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APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000991-24.2009.815.0371 – 6ª Vara Mista
da Comarca de Sousa/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
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ADVOGADO: Ana Maria Ribeiro de Aragão (OAB/PB 19.200) 
APELADA: Justiça Pública

DOS  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO  SIMPLES.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
ROUBO  TENTADO.  INVIABILIDADE.  DO
RECONHECIMENTO  DA  SEMI-IMPUTABILIDADE
PARA REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DA
ATENUANTE  DA  MENORIDADE.
RECONHECIMENTO  MAS  SEM  INCIDÊNCIA  NA
REPRIMENDA. SÚMULA 231 DO STJ. DA PENA DE
MULTA.  ERRO  MATERIAL.  CORREÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. “O crime de roubo consuma-se com o mero
apossamento  da  Res  por  parte  do  agente,  ou
seja, no momento em que a coisa subtraída sai
da esfera de domínio do seu dono, mesmo que
temporariamente. In casu, o apelante chegou a
fugir com a Res furtiva, cumprindo todas as fases
do  iter  criminis,  incabendo  assim  o
reconhecimento do crime tentado, vez que houve
a  inversão  da  posse  da  Res  subtraída,  a  qual
ficou em poder do apelante, ainda que por curto
espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão”.

2. Tendo as dúvidas sobre a sanidade mental do
acusado sido dirimida no incidente de insanidade
mental,  não  há  como  se  reconhecer  a  semi-
imputabilidade.

3.  A  Súmula  231  do  STJ  disciplina  que  a
incidência  da  circunstância  atenuante  não  pode
conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do  mínimo
legal,  não  havendo  afronta  aos  princípios  da
isonomia  e  da  proporcionalidade  capazes  de
afastar a aplicação desse Enunciado.
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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 provimento parcial ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Mista da Comarca de Sousa/PB, Fernando
Gadelha de Andrade, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 157, § 2º, I, c/c 61, II, “h”, ambos do Código Penal (fls. 02-
04). 

No dia 23/03/2009, por volta das 12h, na cidade de Sousa,
o  acusado  “subtraiu  coisas  móveis  da  esfera  patrimonial  alheia,  para  si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, à idosa Maria
Félix dos Santos”.

Narra  a  peça  acusatória  que  “a  vítima  chegava  em sua
residência quando, foi abordada pelo censurado, com um revólver em punho
(calibre  32,  duas polegadas,  oxidável,  numeração 4.440),  anunciando-lhe o
assalto. Remontam os autos que o increpado encostou a arma na face direita
de Maria Félix, arrancando-lhe a bolsa, que continha documentos pessoais e a
quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Após  a  subtração,  o  indigitado  fugiu  montado  em  uma
bicicleta. Em sequencia, a vítima comunicou o fato a seu sobrinho Luiz Carlos
que de imediato entrou em perseguição, conseguindo alcançar o acusado no
Conjunto Frei Damião, momento em que o imobilizou, recuperando a bolsa de
sua tia”.

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou
procedente  a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Fernando
Gadelha de Andrade, nas penas do art. 157, caput, do Código Penal, fixando a
pena da seguinte maneira (fls. 125-128):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  04  (quatro)  anos  de  reclusão  e  10  (dez)  dias  multa.  Reconheceu  a
agravante  contida  no  art.  61,  II,  do  CP  (ser  a  vítima  maior  de  60  anos),
elevando  em  1/6,  ficando,  ao  final,  diante  da  ausência  de  outras  causas
modificativas,  04  (quatro)  anos  e  08  (oito)  meses  de  reclusão  e  48
(quarenta e oito) dias multa,  no valor unitário de  1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime semiaberto.

Irresignado,  o  réu  apelou  a  esta  superior  instância,
pleiteando  pela  desclassificação  do  crime  consumado  para  tentado;  o
reconhecimento da semi-imputabilidade com a aplicação da respectiva redução
da pena (art. 26, § único, do CP) e reconhecimento e aplicação da atenuante
da menoridade (fls. 136-141).
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Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 143-146,
seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça,
que, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 150-158).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

- DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

Em  suas  razões  apelatórias,  o  recorrente  pleiteia  pela
desclassificação  da  conduta  que  restou  condenado  para  o  roubo  tentado,
alegando  que  “a  res furtiva  não  chegou,  em  nenhum momento,  a  ficar  à
disposição  do  acusado,  invertendo-se  a  posse,  ainda  que temporariamente,
colocando-a fora da esfera de vigilância da vítima”.

