
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0000629-29.2016.815.0451 –  Vara  Única  da
Comarca de Sumé/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Alexsandro Batista Crisafulli Nascimento
DEFENSORA: Fernanda Peres da Silva
APELADO: Ministério Público estadual

APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO.  CONDENAÇÃO  POR  ROUBO
QUALIFICADO  TENTADO,  FURTO
CONSUMADO  E  ROUBO  QUALIFICADO
CONSUMADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO
QUANTO  AO  1o DELITO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
AMEAÇA.  NÃO ACOLHIMENTO.  PEDIDO DE
DECOTE  DA QUALIFICADORA DO  USO  DE
ARMA.  PRESCINDIBILIDADE  DA
APREENSÃO.  MANUTENÇÃO.  PEDIDO  PARA
RECONHECIMENTO  DA  CONTINUIDADE
DELITIVA. PROVIMENTO, NESTE PONTO, DO
APELO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Pretensão de absolvição quanto ao delito de roubo
qualificado tentado. Réu que narra com detalhes o
cometimento  dos  três  delitos.  Presença  inequívoca
do animus furandi. Impossibilidade de absolvição.

2.  Como  é  mantida  a  condenação  por  roubo
qualificado, não há que se falar em desclassificação
para ameaça.

3. A apreensão da arma, para a majoração da pena no
delito de roubo é prescindível, se há nos autos outros
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elementos de prova que comprovem a sua utilização
no roubo.

4. Sentença que aplicou a regra do concurso material
entre  os  três  delitos  cometidos.  Modificação  para
reconhecimento  da  continuidade  delitiva  entre  os
dois  roubos.  Consequente  diminuição  da  pena  e
modificação do regime.

5. Provimento em parte do recurso.

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 dar parcial  provimento ao apelo para
reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos de roubo e reduzindo a pena
final para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa, nos termos
do voto do Relator, em harmonia com o Parecer Ministerial. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  Única  da  Comarca de  Sumé/PB,  Alexsandro
Batista Crisafulli Nascimento, vulgo “Alex”, qualificado na inicial, foi denunciado
como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, c/c art. 14, II, CP; art. 155, caput, c/c
art. 14, II, CP; e art. 157, §2º, I, c/c art. 69, do mesmo diploma, fls. 02/04.

Narra  a  peça  acusatória  que,  em 01/09/2016,  por  volta  das
13h30, o réu pegou uma corrida com o mototaxista Paulo César e, após rodar por
várias ruas da cidade, encostou o cano de uma arma de fogo nas costas da vítima,
anunciando o assalto e mandando que o mesmo parasse a moto. Ao parar, o réu
desembarcou,  mas,  antes  que  pudesse  efetivamente  se  apoderar  do  bem,  o
mototaxista aproveitou-se de uma distração e saiu em disparada.

Ao  passar  por  determinada  rua,  o  acusado  encontrou  uma
motocicleta, pertencente à vítima Laise Lucy, estacionada e saiu empurrando-a até
uma  via  próxima,  onde  tentou  fazer  “ligação  direta”,  mas  não  conseguiu  dar
partida da moto, pelo que abandonou-a no local.
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Em última conduta, na praça central de Sumé, o réu abordou o
mototaxista Marinete Florêncio, solicitando uma corrida e, quando se dirigiam para
o  destino,  valendo-se  do  mesmo  modus  operandi  inicialmente  narrado,  o  réu
encostou uma arma de fogo tipo pistola nas costas da vítima e anunciou o assalto,
subtraindo para si R$ 300,00 em espécie mais a moto.

Em  seguida,  o  acusado  saiu  em  fuga,  com  a  moto  e  o
numerário.

A vítima acionou a Polícia Militar que montou um bloqueio
mais adiante. Ao perceber os policias, o réu acelerou a moto “furando a barreira”,
chegando  a  entrar  na  zona  urbana  do  Congo,  em  altíssima  velocidade.  Após
perseguição, foi preso em flagrante.  Durante a fuga, o denunciado se desfez da
arma  de  fogo  que,  apesar  da  varredura  policial  realizada  no  trajeto,  não  foi
encontrada.

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelas partes na audiência de instrução e julgamento, consoante Termo de Audiência
de fl. 75, o juiz a quo sentenciou às fls. 83/90, julgando procedente a denúncia para
condenar Alexsandro Batista Crisafulli Nascimento nas sanções previstas nos arts.
157, § 2º, I, c/c art. 14, II; art. 155, caput; e art. 157, §2º, I, todos do Código Penal
c/c art. 69, do mesmo código.

A pena  definitiva  ficou em 8  (oito)  anos  e  1  (um)  mês  de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 28 (vinte e oito) dias-multa. 

