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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 0030555-31.2011.815.2003 –  6ª Vara
Regional de Mangabeira Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Adriano Francisco de Pontes
ADVOGADOS : José Olavo C. Rodrigues e Wlly Annie Feitosa Barbosa
APELADO : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
EM CONCURSO FORMAL. Artigos 157, § 2º, II,
do Código Penal e 244-B do ECA c/c o 70 do Códex
Punitivo. Condenação. Irresignação defensiva.
Insuficiência probatória. Inocorrência.
Materialidade e autoria consubstanciadas.
Participação de menor importância e princípio da
insignificância  inaplicáveis  ao  caso  concreto.
Desclassificação  delitiva.  Inviabilidade.
Substituição  da  pena  privativa  de  liberdade por
restritivas de direitos. Impossibilidade. Crime
cometido com violência e grave ameaça à pessoa.
Desprovimento do apelo.

-  Estando devidamente comprovada a
materialidade delitiva e sendo o acervo probatório
coligido durante a instrução processual bastante a
apontar o réu, ora recorrente, como autor dos
ilícitos capitulados na denúncia, não há que se
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falar em ausência de provas a sustentar a
condenação.

- Para a configuração do delito tipificado no artigo
244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990 necessário que
o agente corrompa ou facilite a corrupção de
menor de dezoito anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la, situação
esta que restou claramente evidenciada nos autos.

-  Diante  dos  elementos  probatórios  coligidos  ao
álbum processual demonstrando que o denunciado
agiu  em coautoria  com um infrator  adolescente,
inviável  o  reconhecimento  de  sua  participação
como de menor importância na prática do delito
patrimonial em questão.

-  Como  sabido,  nos  crimes  praticados  mediante
violência ou grave ameaça à vítima, como ocorre
no roubo, não há falar em aplicação do princípio da
insignificância,  mesmo  que  o  delito  tenha  sido
praticado mediante simulação de emprego de arma
de fogo e ínfimo valor da coisa subtraída.

-  Sabe-se  que  o  delito  de  furto  distingue-se  do
roubo  exatamente  em razão  da  violência  ou  da
grave ameaça empregada contra a pessoa, sendo
a  simulação  de  emprego  de  arma  de  fogo
circunstância  bastante  à  configurar  a  grave
ameaça à vítima exercida para a prática delitiva. 

- Depreende-se, outrossim, que a moldura fática
descrita nos autos encaixa-se perfeitamente ao
tipo descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, do
Código Penal, visto que a consumação do roubo
ocorre quando cessada a clandestinidade ou a
violência, torna-se o agente possuidor da res
furtiva, mesmo que por um breve espaço de
tempo, abrangendo, ainda, a hipótese, como a
presente, em que ocorreu a retomada dos bens
subtraídos no assalto, mediante iminente  ação de
um  policial que passava pelo local. Portanto, não
há que se falar em desclassificação para o crime
em sua forma tentada, nem para o delito de furto.

- Se o crime foi  praticado com  violência e  grave
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ameaça exercida  com simulação  de  emprego  de
arma de fogo  e restou aplicada pena privativa de
liberdade superior a 04 (quatro) anos, não  se
mostra possível a substituição da sanção corporal
por restritivas de direitos, a teor do art. 44, I, do
CP.

Vistos, relatados e discutidos os estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial. 

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca
da Capital, Adriano Francisco de Pontes foi denunciado como incurso nas
penalidades dos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quanto aos fatos, narra a peça vestibular acusatória de
fls. 02/03 que:

“No dia 13 de junho de 2011, por volta das 21 horas,
próximo ao Colégio Cônego Francisco de Lima, no
Geisel, nesta Cidade, Lissandro, Paulo e Júnior foram
abordados pelos denunciado e o menor Lucas, os quais
anunciaram um assalto, e determinou que as vítimas
se encostassem no muro e ficassem de costas para ele,
oportunidade em que os infratores começaram a
revistar os bolsos das vítimas.
O denunciado e o menor retiraram de Lissandro um
aparelho celular Motorola e um boné branco, e de
Paulo, um aparelho celular Nokia, um boné e a quantia
de R$ 20,00 (vinte reais), não subtraindo nada de
Júnior.
Praticado o roubo, quando os infratores iam subindo na
moto, o policial José Carlos os prendeu em flagrante e
pediu reforço policial (…).”

