendo o
magistrado a quo, após anuência do parquet, determinado a abertura do
referido incidente.

Incidente de insanidade mental apensado aos autos.

Depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls.
163/176), condenando o réu, por violação ao art. 157, §2º, inciso II, c/c o
art.  71 do CP,  em razão dos roubos praticados em desfavor de Maria
Francielly do Nascimento e André Murilo Batista de Arruda, a uma pena de
06  (seis)  anos,  02  (dois)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  a  ser
cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.
Consta,  ainda,  que  o  acusado  foi  absolvido  do  roubo  perpetrado  em
desfavor da vítima Raquel, com fulcro no art. 387, inciso VII, do CPP.
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Foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

Inconformados, apelaram o Ministério Público (fl. 177)
e o acusado (fl. 186).

Em  suas  razões  (fls.  178/184),  o  representante  do
parquet pugna pela reforma da sentença no tocante à absolvição do réu
pelo roubo perpetrado contra a vítima Raquel, alegando, para tanto, que a
versão da vítima Maria Francielly foi corroborada por outros elementos de
prova, qual seja, o interrogatório do réu.

A  defesa  (fls.  203/210),  por  sua  vez,  aponta  que  a
confusão mental do apelante, por ser usuário de drogas bem como por
seu histórico familiar, deve ser levada em conta no julgamento final do
presente caso. 

Alega, também, que a condenação baseou-se apenas
no depoimento das vítimas, tendo estas “deliberada vontade de prejudicar
ao máximo o Defendente”. Nesse mesmo norte, afirma que a autoridade
policial é irmã da vítima André Murilo, tendo esta trazido as testemunhas
de acusação para a audiência.

Assevera que o aditamento da denúncia se lastreia em
uma suposição, apontando uma suposta vítima, dois supostos assaltantes
e  mais  uma  conduta  que  não  foi  comprovada  e  nem  sequer
jurisdicionalizada.

Por esses motivos, pugna pela absolvição.

Alternativamente, requer a desclassificação do delito de
roubo para o delito de furto tentado.

Por  fim,  roga  pela  redução  da  reprimenda  ante  a
aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões  ministeriais,  às  fls.  214/221,  e
defensivas, às fls. 224/231.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador, Dr. Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, opinou pelo
desprovimento do recurso  ministerial e  provimento  parcial  da
apelação  defensiva,  para  que,  mantida  a  condenação  constante  da
sentença,  seja  reformada  a  pena,  aplicando-se  a  atenuante  da
menoridade relativa (fls. 235/247).
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É o relatório.

VOTO:  Exmo.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Conheço dos recursos apelatórios, eis que presentes os
pressupostos de admissibilidade e processamento.

Conforme  alhures  relatado,  a  defesa  pugna  pela
absolvição, pela desclassificação dos delitos de roubo para furto tentado e
pela redução da reprimenda.

Por sua vez, o Ministério Público roga pela condenação
do réu no tocante ao roubo perpetrado contra a vítima Raquel.

De  antemão,  tenho  que  os  recursos  não  merecem
prosperar, pelos motivos que passo a expor:

A  materialidade  e  autoria  dos  roubos  perpetrados
contra  as  vítimas  Maria  Francielly  do  Nascimento e  André Murilo
Batista  de  Arruda restaram devidamente  comprovadas  pelo  Auto  de
Prisão em Flagrante (fls. 07/10), pelo Auto de Apreensão e Apresentação
(fl. 16), pelo Termo de Entrega (fl. 20) e pela prova oral colhida – relatos
das vítimas e testemunhas.

Todavia, o mesmo não se pode afirmar em relação ao
roubo praticado contra a ofendida “Raquel”, não tendo esta sido ouvida
nem na Delegacia nem em juízo, não sendo, também, apreendido nenhum
objeto dela com o réu.