Recurso apelatório às fls. 95/105, pugnando por sua absolvição
do delito de roubo tentado (em relação à vítima Paulo César) ou, subsidiariamente,
que  seja  desclassificado  para  o  delito  de  ameaça,  reconhecendo  a  extinção  da
punibilidade.

Em  pedido  subsidiário  pretende  seja  afastada  a  causa  de
aumento do emprego de arma de fogo,  que não foi  localizada;  bem como seja
reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes.

Por fim, pugna pela isenção do pagamento da pena de multa,
por ser pobre na acepção legal do termo.
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Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  107/114,  requerendo  o
desprovimento da apelação.

Já nesta Instância, seguiram os autos à Procuradoria de Justiça
que, em parecer do douto Promotor de Justiça convocado Amadeus Lopes Ferreira,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 121/131).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto
aos requisitos da  tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal de 10
(dez) dias (art. 593,  caput, do CPP) – já que a intimação da Defensora Pública
ocorreu em 10/10/2017 (fl. 93v) e o recurso foi interposto em 17/10/2017 (fl. 94),
adequação e além não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública,
em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Por estas razões, recebo o recurso.

DO MÉRITO

Pedido Absolutório – Roubo tentado 

Argumenta o apelante que, em relação à vítima Paulo César,
em momento algum o apelante  exigiu que o mesmo lhe entregasse  a  moto ou
qualquer outro bem e, por isso, deve ser absolvido.

Conforme  relatado,  a  condenação  do  apelante  se  deu  em
relação a 3 vítimas.
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A pretensão  absolutória  diz  respeito,  apenas,  à  condenação
pelo roubo que vitimou Paulo César, sob o fundamento de que a própria vítima, em
juízo, afirmou que o apelante não teria exigido a entrega da moto.

Mas,  as  alegações  defensivas  vão  de  encontro  à  versão  do
próprio acusado que, tanto na esfera policial como em juízo, confessou o delito
como narrado na inicial.

Interrogado perante a autoridade policial, disse que “confessa
ter tentado roubar uma motocicleta de um mototaxista não tendo conseguido pelo
fato dele ter fugido”, fl. 11.

Interrogado  em  juízo,  consoante  mídia  de  fls.  77,  o  réu
manteve sua versão inicial, confessando as acusações. Disse que veio da região do
Congo para praticar o ato; que queria uma moto para vendê-la para poder pagar
dívidas; confirmou que,  nesse intuito,  primeiro abordou um mototaxista,  depois
tentou furtar uma moto que estava na calçada, depois abordou outro mototaxista.

Narrou o apelante que, primeiramente, abordou o mototaxista e
foram “rodando”  por  algumas ruas  “e  eu tentei  subtrair  a  moto dele,  mas  não
consegui”,  depois  andou  por  outras  ruas,  viu  uma moto  parada,  tentou levá-la
também, mas não conseguiu e abandonou e, por último, pegou o outro mototaxista,
conseguindo pegar o objeto e indo em direção à cidade do Congo, onde foi preso.

No primeiro caso, o do primeiro mototaxista, disse que tentou
subtrair o bem e não conseguiu “porque no momento em que eu desci da moto, eu
tive um descuido e ele foi simbora”

Como bem consignado na sentença, “num primeiro momento,
pairou-se a dúvida quanto ao enquadramento legal da conduta do réu, no presente
caso, pois, em princípio, o agente não requereu o objeto mediante grave ameaça.

No entanto, o próprio acusado retirou a dúvida quando afirmou
categoricamente que seu dolo era o de subtrair a motocicleta da vítima mediante
grave ameaça”, fl. 85.

Com acerto o magistrado de primeiro grau. Da conduta do réu,
extrai-se a presença inequívoca do  animus furandi, tendo o apelante praticado o

Apelação Criminal n° 0000629-29.2016.815.0451                                                   Des. CMBF – Relator                      5



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

delito com a intenção de desfalcar o patrimônio alheio, subtraindo a motocicleta
que pensava em vender posteriormente.

Outrossim, em pedido subsidiário, requereu a desclassificação
para  o  crime  de  ameaça  e,  por  não  haver  representação  da  vítima  nos  autos,
entende que deva ser declarada extinta a punibilidade

Como já exposto,  constatada a  presença do  animus furandi,
não é possível a desclassificação para o crime de ameaça.

Destarte, o substrato probatório a autorizar uma condenação é
cristalino,  irrefragável  e  aprume.  A  materialidade  e  a  autoria  atribuídas  aos
apelantes são incontestes, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação,
devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Da Pena

Em  pedido  subsidiário,  pugna  o  apelante  pelo  decote  da
qualificadora do emprego de arma, já que, no momento em que foi  preso,  não
portava revólver algum.