Denúncia recebida em 21 de maio de 2012 (fl. 55).
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Encerrada a instrução criminal, a denúncia foi julgada
procedente e o denunciado condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos,
02  (dois)  meses  e  15  (quinze)  dias  de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, estes no valor unitário de 1/10 (um
décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Concedido ao réu o
direito de apelar em liberdade (sentença às fls. 153/163).

Irresignado, o sentenciado interpôs  apelação criminal,
aduzindo, em suas razões, que as provas são insuficientes para  a
condenação  e, assim, roga pela absolvição nos  crimes  de  roubo  e
corrupção de menor com esteio no princípio do in dubio pro reo. 

Requereu, ainda, os seguintes pleitos subsidiários:
reconhecimento da participação de menor importância, a aplicação do
princípio da insignificância, a desclassificação para o delito de furto,
desclassificação para roubo na forma tentada e a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos (fls. 165/183).

Contrarrazões rebatendo os argumentos do apelante e
pugnando pelo não provimento do recurso (fls. 185/187).

A Procuradoria de Justiça, através de parecer subscrito
pelo Dr. Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 192/206).

É o relatório.

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

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Como visto, o recorrente suplica pela absolvição, ao
fundamento de que não há prova firme e definitiva da autoria das
condutas delitivas a ele imputadas.

De forma alternativa requereu:

1) O reconhecimento da participação de menor
importância;

2) A aplicação do princípio da insignificância;
3) A desclassificação para o delito de furto;
4) A desclassificação para roubo na forma tentada;
5) A substituição da pena por restritivas de direitos.
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Da absolvição

Ab initio, cumpre ressaltar que, in casu, a instrução
ofereceu elementos aptos à prolação da sentença condenatória, podendo-
se constatar de forma indubitável a materialidade e a autoria dos delitos
descritos nos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e 244-B da Lei
nº 8.069/90 (ECA).

Desse modo, não há como prover a pretensão
defensiva, no pertinente o argumento de insuficiência probatória para
condenação.

Esmiuçando o caderno processual, percebe-se que a
materialidade dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e
corrupção de menor restou sobejamente evidenciada, notadamente,
através do relatório de ocorrência policial militar de fl. 14/14v e dos autos
de prisão em flagrante delito de fls. 06/10 e de apresentação e apreensão
de fls. 12 e 17, além da prova oral.

Com relação à autoria, inobstante a negativa do
réu/apelante, não restam dúvidas de que ele praticou as condutas típicas
descritas na denúncia, fato devidamente evidenciado nos autos. Veja-se:

Na fase inquisitória, Adriano Francisco de Pontes, ora
apelante, negou a prática criminosa a ele atribuída na denúncia, alegando
que:

“QUE, não são verdadeiras as imputações que lhe são
impostas de ter roubado os objetos apreendidos pela
polícia militar; QUE os objetos estavam perto do local
em que se encontrava,  quando a polícia  chegou e o
abordou,  ocasião  e  que estava  urinando;  QUE já  foi
preso  e  está  sendo  processado  por  porte  ilegal  de
arma.” Negrito original.

Lissandro Matias Saraiva Filho, vítima da ação do
acusado, ouvido na fase inquisitória (fl. 06), declarou:

“No dia de hoje por volta das 21:30 horas o declarante
e  dois  amigos  Paulo  e  Junior  estavam no  bairro  do
Geisel, quando passaram dois indivíduos em uma moto
tipo BROZ de cor vermelha com a placa adulterada e
abordaram o declarante e seus amigos mandando que
todos encostassem na parede com as mãos na cabeça
e fizeram a revista nas vítimas levando do declarante
um aparelho celular, e um boné, Que próximo ao local
havia um policial que vendo o que estava acontecendo
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se aproximou mandou que todos ficassem de costa com
as mãos na cabeça foi quando o policial reconheceu o
seu  amigo  Paulo  e  perguntou  quem havia  assaltado
eles,  e  o  declarante  mostrou  os  dois  acusados,  que
naquele  momento  eles  jogaram  os  objetos  no  chão
tendo recebido voz de prisão e sendo conduzidos para
esta  especializada  de  plantão  (…)  no  momento  da
abordagem  eles  não  estavam  com  armas  mas  ao
abordar as vítimas simularam que estavam com arma
por baixo da roupa.” Destaques nossos.

A versão apresentada por Paulo Petrônio Pereira de
Lima (fl. 08), também vítima da ação delituosa do denunciado, segue no
mesmo sentido das declarações acima.