Vejamos:

A  vítima  Maria  Francielly  do  Nascimento,  em  juízo,
disse (fls. 107/108): 

“(...) que quando chegou em frente a igreja batista foi
abordada por Fabiano e ouras pessoas (sic) não
identificadas; que Fabiano pediu  que a declarante
ficasse quieta, calada e passasse o celular; que o
agarrou  a  bolsa  e  puxou,  enquanto  que  Fabiano
pedia o celular da declarante os outros dois elementos
pediam  o  celular  de  Raquel  e  o  celular  de  outro
menino;  que  Raquel  não  deu  o  celular  pois  estava
escondido, mas ela entregou o cartão de passagem e
cerca de R$13,00, que estava dentro da bolsa; que a
bolsa de Raquel não foi levada; (…) e neste momento
visualizaram o acusado Fabiano dentro de um ônibus e
o mesmo ainda chegou a mostra os celulares roubados
para  as  vitimas;  (…)  que  alguém pediu  ao  vigilante
para  prender  o  acusado  no  CCP;  que  o  vigilante
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prendeu  o  acusado  e  o  levou  para  o  centro  de
passagem;  que  reconhece  o  acusado  aqui  presente;
(…)”. Destaquei.

O ofendido, André Murilo Batista de Arruda, em sede
judicial, fl. 109, afirmou:

“(…) que estava saindo do colégio Marista Pio X e foi
até uma parada de ônibus em frente ao Ie e pegou o
ônibus 505 do bairro dos Ipês;  que dois meliantes
encararam a  vítima  dentro  do  ônibus  e,  nas
proximidades  do  supermercado  Extra,  anunciaram  o
assalto;  que um dos meliantes que não é o Fabiano
parecia  estar  armado  pois  tinha  um  volume
debaixo da camisa; que o réu Fabiano pediu o celular
e a vítima não quis entregar; que o colega de Fabiano
passou a catraca de volta e Fabiano mandou atirar na
vítima, com medo a vítima entregou o celular (…)
que o amigo de Fabiano assaltou outras pessoas que
estava  no  interior  do  ônibus  inclusive  um amigo  da
vítima; (…) que recebeu uma ligação de sua irmã, que
é  delegada,  a  qual  informou  que  o  seu  celular
encontrava-se  na  delegacia,  pois  Fabiano  teria  sido
preso  com  o  seu  celular  e  outros  da  outra  vítima
Francielly;  que  reconhece  o  acusado  como a  pessoa
quem lhe assaltou; (…)”.

A  testemunha,  Leonardo  Adelino  de  Moura,  policial
militar,  em  audiência,  fl.  110,  asseverou  que  com  o  réu  foram
encontrados  três  celulares,  tendo  sido  descoberto,  após  efetuarem
ligações,  que  pertencia  ao  irmão  da  delegada  Ranielle  –  André.
Esclareceu, ainda, que o reconhece como sendo a pessoa que foi presa
acusada da prática dos fatos narrados na denúncia.

No  mesmo sentido,  a  testemunha  Cisenande  Paulino
dos Santos, fl. 111, em sede judicial, disse que apenas predeu o acusado,
após uma jovem apontá-lo como autor do assalto praticado contra ela.

As  testemunhas  de  defesa,  José  Cândido  da  Silva  e
Emanuel  de  Alencar  Morais,  limitaram-se  apenas  a  destacar  fatos
abonadores a respeito do acusado (fls. 112/113).

Por  outro  lado,  o  réu,  em  seu  interrogatório  (fls.
114/117 e 138/140), confessa a subtração dos bens das vítimas  Maria
Francielly  do  Nascimento e  André  Murilo  Batista  de  Arruda,
apresentando, contudo uma versão diferente dos fatos, in verbis:

“(…) quando passava em frente a Ig Batista, viu duas
meninas conversando sentadas no chão;  que não as
conhecia; enquanto elas conversavam pegou a bolsa de
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uma e  correu;  que  abriu  a  bolsa,  pegou um celular
pequeno branco e quarenta reais e deixou a bolsa perto
da parada, pegando o primeiro onibus vermelho; que a
bolsa  estava  solta  ao  lado  das  meninas  e  o
interrogando nada falou para elas, simplesmente pegou
a bolsa e saiu correndo; (…) que entrou no primeiro
onibus;  que  na  primeira  parada  da  Epitácio  viu  um
menino dentro do onibus com um celular grande cinza
escuro; que então tomou o celular da mao do rapaz e
desceu  correndo  do  onibus  na  parada;  que  também
nada  disse  ao  rapaz  cujo  celular  tomou  nem  fingiu
estar armado; (...)”.