Mas, a apreensão da arma, para a majoração da pena no delito
de roubo é prescindível:

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO
DE  RECURSO  PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO.
ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.
EMPREGO  DE  ARMA  E  CONCURSO  DE
PESSOAS.  APREENSÃO  E  PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA.
DISCRICIONARIEDADE  RELATIVA.  PENA-
BASE.  CONSEQUÊNCIAS  E
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.
INOCORRÊNCIA  DE  BIS  IN  IDEM  E
REFORMATIO  IN  PEJUS.  QUANTUM  DE
AUMENTO  DAS  MAJORANTES.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
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INAPLICABILIDADE  DA SÚMULA 443/STJ.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. […] 3. A Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião  do  julgamento  dos  Embargos  de
Divergência  n.  961.863/RS,  firmou  o
entendimento de que é despicienda a apreensão
e a perícia da arma de fogo, para a incidência
da  majorante  do  §  2º,  I,  do  art.  157  do  CP,
quando existirem, nos autos, outros elementos
de  prova  que  evidenciem a  sua  utilização  no
roubo,  como  na  hipótese,  em  que  há
comprovação  testemunhal  atestando  o  seu
emprego.  4.  […]  10.  Habeas  corpus  não
conhecido.  (STJ.  HC  394.824/SP,  Rel.  Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS
CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
PRÓPRIO.  NÃO  CABIMENTO.  ROUBO
MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA
OU  IMPRÓPRIA.  CONFIGURAÇÃO  DA
MAJORANTE.  APREENSÃO  E  PERÍCIA DA
ARMA.  PRESCINDIBILIDADE.  IMPOSIÇÃO
DO  REGIME  FECHADO.  CARÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  VÁLIDA.  SÚMULA
440/STJ.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE
OFÍCIO.  I  –  […] II  –  A Terceira  Seção desta
Corte,  quando  do  julgamento  do  EREsp  n.
961.863/RS,  submetido  à  sistemática  dos
recursos repetitivos, firmou o entendimento no
sentido  de  que,  para  a  incidência  da  causa
especial de aumento prevista no art. 157, § 2°,
I,  do  Código  Penal,  mostra-se  prescindível  a
apreensão  e  realização  de  perícia  na  arma
utilizada na prática do crime de roubo, desde
que  seja  comprovada  a  sua  utilização  na
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prática delituosa por outros meios de prova. III
– No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem se
apoiou na prova oral produzida, para concluir pela
utilização da arma no crime de roubo, inclusive no
depoimento  da  vítima.  Nesse  compasso,
comprovado  o  uso  de  uma  arma  por  outros
meios  de  prova,  mostra-se  adequada  a
incidência da causa de aumento prevista no art.
157,  parágrafo  2°,  inciso  I,  do  Código  Penal,
sendo  prescindível  a  apreensão  e  perícia  do
objeto. Precedentes. IV – […] Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício, para fixar
o regime intermediário (semiaberto), para o início
do desconto da reprimenda aplicada ao paciente.
(STJ.  HC  425.790/SP,  Rel.  Ministro  FELIX
FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
06/02/2018, DJe 15/02/2018). Grifos nossos.

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL.  ROUBO MAJORADO.
ARMA  DE  FOGO.  PERÍCIA.  AUSÊNCIA.
UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS
MEIOS.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO. 1. São prescindíveis a apreensão e a
perícia na arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando
existirem nos autos outros elementos de prova
que  comprovem  a  sua  utilização  no  roubo.
Precedentes. 2.  O  Magistrado  de  primeira
instância  destacou  haver  sido  comprovada,  por
outros  meios,  a  utilização  da  arma  de  fogo
apreendida. A simples ausência do laudo pericial,
no caso, não é suficiente para afastar a majorante
do art. 157, § 2º, I,  do Código Penal. 3. Agravo
regimental  não  provido.  (AgRg  no  REsp
1615050/MG,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
07/12/2017, DJe 15/12/2017). Grifos nossos.
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No  caso  vertente,  a  utilização  da  arma  restou  comprovada
pelos depoimentos das vítimas, os dois mototaxistas.

Paulo César disse que o acusado lhe pediu para levá-lo a um
local e, depois de andarem por muitas ruas, ele anunciou que estava armado.

Marinete Florêncio, da mesma forma, disse que o réu lhe pediu
para levá-lo à entrada do Congo, depois até Mandacaru e, no caminho, encostou a
arma em suas costas e anunciou o assalto.

Logo, nada mais falta para o reconhecimento da qualificadora
do emprego de arma, tendo agido com acerto o magistrado de 1º grau em aplicar a
respectiva causa de aumento.

Pretende,  ainda,  o  reconhecimento  da  continuidade  delitiva
entre  os  delitos  de  roubo  tentado,  furto  tentado  e  roubo  consumado;  ou,
subsidiariamente, entre os crimes de roubo, nas formas tentada e consumada.

Alega  que  não  se  justifica  o  reconhecimento  do  concurso
material porquanto idênticos o modus operandi e as condições de tempo e lugar. 