Por sua vez, José Carlos Vital da Silva, policial militar e
testemunha presencial da ação delituosa, em seu depoimento extrajudicial
(fl. 07) afirmou que:

“É policial militar e estava de folga quando, por
volta  das  21:00H,  estava  passando  da  Rua
Professor Miguel Lima que fica no bairro do Geisel
e deparou-se com dois rapazes sendo roubados;
QUE o depoente afirma que viu quando um dos
rapazes, com uma das mãos por baixo da camisa,
fazendo  menção  de  estar  armado  e  outro
recolhendo  os  objetos  de  outros  dois  rapazes;
QUE  viu  que  se  tratava  de  um  assalto  e
imediatamente  fez  abordagem  e  deu  voz  de
prisão aos dois elementos que já se encontravam
com  os  objetos  das  vítimas;  QUE  ao  fazer  a
abordagem aos mesmos, PERCEBEU QUE UM DOS
ELEMENTOS,  o  que  SIMULAVA  ESTAR  ARMADO
TRATAVA-SE de um adolescente  de 17 anos  de
idade; QUE O MAIOR DE IDADE SE IDENTIFICOU
COMO  ADRIANO  FRANCISCO  PONTES  (…).”
Destaques originais.

Em juízo, o réu voltou a negar a autoria do assalto.
Todavia,  admitiu  que,  no  momento  de  sua  prisão,  estava  próximo  ao
adolescente  infrator,  uma  vez  que  tinha  dado  carona  ao  mesmo.
Acrescentou que, ao parar para urinar, o menor, sem o seu conhecimento,
praticou o assalto às vítimas (DVD à fl. 137).

Em  contrapartida,  o  policial  militar  José  Carlos
Fontoura,  testemunha  legalmente  compromissada,  sob  o  crivo  do
contraditório, disse (fl. 101):



7

“confirma  depoimento  já  prestado  às  fls.  03;  José
Carlos  Vital  da  Silva  relatou  à  testemunha  ter
visualizado toda ação do réu e do outro rapaz que
participou  do  assalto,  declarando  que  eles
simularam  estar  armados;  foi  realizada  busca
pessoal em ambos e na área próxima, mas nenhuma
arma  foi  encontrada;  as  vítimas  confirmaram  o
assalto;  não  tem  condições  de  prestar  qualquer
informação sobre a conduta social  de Adriano e não
tinha nenhum, a informação sobre sua visa pregressa;
o  réu  tentou  negar  a  prática  delitiva,  dando  a
entender ter havido confusão e/ou mal entendido
por parte das vítimas, tese que foi afastada não
só por elas próprias como pela pessoa do outro
José  Carlos  que  visualizou  toda  a  ação,  sendo
claro  e  incisivo  no  sentido  de  que Adriano e  o
outro  rapaz  que  estava  em  sua  companhia
simularam a  condição  de  estar  armados  com o
propósito de roubarem, em especial, os celulares
das  vítimas;  o  outro  rapaz  que  participou  da  ação
declarou-se menor de idade; o menor não demonstrou
estar  assustado  com  a  chegada  da  polícia  e  a
realização do flagrante (…).” Negritos nossos.

 As vítimas, Paulo Petrônio Pereira de Lima e Lissandro
Matias Saraiva Filho, tiveram suas oitivas prescindidas pela representante
do MP em virtude de não terem sido localizadas (fl. 127v), enquanto José
Carlos Vidal da Silva, testemunha presencial do fato delituoso, deixou de
ser ouvido em juízo em razão de seu falecimento (ver ofício à fl. 108).

Sem embargo, os  elementos  probatórios  produzidos
nos  autos,  notadamente  a prova oral, demonstra de forma precisa e
indubitável  que Adriano  Francisco  de  Pontes, ora apelante, praticou
juntamente com um  adolescente o crime de roubo descrito na exordial
acusatória.

De tal sorte, a negativa de autoria perde relevância,
não só pela notória falta de sinceridade, mas, sobretudo, por contrastar-se
completamente com a realidade dos fatos. 

Ademais, diante das fartas circunstâncias a demonstrar
que o increpado atuou como autor do delito patrimonial em comento, a
sua negativa é de toda irrelevante, e não elimina a segurança do édito
condenatório. 

Com efeito, também não resta qualquer dúvida quanto
ao crime de corrupção de menor.
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Dispõe o art. 244-B da Lei 8.069/90:

"Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos"

Para a configuração do delito tipificado no artigo 244-B,
caput, da Lei nº 8.069/1990 necessário que o agente corrompa ou facilite
a corrupção de menor de dezoito anos, com ele praticando infração penal
ou induzindo-o a praticá-la –  situação esta que restou claramente
evidenciada nos autos.