Portanto, ao analisar todo o contexto fático-probatório
deste processo conclui-se que não há qualquer dúvida de que o acusado
praticou  o  roubo  qualificado  contra  as  vítimas  Maria  Francielly  do
Nascimento e  André  Murilo  Batista  de  Arruda, em  concurso  de
pessoas  e  em  continuidade  delitiva,  sendo  sua  tese  absolutória,
totalmente descabida.

Frise-se  que  a  tese  da  defesa  na  qual  alega  que  o
apelante possui confusão mental – por ser usuário de drogas bem como
por seu histórico familiar – encontra-se rechaçada, tendo em vista que os
médicos  psiquiatras,  no  incidente  de  insanidade  mental  encartado  aos
autos, concluíram que “FABIANO CORTES DE SOUSA era ao tempo ação
capaz de entender o caráter delituoso dos seus atos, e determinar-se de
acordo  com  este  entendimento”  (fl  18).  Comentando,  ainda,  que  “o
periciando  não  apresenta  qualquer  doença  mental,  desenvolvimento
mental incompleto ou retardado ou perturbação da saúde mental. Logo se
pode  afirmar  que  o  examinando  possuía  ao  tempo  da  ação  a  plena
capacidade de entendimento, e de se determinar frente a estes atos caso
venha a se confirmar a denuncia.”

Saliente-se,  ainda,  que  a  condenação  não  se  lastrou
apenas nas declarações das vítimas, mas também nos depoimentos do
policial militar que efetuou o flagrante, bem como de outras testemunhas,
além dos demais elementos probatórios carreados aos autos.

Nesse  ponto,  a  defesa  não  trouxe  qualquer
comprovação de que as vítimas tivessem deliberada vontade de prejudicar
o  réu,  nem que a irmã do ofendido  André Murilo,  por  ser  delegada,
tenha influenciado na apuração dos fatos.

Ora, é cediço que nos crimes contra o patrimônio, como
o roubo, as declarações da vítima são de extrema valia para o conjunto
probatório dos autos, não sendo crível que elas tivessem a intenção de
prejudicar e acusar estranhos, injustificadamente.

Ressalto, ainda, que o delegado de polícia que presidiu
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o inquérito não é a irmã da vítima, não havendo qualquer impedimento
nesse sentido.

Assim,  as  declarações  das  vítimas  e  os  depoimentos
das testemunhas são harmônicos entre si e com os demais elementos,
não restando dúvidas de que o acusado foi autor dos delitos que lhe são
imputados, motivo pelo qual é impossível prosperar o pedido absolutório.

Do mesmo modo, não prospera o pedido ministerial de
condenação do acusado pelo delito praticado contra a vítima “Raquel”.

Conforme já explanado, a ofendida não foi ouvida, em
ambas  as  fases,  nem  seus  bens  foram  apreendidos  com  o  acusado,
restando as declarações da vítima Maria Francielly do Nascimento, nesse
ponto, isoladas dos demais elementos, tendo que, portanto, ser aplicado o
benefício da dúvida para o réu.

Alternativamente,  a  defesa  do  apelante  requer  a
desclassificação dos delitos de roubo para o de furto tentado.

Sem razão.

O  roubo  é  a  subtração  de  coisa  alheia  móvel  com
violência ou grave ameaça à pessoa. O bem jurídico protegido não é só o
patrimônio, como também a integridade física e psíquica e a liberdade
individual.

No  caso,  restou  evidenciado  que  os  delitos  foram
praticados  mediante  grave  ameaça  às  vítimas  Maria  Francielly  do
Nascimento e André Murilo Batista de Arruda, já que para a primeira,
o réu juntamente com outras pessoas não identificadas, mandou que esta
ficasse quieta, calada e passasse o celular, agarrando a bolsa e puxando,
enquanto que, para o segundo ofendido, o acusado, também em concurso
de agentes, inclusive com o outro parecendo estar armado, mandou atirar
na vítima.