Não  procede  a  tese  defensiva  de  desclassificação  da
imputação de roubo simples para a de roubo simples tentado, ao argumento de
que o acusado não ficou na posse da res furtiva.

Isso  porque,  conforme  se  depreende  dos  autos,  após  a
prática delitiva o acusado saiu de bicicleta sendo preso após perseguição.

Vejamos:

Luiz  Carlos  da  Silva,  conhecido  por  “Neném,
testemunha, fls. 09: “(...)  Que,  estava em casa
quando ouviu alguns barulhos e ao sair para ver o
que tinha acontecido, viu sua tia Maria Félix dos
Santos,  muita  aflita  e  dizendo  que  tinha  sido
assaltada;  Que,  sua  tia  falou  a  direção  que  o
ladrão tinha ido e o declarante pegou a bicicleta e
foi atrás dele; (...)”.

Maria Félix dos Santos, vítima, fls. 11: “(...) QUE
sacou  seu  dinheiro  em segurança,  mas  quando
retornava  para  sua  residência,  na  Rua  Félix
Araújo,  esquina  da  casa  de  D.  Alaíde,  foi
abordada pelo  conduzido  (Fernando Gadelha  de
Andrade), que lhe anunciou o assalto encostando
o revólver que portava na face direita da vítima e
lhe tomou a carteira da declarante, chamando-a
de “rapariga”; (…) que estava sozinho, armado e
de  bicicleta,  que  usou  para  empreender  fuga;
(…)” 
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Como se vê, o acusado chegou a retirar  a res furtiva da
esfera de disponibilidade da vítima, apesar de tê-lo feito apenas por pequeno
espaço de tempo. Então, está configurado o crime de roubo consumado.

É sabido que, o crime de roubo se consumou no momento
em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do
delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração
da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO PENAL.  ROUBO QUALIFICADO PELO
EMPREGO  DE  ARMA  (FACA).  ART.  157,  §2º,
INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  DELITO  PARA
MODALIDADE  TENTADA.  INCABIMENTO.  DELITO
CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. FUGA. BENS
NÃO  RECUPERADOS.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
ROUBO SIMPLES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO
EMPREGO  DE  ARMA.  MATÉRIA  SUMULADA.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE
SEU  POTENCIAL  OFENSIVO.  DESNECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA  QUE  PODE  SER  EVIDENCIADA
POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA Nº 14
DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO  UNÂNIME.  1.  O  crime  de  roubo
consuma-se com o mero apossamento da Res por
parte do agente, ou seja, no momento em que a
coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu
dono, mesmo que temporariamente.  In  casu,  o
apelante  chegou  a  fugir  com  a  Res  furtiva,
cumprindo  todas  as  fases  do  iter  criminis,
incabendo  assim  o  reconhecimento  do  crime
tentado, vez que houve a inversão da posse da
Res subtraída, a qual ficou em poder do apelante,
ainda  que por  curto  espaço  de  tempo,  até  ser
efetivada sua prisão. 2. (…) 3. Recurso conhecido
e  improvido,  à  unanimidade.  (TJPA  -  ACr
20143015670-8 - Ac. 140485 - Relª Desª Vania
Lucia Carvalho da Silveira – DJ: 14/11/2014) –
grifei

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II, C/C
ART.  70CP.  MATERIALIDADE  INCONTESTE.
AUTORIA  COMPROVADA  PELA  PALAVRA  DAS
VÍTIMAS E DA PROVA TESTEMUNHAL.  TESE DE
NEGATIVA  DE  AUTORIA  AFASTADA.
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DESCLASSIFICAÇÃO  DO  DELITO  DE  ROUBO
CONSUMADO  PARA  TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE
TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. DOSIMETRIA
DE  ACORDO COM OS  ARTS.  59  E  68,  DO CP.
PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL,
VISTO  QUE  AS  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME
FORAM  DESFAVORÁVEIS.  PEDIDO  DE
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE MAJORANTES DE
USO  DE  ARMA  DE  FOGO  E  CONCURSO  DE
PESSOAS.  NÃO  CABIMENTO.  DESNECESSIDADE
DE APREENSÃO DA ARMA E DE IDENTIFICAÇÃO
DO(S)  CORRÉU(S)  A  FIM  DE  INTEGRAREM  A
PEÇA ACUSATÓRIA.  OUTROS MEIOS DE PROVA
INDICARAM  A  PRESENÇA  DAS  MAJORANTES.
RECURSO  IMPROVIDO  À  UNANIMIDADE  DE
VOTOS. I- O acolhimento do pleito absolutório do
acusado  é  inadmissível,  visto  que  o  conjunto
fático-probatório  consubstancia  o  édito
condenatório,  no  sentido  de  demonstrar  roubo
circunstanciado  pelo  concurso  de  pessoas  e
mediante  grave  ameaça  exercida  com  uso  de
arma  de  fogo.  II-  considera-se  consumado  o
crime de roubo com a simples inversão da posse,
ainda que breve,  do bem subtraído,  não sendo
necessária que a mesma se dê de forma mansa e
pacífica. No caso, o delito de roubo se efetivou,
quando a Res furtiva saiu da disponibilidade da
vítima,  contra  sua  vontade,  ainda  que  por  um
reduzido lapso temporal, tornando-se impossível
a desclassificação para a forma tentada. III- (...)”
(TJPE  -  APL  0014362-91.2011.8.17.0480  -  Rel.
Des.  Alexandre  Guedes  Alcoforado  Assunção  –
DJ: 05/11/2014)

