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RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
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ADVOGADO: Marinaldo Roberto de Barros (OAB/PB 5.115)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
FURTO.  IMPOSSIBILIDADE.  EXISTÊNCIA  DE
VIOLÊNCIA.  PROVAS  CERTAS  DE  QUE  O
ACUSADO PUXOU O CABELO DA VÍTIMA PARA
SUBTRAIR  O  CELULAR.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  É  descabido  o  pedido  de  desclassificação  do
crime de roubo para  o  de  furto,  quando resta
caracterizada a violência.

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.

RELATÓRIO

Perante a 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital,  João
Paulo dos Santos Silva foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157
do  CP,  por  haver,  em tese,  no  dia  21/08/2012,  pelas  10h50min,  na  Rua
Osvaldo Coutinho, nas proximidades do Colégio Horácio de Almeida, no Bairro
do Alto do Mateus, nesta cidade, roubado o celular da vítima, Maria Fernanda
Rocha da Silva.

Narra a peça acusatória, que no mencionado dia e hora, o
acusado anunciou o assalto e ameaçou a vítima pedindo o celular, como ela
não entendeu o que ele queria,  este  “passou para a violência e puxou os
cabelos de Maria Fernanda obrigando-lhe a entregar-lhe o celular”

Ultimada  a  instrução  criminal  e  oferecidas  as  alegações
finais  pelas partes (fls.  58-59 e 60-62),  o juiz  a quo julgou procedente a
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pretensão punitiva estatal, condenando o réu João Paulo dos Santos
Silva, nas penas do art. 157 do CP, fixando a pena da seguinte maneira:

Após análise do art. 59 do CP, fixou a pena base em 4
(quatro)  anos e 03 (três)  meses de reclusão.  Reconheceu a atenuante da
confissão, atenuando a pena para 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida
em regime aberto.

 Como multa, fixou 13 (treze) dias multa, no valor unitário
de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, reduzida para 10 (dez)
dias multa, em razão da confissão.

Irresignado com o decisório adverso, o censurado apelou a
esta superior instância, requerendo,  a desclassificação do delito que restou
condenado para o delineado no art. 155 do CP (fls. 70; 77-83).

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  86-92),
seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça,
que, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 94-101).

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

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à
sentença  condenatória  proferida  pelo  magistrado  singular,  pugnando,  pela
desclassificação do delito que restou condenado para o delineado no art. 155
do CP.

Não há dúvidas com relação a autoria e a materialidade,
tanto que sequer foi questionada em sede recursal.

- DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

Pretende  o  recorrente,  em  sede  de  apelo,  a
desclassificação do tipo sentenciado para o delito do furto.

Para tanto, fundamentou o pedido alegando que “ Ante a
inexistência da violência ou grave ameaça, liame diferenciador do crime de
roubo e do crime de furto, se faz mister a desclassificação da conduta do réu
para amoldá-la no delito de furto simples”.

Não assiste razão ao apelante. 
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A  prova  da  violência  física  pode  ser  retirada  das
declarações da própria vítima (fls. 52), que relatou:

“(...) que o acusado pediu seu celular, mas não
entendeu  o  que  ele  queria;  que  o  denunciado
puxou os cabelos da declarante e lhe tomou o
celular que estava na mão; (...)”.

Registre-se que essas declarações foram ratificadas pelas
testemunhas inquiridas durante a instrução. Vejamos:

André Gonçalves Vilar, testemunha, fls. 43: “(...)
que  a  vítima  disse  não  ter  entendido  o  que  o
acusado falou para ela inicialmente; que então,
segundo ela,  ele  falou  novamente,  dizendo um
palavrão, ocasião em que puxou o cabelo dela;
(...)”.

Thiago Leandro da Silva Falcão, testemunha, fls.
51:  “(...)  que  o  acusado  puxou  os  cabelos  da
vítima e lhe tomou o celular; (…) que a vítima
informou que o acusado confessou o roubo ao se
apresentar na delegacia; (..)”.

Com  relação  à  ameça/violência  exercida  por  meio  de
puxões de cabelo, vejamos o entendimento jurisprudencial:

    
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
NÃO  CABIMENTO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
FURTO.  IMPOSSIBILIDADE.  AFASTAMENTO  DA
CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO
DE  PESSOAS.  INVIABILIDADE.  DIREITO  DE
RECORRER  EM  LIBERDADE.  RÉS  SEGREGADAS
DURANTE  TODA  A  INSTRUÇÃO.  PRISÃO  EM
FLAGRANTE.  REQUISITOS  DA  PREVENTIVA.
SENTENÇA  MANTIDA.  1.  (…)  2.  Presentes  as
circunstâncias  elementares  do  crime  de  roubo,
mostra-se impossível a desclassificação do delito
para  furto.  Assim,  comprovada  a  violência
praticada contra a vítima, que recebeu um puxão
de  cabelo  no  momento  da  subtração  de  seu
celular,  não  há  como  prosperar  o  pedido  de
desclassificação.  3.  (…)  (TJDF;  Rec
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2013.08.1.003044-8;  Ac.  750.302;  Terceira
Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Humberto  Adjuto
Ulhôa; DJDFTE 21/01/2014; Pág. 203)

APELAÇÃO CRIME. Réu denunciado pelo crime de
roubo  (art.  157,  caput  do  cp).  Sentença
condenatória de desclassificação para o delito de
furto,  em  sua  modalidade  tentada  (art.  155,
caput c. C. Art 14, II, ambos do cp). Insurgência
recursal  do  ministério  público  pleito  de
condenação  do  réu  pelo  crime  de  roubo
consumado.  Materialidade  e  autoria
demonstradas. Contexto probatório seguro para
embasar o Decreto condenatório com fulcro no
art. 157, caput do CP. Violência empregada com
puxão de cabelo e empurrão contra a vítima para
tomar posse da Res. Crime consumado. Inversão
na  posse  do  bem  que  restou  comprovada.
Dosimetria refeita. Sentença reformada. Recurso
conhecido  e  provido.  (TJPR;  ApCr  1168578-6;
Curitiba;  Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
José Cichocki Neto; DJPR 21/05/2014; Pág. 576)

Assim,  tenho  tais  elementos  como  suficientes  para
demonstrar a ameaça/violência na conduta do denunciado.

Ante todo o exposto,  nego provimento  ao recurso para
manter a condenação em todos os seus termos.

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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