Conforme alhures demostrado, restou devidamente
consubstanciado nos autos, mormente pela prova oral, que o acusado, na
companhia de um adolescente, assaltou as vítimas Paulo Petrônio Pereira
de  Lima  e  Lissandro  Matias  Saraiva  Filho,  delas  subtraindo  aparelhos
celulares, bonés e certa quantia em dinheiro, fato ocorrido no dia 13 de
junho de 2011,  nas proximidades do Colégio Cônego Francisco de Lima,
localizado  no  bairro  do  Geisel,  nesta  Capital. Assim, há no acervo
probante elementos bastantes a concluir que o recorrente corrompeu
menor de 18 (dezoito) anos, para com ele praticar o delito de roubo em
apreço.

Ponto outro, não se pode olvidar que, não basta por si
só, a defesa alegar que não há provas ou que estas são frágeis, é
necessário que comprove tal argumento, não sendo suficiente para afastar
a responsabilidade do acusado a simples argumentação de tal ocorrência.

Aliás, conforme cediço, o Juiz é livre na apreciação da
prova, julgando conforme seu entendimento, sem, entretanto, afastar-se
do conjunto probatório colhido para os autos. Esse é o entendimento
superior. Vejamos:

“(...) O legislador brasileiro adotou o princípio do livre
convencimento motivado, por meio do qual o
magistrado pode formar sua convicção livremente,
ponderando as provas que desejar, desde que
fundamentadamente.(...).”  (STJ - HC 115.856/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 18/05/2010, DJe 09/08/2010 –
excerto da ementa).

De tal modo, diante do acervo probatório, a absolvição
perseguida pelo apelante não tem pertinência, devendo ser mantida a
condenação conforme determinada em primeiro grau, pois, irrefutáveis a
materialidade e autoria dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso
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de pessoas e corrupção de menor.

2. Dos pleitos subsidiários

Conforme relatado, o apelante arguiu subsidiariamente
os seguintes pleitos

a) Participação de menor importância;
b) Princípio da insignificância;
c) Desclassificação para o delito de furto;
d) Desclassificação para roubo na forma tentada;
e) Substituição da pena por restritivas de direitos.

2.1. Da participação de menor importância

Nas razões do apelo, Adriano Francisco de Pontes pede
que seja reconhecida, em seu favor, a participação de menor importância
no crime, porém, sem razão.

Ora,  restou  demonstrado  no  álbum  processual,
conforme  alhures  mencionado,  que  o  acusado  agiu  em  coautoria  na
prática do delito de roubo descrito na peça vestibular acusatória, uma vez
que integrou a própria dinâmica do delito, participando efetivamente da
subtração, pois,  segundo consta, foi  ele quem pegou os pertences das
vítimas enquanto o menor, anunciante do assalto, as ameaçava fingindo
estar  armado.  Assim,  a  sua  atuação  se  deu  na  qualidade  do  que  a
doutrina costuma chamar de autor material ou direto do delito.

A  participação  de  menor  importância,  segundo  a
doutrina, só é aplicável a partícipes, e não a coautores, que segundo o
caput do artigo 29 do CP, já responderam pelo delito na medida de sua
culpabilidade. 

Nesse sentido é a lição de Celso Delmanto:

“Tratando-se  de concurso de pessoas,  o  caput  deste
art. 29, ao usar a expressão “quem, de qualquer modo,
concorre  para  o  crime”,  abrange  tanto  o  co-autor
quanto o partícipe, que responderão na medida de sua
culpabilidade”.  Já  o  §  1º,  ao  empregar  o  termo
“participação de menor importância”, está se referindo
apenas ao partícipe e não ao co-autor, pois não pode
existir  co-autoria  de  menor  importância.  [...]”
(Delmanto, Celso. Código Penal Comentado. 7 ed.
Renovar: São Paulo, 2007, p. 117).
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Assim sendo,  in  casu,  o ora apelante,  atuando como
coautor material do roubo – como efetivamente atuou, não poderá alegar
participação  de  menor  importância,  como  se  fosse  apenas  um  mero
partícipe  (observador)  do  crime,  que  diz  ter  sido  perpetrado  pelo
adolescente.

Destarte, tal pleito (reconhecimento da participação de
menor  importância),  encontra  obstáculo  nas  provas  dos  autos,  que
evidenciaram, de forma cabal e indubitável, a sua coautoria.

Portanto, não há que se falar em participação de menor
importância.