Em primeiro grau, o magistrado, após fixar a pena para cada
um dos delitos, aplicou o concurso material para torná-la definitiva em 8 (oito)
anos e 1 (um) mês de reclusão, mais 28 (vinte e oito) dias-multa.

Quanto aos roubos e ao furto, por se tratarem de crimes de
espécies  distintas,  ainda  que  do  mesmo  gênero  e  praticados  em  um  mesmo
contexto fático, não é impossível reconhecer a continuidade delitiva:

CONSTITUCIONAL  E  PENAL.  HC
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO  E
FURTO  QUALIFICADO.  PLEITO  DE
ABSOLVIÇÃO  DAS  IMPUTAÇÕES
RELATIVAS AO ART. 157, § 2º, I e II, DO CP.
ERRO DE TIPO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA.  NECESSIDADE  DE
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REVOLVIMENTO  DE  PROVA.
IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.
CONTINUIDADE  DELITIVA  ENTRE  OS
DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÕES
PENAIS  DE  ESPÉCIES  DISTINTAS.  ERRO
MATERIAL  NO  ACÓRDÃO.  PENA
REDIMENSIONADA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO  E  WRIT  CONCEDIDO  DE
OFÍCIO. 1. […] 3.  No que tange ao pedido de
reconhecimento da continuidade delitiva entre
os  crimes  de  roubo  duplamente  majorado  e
furto  qualificado,  é  pacífico  o  entendimento
desta  Corte  no  sentido  que  tais  delitos,
conquanto possam ser considerados do mesmo
gênero, são de espécies diversas, o que obsta a
incidência  do  art.  71  do  Estatuto  Repressor
Penal. Precedentes. 4. […] 5. Writ não conhecido.
Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente
para  redimensionar  a  pena  imposta  ao  paciente
para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em  regime  semiaberto.  (HC  357.183/RS,  Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/08/2016,  DJe 23/08/2016).  Grifos
nossos.

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO E ROUBO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  RECONHECIMENTO
DA  CONTINUIDADE  DELITIVA.  REEXAME
DE  PROVA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  1.  É
consolidado nesta Corte o entendimento de que
não  há  falar  em  continuidade  delitiva  entre
roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser
considerados delitos do mesmo gênero, não são
da  mesma espécie (HC n.  202.792/SP,  Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
19/9/2013). 2. Ao decidir pela impossibilidade de
se  reconhecer  a  continuidade  delitiva  entre  os
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delitos de roubo e furto,  a  decisão agravada não
reexaminou as provas, mas apenas a atribuição de
nova qualificação jurídica aos fatos delimitados na
sentença e no acórdão recorrido, motivo pelo qual
não incide  o  óbice  da  Súmula  7/STJ.  3.  Agravo
regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp
1525229/MG,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
26/05/2015, DJe 11/06/2015). Grifos nossos

Quanto ao pedido para o reconhecimento da continuidade delitiva
entre os dois roubos, um tentado e um consumado, verifico assistir razão à defesa.

O vínculo subjetivo entre os dois delitos restou evidente. O intento
do apelante era praticar o roubo de uma motocicleta para posterior venda e, para tanto,
valeu-se do mesmo modo de atuação, com idênticas características na execução.

Passo a redimensionar a pena do acusado.

Mantenho todas as penas individualmente fixadas.

Considerando a continuidade delitiva ora reconhecida entre os
dois delitos de roubo, tomo a maior pena fixada, de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e
13 (treze) dias-multa, e aumento-a em 1/6 (um sexto) por se tratar de dois delitos.

A pena passará a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa que, somada à pena imposta pelo furto, 1
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, totalizará 7 (sete) anos, 2 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §§1o,  2o e 3o,  CP, modifico o regime
para o semiaberto.

Mantenho  os  demais  termos  da  sentença,  inclusive  a
condenação da pena de multa que, sendo preceito secundário do tipo penal, não
pode ser excluída pelo magistrado.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Parte Dispositiva

Ante todo o exposto, em parcial harmonia com o Parecer da
douta Procuradoria de Justiça, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer
a continuidade delitiva entre os delitos de roubo, diminuindo a pena final para  7
(sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais 25 (vinte e cinco)
dias-multa, em regime semiaberto.

Oficie-se  o Juízo para  adoção das  medidas  pertinentes  para
que o apelante passe a cumprir pena no regime ora imposto.

É como voto.

A cópia deste acórdão serve de ofício para as comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu  ao julgamento,  com voto,  o  Desembargador Carlos
Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator, dele participando
os Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor, e Carlos Eduardo
Leite Lisboa (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Arnóbio
Alves Teodósio, vogal).

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
aos 17 (dezessete) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 21 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   - Relator -

Apelação Criminal n° 0000629-29.2016.815.0451                                                   Des. CMBF – Relator                      12


