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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE
INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO
PRATICADO  COM  GRAVE  AMEAÇA  À
PESSOA.  RELEVÂNCIA  DO  BEM  JURÍDICO
TUTELADO  E  DA  OFENSIVIDADE  DA
CONDUTA. DESPROVIMENTO.

A  aplicação  do  princípio  da  insignificância  no
Direito Penal reclama, conforme jurisprudência do
STF,  a  observância  dos  seguintes  requisitos:
mínima  ofensividade  da  conduta  do  agente,
ausência  de  periculosidade  social  da  ação,
reduzido  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento  e  inexpressividade  da  lesão
jurídica causada.

Sendo  o  crime  de  roubo  delito  patrimonial  que
visa  a  proteger,  além  da  propriedade  de  bens
móveis,  a integridade física da pessoa humana,
não admite a exclusão da tipicidade material pela
incidência  do  princípio  da  insignificância,  pois  a
violência  ou  grave  ameaça  intrínseca  ao  tipo
penal  torna  relevantes  a  ofensividade  e  a
reprovabilidade social da conduta.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em NEGAR  PROVIMENTO AO  APELO,  NOS
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TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Jefferson  Vieira

Morais contra a sentença de fls. 70/77, que o considerou incurso nas sanções

do art. 157, §2º, inciso II, do CP, condenando-o a 5 (cinco) anos e 4 (quatro)

meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do

salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo a denúncia, em 13 de março de 2011, por volta da meia

noite, o ora apelante, em unidade de propósito com pessoa inimputável, teria

subtraído, mediante grave ameaça exercida por meio da simulação do porte de

arma  de  fogo,  objetos  pertencentes  a  Geovania  Barros  de  Oliveira,  Maria

Helena do Nascimento Vicente e Mayara Nogueira Pergentino.

Ainda nos termos da inicial acusatória, no dia e hora referidos, as

vítimas  estavam caminhando  na  Av.  Sérgio  Guerra,  principal  do  bairro  dos

Bancários, quando, nas proximidades da Igreja Betel, foram surpreendidas pelo

denunciado e seu irmão, menor de idade, os quais, simulando o porte de arma

de fogo, exigiram-lhes a entrega dos seus aparelhos celulares, o que fora feito

de pronto.

Saindo em diligência,  os policiais  encontraram o denunciado e

efetuaram a prisão em flagrante.

Nas razões do apelo (fls. 87/89), o apelante requer, em suma, a

aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade penal.

Em  contrarrazões  de  fls.  91/97,  suplica  o  parquet pela

manutenção da sentença em todos os seus termos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Manifestando-se  a  Procuradoria  de  Justiça,  opinou  pelo

desprovimento do apelo (fls. 100/102). 

É o relatório. 

VOTO

Como visto, segundo a denúncia, em 13 de março de 2011, por

volta  da  meia  noite,  o  ora  apelante,  em unidade de propósito  com pessoa

iniputável,  teria  subtraído,  mediante  grave  ameaça  exercida  por  meio  da

simulação do porte de  arma de fogo, objetos pertencentes a Geovania Barros

de  Oliveira,  Maria  Helena  do  Nascimento  Vicente  e  Mayara  Nogueira

Pergentino.

Ainda nos termos da inicial acusatória, no dia e hora referidos, as

vítimas  estavam caminhando  na  Av.  Sérgio  Guerra,  principal  do  bairro  dos

Bancários, quando, nas proximidades da Igreja Betel, foram surpreendidas pelo

denunciado e seu irmão, menor de idade, os quais, simulando o porte de arma

de fogo, exigiram-lhes a entrega dos seus aparelhos celulares, o que fora feito

de pronto.

Saindo em diligência,  os policiais  encontraram o denunciado e

efetuaram a prisão em flagrante.

Delineados  esses  fatos  na  inicial  acusatória,  entendeu  o  juiz

sentenciante,  após  regular  instrução  criminal,  estarem  comprovadas  a

materialidade  e  a  autoria  do  ora  apelante  no  crime  de  roubo  majorado,  a

justificar a sua condenação pela prática do delito previsto no art. 157,  §2º, II,

do CP. A pena aplicada foi de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente

à época dos fatos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesta sede recursal, pretende o apelante a incidência do princípio

da insignificância para afastar a tipicidade penal.