2.2. Da aplicação do princípio da insignificância

A defesa de Adriano Francisco de Pontes também pede
a  aplicação  do  princípio  da  insignificância,  alegando  que  os  objetos
subtraídos, quais sejam, dois aparelhos celulares (um da marca Motorola
e outro Nokia) e a importância de R$ 20,00 (vinte reais), possuem valor
inferior  a um salário  mínimo, logo,  a conduta do denunciado deve ser
considerada atípica, com base no princípio retromencionado.

Sem maiores delongas, revela-se impossível a aplicação
do princípio da insignificância ao caso sub examine, porquanto a teoria da
criminalidade e bagatela é incompatível com o previsto no art. 157 do CP..

Na  verdade,  para  se  reconhecer  a  insignificância  da
conduta do agente, apta a excluir a exigibilidade da resposta estatal  à
transgressão de ordenamento jurídico, necessário que a ação ilícita tenha
lesividade ínfima, de menor monta e capacidade muito limitada de atingir
a esfera jurídica da vítima,  circunstâncias  não ostentadas  no delito  de
roubo, revelando-se incabível considerá-lo crime insignificante, a despeito
do efetivo temor e prejuízo causado às vítimas.

Destarte, o princípio da insignificância ou da bagatela
não se aplica ao crime de roubo, mesmo que este seja perpetrado com
simulação de uso de arma de fogo e subtraído produto de pequena monta.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS E
6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, POR
ROUBO (ART. 157, CAPUT DO CPB). SUBTRAÇÃO
DE R$ 22,00.  INADMISSÍVEL A INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  AMEAÇA
DIRIGIDA À VÍTIMA,  PELA SIMULAÇÃO DE USO
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DE ARMA DE FOGO. DELITO COMPLEXO, EM QUE HÁ
OFENSAS  A  BENS  JURÍDICOS  DIVERSOS.
PRECEDENTES  DO  STJ.  PARECER  DO  MPF  PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.
1.  Conforme  orientação  há  muito  sedimentada
nesta  Corte  Superior,  nos  crimes  praticados
mediante  violência  ou  grave  ameaça  a  vítima,
como ocorre no roubo, não há falar em aplicação
do princípio da insignificância,  nada obstante  o
ínfimo valor da coisa subtraída.
2.  Não  há  como  aplicar  a  causa  supralegal  de
exclusão de ilicitude, 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.
3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
4. Ordem denegada.” (STJ - HC 153.387/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA
TURMA,  julgado  em  09/11/2010,  DJe
14/03/2011).

“DIREITO PENAL – ROUBO – ART. 157, CAPUT, DO
CP  –  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  –
INAPLICABILIDADE –  DOSIMETRIA  DA  PENA  –
PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
SENTENÇA MANTIDA. 1. A presença do elemento grave
ameaça,  empregada mediante simulação de porte  de
arma de fogo, especificamente com o dolo de subtrair
bem alheio, subsume-se no delito tipificado no artigo
157,  caput,  do  Código  Penal,  não  sendo  possível  a
decomposição  da  conduta  delitiva  nos  crimes  de
constrangimento  ilegal  e  furto.  2.  O  princípio  da
insignificância  é  incompatível  com  o  crime  de
roubo,  face  à  violação  da  integridade  física  ou
moral da vítima, mediante o emprego de violência
ou grave ameaça, as quais não se subsumem à
mínima ofensividade da conduta. (…).” (TJDFT, AP
2012  01  1  164238-8,  3ª  Turma  Criminal,  Des.
HUMBERTO  ADJUTO  ULHÔA,  julgado  em
23/05/2013). Em ambas, destaques nossos.

Impossível, pois, aplicar-se o princípio da insignificância
à hipótese vertente.

2.3. Da desclassificação delitiva 

O apelante requereu, ainda, a desclassificação do crime
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de roubo para o de furto ou para o de roubo na forma tentada.

Igualmente sem razão.

Ora, conforme anteriormente demonstrado, quando da
análise  do  pleito  absolutório,  a  materialidade  do  crime  de  roubo
circunstanciado  pelo  concurso  de  pessoas  restou  devidamente
consubstanciada nos autos,  inexistindo margem para a desclassificação
almejada,  seja  para  o  delito  de  furto  ou  para  o  roubo em sua forma
tentada.

Ponto outro, sabe-se que o delito de furto distingue-se
do  roubo  exatamente  em  razão  da  violência  ou  da  grave  ameaça
empregada, sendo certo que o agente nas duas situações tem a intenção
voltada para o arrebatamento do bem material.