Assim sendo, em face das ameaças evidenciadas nos
autos, os delitos praticados pelo réu foram o de roubo e não furto. 

Noutro  norte,  não  há  que  se  falar  também  em
desclassificação para a modalidade tentada.

A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão
da posse, ou seja, quando o agente tem a posse mais ou menos tranquila
da coisa, ainda que por breve momento, fora da esfera de vigilância da
vítima.

O STJ e o STF já firmaram a orientação no sentido de
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que  o  crime  de  roubo  se  consuma  no  momento  em  que,  cessada  a
violência ou a grave ameaça, o agente tenha a posse da res furtiva ainda
que por pequeno espaço de tempo, não sendo necessário que o bem saia
da esfera de vigilância  da vítima.  Nesta hipótese se inclui  também os
casos em que o bem é restituído à vítima após a imediata perseguição.

No caso em tela, observa-se, que o agente obteve a
posse dos celulares, saindo os bens da esfera de vigilância das vítimas,
sendo ele detido em outro local, conforme acima explanado.

Dessa maneira, impossível o reconhecimento do delito
em sua forma tentada, pois restou claro que houve inversão da posse dos
bens, ainda que tenha sido por um período curto.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante
nos exatos termos da r. sentença.

A  defesa  pretende,  ainda,  a  redução  da  pena  na
segunda fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento da atenuante
da menoridade relativa. 

Contudo, tal pleito não comporta provimento.

Com efeito, comungo do entendimento de que não é
possível  na segunda fase  de aplicação  da pena,  ultrapassar  os  limites
estabelecidos abstratamente na lei,  conforme dispõe a Súmula 231 do
STJ, in verbis:

“Nenhuma circunstância atenuante pode reduzir a pena
aquém  do  mínimo  legal,  como  nenhuma  agravante
pode  aumentá-la  além  do  máximo  cominado”.

A  incidência  da  circunstância  atenuante  não  pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A  propósito,  vejamos  o  entendimento
jurisprudencial:

“PENAL  E  PROCESSUAL.  (...)  ATENUANTE.  REDUÇÃO
DA  PENA  AQUÉM  DO  MÍNIMO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. (...) Descabe
a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, a
patamar  aquém  do  mínimo  legal  em  razão  da
existência de circunstância atenuante, nos termos da
Súmula  231  desta  Corte  (...)”. (STJ,  AgRg  no
AREsp 647538/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
j: 09/06/15).

Diante disso, considerando que, no caso, a pena-base
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de  cada  um  dos  crimes  de  roubo  foi  fixada  no  mínimo  legal  de  04
(quatro) anos de reclusão e  10 (dez) dias-multa, correta a decisão
que, na segunda fase de aplicação da pena, reconheceu a atenuante da
menoridade relativa, deixando, todavia, de aplicá-la.

Na terceira  fase,  as  penas  foram acrescidas  em 1/3
(um  terço)  ante  a  presença  das  causas  de  aumento  do  concurso  de
pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP), restando as reprimendas em 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de  13 (treze)
dias-multa.

Em decorrência da continuidade delitiva de crimes (art.
71  do  CP),  o  magistrado  a  quo aplicou  a  fração  de  1/6  (um sexto),
restando  a  pena  final  em  06  (seis)  anos,  02  (dois)  meses  e  20
(vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa  .  

Ademais, o início da reprimenda foi fixado no regime
semiaberto.

Destarte,  não  há  qualquer  defeito  na  aplicação  da
reprimenda fixada ao apelante.

Ante  o  exposto,  em  desarmonia  com  o  parecer
ministerial,  NEGO  PROVIMENTO  AOS  RECURSOS e  mantenho
integralmente a sentença recorrida.

Expeça-se mandado de prisão,  após o decurso do
prazo dos Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William
de Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado até  o  preenchimento  da
vaga de Desembargador), revisor e João Benedito da Silva. 

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 Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018. 

DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
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RELATOR