Assim, não é procedente o pedido de desclassificação para a
forma tentada do delito de roubo.

- DO RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE

No  que  tange  ao  pedido  de  reconhecimento  da  semi-
imputabilidade para fins de aplicação da respectiva redução da pena (art. 26, §
único, do CP), temos que melhor sorte não lhe asiste.

Isso porque, qualquer dúvida que existia sobre a sanidade
mental do acusado, foi dirimida no incidente de insanidade mental. Vejamos
trechos da sentença (fls. 127):
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“Ora, a afirmação de que o réu sofreria de doença
mental já foi devidamente rechaçada ao longo do
incidente de insanidade mental instaurado em seu
desfavor, o qual foi claro em atestar a sua plena
capacidade de entender o caráter ilícito do fato e
de  determinar-se  conforme  esse  entendimento,
encontrando-se, assim, precluso todo e qualquer
questionamento”.

No mesmo sentido foi o Parecer da douta Procuradoria (fls.
156):

“No Laudo Psiquiátrico (fls. 86/87), constante no
incidente de sanidade mental, apenso aos autos,
percebe-se que o apelante era inteiramente capaz
de  entender  o  caráter  ilícito  do  fato,  e  de
determinar-se de acordo com esse entendimento,
o que afasta a incidência do parágrafo único do
supracitado artigo”.

- DA ATENUANTE DA MENORIDADE

No tocante ao reconhecimento e aplicação da atenuante da
menoridade (art. 65, I, do CP), tenho que, de fato, o réu era menor de 21
(vinte e um anos) ao tempo do crime (fls. 14), no entanto, ela não deve ser
aplicada.

Isso porque a Súmula 231 do STJ disciplina que a incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal e, no caso dos autos, a pena base foi fixada no mínimo.

Não  há,  assim,  afronta  aos  princípios  da  isonomia  e  da
proporcionalidade capazes de afastar a aplicação desse Enunciado.

A propósito:

“APELAÇÃO.  FURTO  QUALIFICADO.  CONCURSO
DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
FURTO  PRIVILEGIADO.  DESCABIMENTO.  PENA-
BASE REDUZIDA. ATENUANTES. PENA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231
DO  STJ.  1.  Caso  em  que  o  réu  confessou  a
subtração  da  res  furtiva  para  comprar  drogas,
cuja  confissão  está  corroborada  pelos  demais
elementos  de  prova.  2.  (…)  6.  Confissão
espontânea e atenuante da menoridade.  Apesar
de reconhecidas, na segunda fase da pena, esta
não pode ser  reduzida  aquém do mínimo legal,
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por força da Súmula 231 do STJ. Pena definitiva
mantida  em  02  anos  de  reclusão.  Apelação
parcialmente  provida.  (Apelação  Crime  Nº
70059406389, Sétima Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira
dos Santos, Julgado em 05/06/2014)

- DA PENA DE MULTA

Ao  aplicar  a  pena pecuniária  ao  acusado,  o  sentenciante
equivocou-se durante a digitação fazendo constar 48 (quarenta e oito) dias
multa, quando, na verdade, seriam 11 (onze) dias multa, retificação que faço
nesse momento.

Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para, mantendo a condenação, reduzir a pena de multa aplicada. 

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com voto,  o  Desembargador  João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho. 

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Manuel Henrique Serejo da 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,
aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2015

         Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                         - Relator -
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