No caso em comento, as provas carreadas aos autos
comprovam a prática do crime de roubo circunstanciado pelo apelante,
uma  vez  que,  em  concurso  com  um  menor  idade,  subtraiu  bens
pertencentes às vítimas mediante grave ameaça, exercida com simulação
de emprego de arma de fogo, não havendo que se falar, portanto, em
desclassificação do crime de roubo para o delito de furto.

Frise-se, por oportuno, que a simulação de emprego de
arma de fogo é circunstância  bastante à configurar  a grave ameaça à
vítima exercida para a prática delitiva. 

Nesse sentido:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  SIMPLES.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.  TENTATIVA.  INVERSÃO  DA
POSSE.  INVIABILIDADE.  REDUÇÃO  DAS  PENAS.
REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  Em  virtude  da
simulação do porte de arma de fogo durante a
execução do delito, resta inviabilizado o pleito de
desclassificação  para  o  crime  de  furto,  pois
configurada  a  grave  ameaça  exercida.  2.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem subtraído, sendo desnecessário  o agente ter
sua posse mansa e pacífica. (...).”  (TJMG -  Apelação
Criminal   1.0024.12.342846-8/001,  Relator(a):
Des.(a)  Marcílio  Eustáquio  Santos ,  7ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  27/11/2014,
publicação da súmula em 05/12/2014) 
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Também não é devido o reconhecimento da modalidade
tentada  do  roubo,  vez  que  comprovadamente  o  agente  foi  pego  após
subtrair os bens das vítimas, momento em que foi surpreendido por um
policial que passava no local e percebeu a ação criminosa, impedindo que
os  acusados  fugissem  do  local  da  subtração,  estando,  portanto,
configurado o crime de roubo consumado, pouco importando que o autor
da subtração não tenha tido a posse mansa e pacífica do bem, já que
invertida a sua posse.

Quanto  ao  aspecto  relativo  ao  momento  da
consumação, posicionou-se a jurisprudência:

“No  crime  de  roubo,  embora  já  tenha  havido
controvérsia  acerca  do  seu  momento
consumativo,  encontra-se  sedimentado  o
entendimento  de  que  a  consumação  se  dá  no
exato momento em que a vítima perde a posse de
seus bens, mediante a cessação da violência ou
grave  ameaça,  sendo  irrelevante  o  fato  de
inexistir posse mansa e pacífica da res, ou que o
autor seja perseguido e preso instantes após o
desapossamento.”  (TJMG  -  Apelação  Criminal
1.0145.13.011213-2/001,  Relator(a):  Des.(a)
Alberto  Deodato  Neto  ,  1ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento  em  03/06/2014,  publicação  da
súmula em 13/06/2014 – aparte da ementa)
 
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem subtraído, sendo desnecessário o
agente ter sua posse mansa e pacífica.”  (TJMG -
Apelação  Criminal   1.0024.12.342846-8/001,
Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2014,
publicação da súmula em 05/12/2014- aparte da
ementa). Destaques nossos em ambas.

De  tal  modo,  impossível  atender  ao  pedido  de
desclassificação delitiva só crime de roubo para o de furto ou para o de
roubo na forma tentada.

2.4. Da substituição por restritivas de direitos

Por fim, o apelante requer a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, contudo, tal pleito
encontra óbice legal no inciso I do art. 44, do Código Penal, que preconiza
que as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade
quando "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou,
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qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo".

Ora, é elementar do crime de roubo a violência ou
grave ameaça, que no caso concreto se consubstanciou, notadamente, na
intimidação exercida com a simulação de emprego de arma de fogo.

Por outro lado, o quantum da pena fixada é superior a
quatro anos, o que também impede a almejada substituição.

Desta  forma,  seja  em  razão  do  quantum da  pena
aplicado ao apelante ou do fato de o crime ter sido cometido com violência
e grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo,
não se mostra possível, no caso vertente, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, a teor do art. 44, I, do CP.

Ante o exposto, em harmonia em com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição
limitada),  Relator,  João  Batista  Barbosa  (Juiz  de  Direito
convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr.
Des. João Benedito da Silva), Revisor, e Carlos Martins Beltrão.
Ausente o Exmo. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior

Presente  à  sessão  o  representante  do
Ministério  Público,  Doutor  José  Roseno  Neto,  Procurador  de
Justiça.

 
Sala das Sessões “Desembargador Manoel Taigy

de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça, em João
Pessoa, 16 de abril de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