Com efeito,  nossa  jurisprudência  é  firme  no  sentido  de  que  a

aplicação  do  princípio  da  insignificância  pressupõe  os  seguintes  requisitos:

mínima  ofensividade  da  conduta;  nenhuma  periculosidade  social  da  ação;

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão

jurídica provocada.

Não se trata, portanto, de mera avaliação do prejuízo de ordem

financeira causado pela conduta delitiva. Há que se verificar,  não apenas a

abrangência e intensidade da agressão aos bens jurídicos tutelados pelo tipo

penal praticado, como também, e principalmente, a natureza e grau de nobreza

de cada um desses bens. 

Ora, sendo o crime de roubo delito patrimonial  que cuja norma

incriminadora visa proteger, além da propriedade de bens móveis, a integridade

física  da  pessoa  humana,  não  há  que  se  admitir  a  exclusão  da  tipicidade

material pela incidência do princípio da insignificância. Isso porque a higidez

física e mental é, certamente, um dos bens jurídicos mais preciosos ao homem.

Assim, a violência ou grave ameaça intrínseca ao tipo penal torna relevantes a

ofensividade e a reprovabilidade social da conduta.

In  casu,  o  apelante,  juntamente com seu comparsa,  simulando

estar de posse de uma arma de fogo, ameaçaram gravemente as vítimas que,

amendrontadas, entregaram-lhe, de logo, os pertencentes exigidos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO SIMPLES. ART.
157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  DELITO  COMPLEXO.
PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS.

Desembargador João Benedito da Silva
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PRECEDENTES  DESTA CORTE  E  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.   PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  INADEQUAÇÃO  DA
VIA  ELEITA.  PRECEDENTES.  PENA-BASE  NO
MÍNIMO  LEGAL.  NECESSIDADE  DE
READEQUAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO DE PENA, PARA O ABERTO, NOS
TERMOS DO PRECEITO CONTIDO NO ART. 33, §§
2.º  E  3.º,  C.C.  O  ART.  59,  AMBOS  DO  CÓDIGO
PENAL.  HABEAS  CORPUS  PARCIALMENTE
CONCEDIDO. 1.  Conforme orientação desta Corte
Superior  de  Justiça  e  do  Supremo  Tribunal
Federal,  é  inaplicável,  ao  crime  de  roubo,  o
princípio da insignificância - causa excludente da
tipicidade  penal  -,  pois,  tratando-se  de  delito
complexo,  em  que  há  ofensa  a  bens  jurídicos
diversos (o patrimônio e a integridade da pessoa),
é  inviável  a  afirmação  do  desinteresse  estatal  à
sua repressão. 2. Se a conduta do Paciente descrita
na  denúncia  preenche  todos  os  elementos  do  tipo
previsto no art. 157 do Código Penal, não há como se
acolher a pretendida desclassificação para o delito de
constrangimento  ilegal.  3.  "A  análise  do  pleito  de
absolvição ou desclassificação do delito implica exame
aprofundado das provas, providência que refoge aos
estreitos  limites  do  Habeas Corpus.  Precedentes  do
STJ."  (HC  148.544/SP,  5.ª  Turma,  Rel.  Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 13/12/2010.)
4.  Fixada  a  pena-base  no  mínimo  legal,  porque
reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis ao
réu primário e de bons antecedentes, não é possível
infligir-lhe regime prisional mais gravoso apenas com
base na gravidade genérica do delito e considerações
vagas. Inteligência do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art.
59,  ambos do Código Penal.  5.  Ordem parcialmente
concedida  a  fim  de,  mantida  a  condenação,
estabelecer  o  regime  aberto  para  o  início  de
cumprimento  da  reprimenda  imposta  ao  Paciente,
aplicando-se-lhe  as  regras  desse  regime,  mediante
condições  a  serem  estipuladas  pelo  Juízo  das
Execuções  Penais.  (STJ  –  HC  238.990/SP,  Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
18/04/2013, DJe 25/04/2013) (grifo nosso)

Seguindo esse entendimento, o recurso não merece provimento.

Forte nessas razões,  NEGO PROVIMENTO ao presente recurso

de apelação criminal.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

   Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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