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O delito de roubo caracteriza-se não apenas pela
subtração  do  patrimônio,  mas  também  pelo
emprego da violência ou grave ameaça.

Se a ameaça surte o desejado efeito, intimidando
a vítima a ponto de que esta não reaja, configura-
se a grave ameaça e a violência do art. 157 do
Código Penal, inviabilizando a desclassificação da
conduta  para  furto,  em  qualquer  de  suas
modalidades. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

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

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Criminal  interposta  por  Mikael  Neves

Dias  (fl.77), contra sentença prolatada pelo douto Juiz de Direito da 2ª Vara
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Mista da Comarca de Sousa/PB (fls.66/73), que o condenou nas sanções  do

art 157, § § 1º e  2º, incs. I e  II do Código Penal, a uma reprimenda definitiva

de 05(cinco)  anos,  04(dois)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicialmente

semiaberto e 80(oitenta) dias-multa. 

O apelante,  em suas  razões  recursais  (fls.82/86),  pugna,  pela

desclassificação do crime de roubo para  furto.

Em contrarrazões (fls.88/91), a Promotoria de Justiça, requer  o

desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, instada a se pronunciar, opinou,

às fls.96/98, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face

de Mikael  Neves dias, conhecido como “Rolinha”, como incurso nas sanções

do art. 157, § § 1º e  2º, incs. I e  II do Código Penal.

Consta  da  inicial   que  no  dia  02/12/2013,  por  volta  das  23:00

horas,  no  Supermercado   Moreira   Localizado  no  centro  do  município  de

Sousa,  imbuído  de  anumus  furandi e  acompanhado  de  terceiro  não

identificado, subtraiu para si bens pertencentes a vítima  Alan Carlos Moreira,

utilizando-se  de  arma  branca  e  grave  ameaça  com  o  fim  de  assegurar  a

impunidade do  crime e a detenção dos objetos para si e para terceiro.

Extraí-se ainda da exordial que no dia e hora dos fatos, a vitima

recebeu  telefonema  anônimo  informando  que  havia  barulho  dentro  do  seu

estabelecimento comercial, tendo acionado a polícia e se deslocado ao local.  A

Desembargador João Benedito da Silva
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vitima observou  que os caixas do supermercado haviam sido revirados, tendo

sido  subtraída  a  quantia  de  R$  300,00,  vários  móveis  quebrados  e  outros

objetos subtraídos.

Consta  também,  da  peça  acusatória   que  ao  adentrar  no  seu

escritório,  a  vitima foi  abordada por  terceiro,  coator  não identificado,  que o

ameaçou  com  uma  faca  e  simulando  portar  arma  na  cintura,  enquanto  o

denunciado tentava escapar pelo telhado do estabelecimento. Em seguida, os

policiais conseguiram prender em flagrante o denunciado, não localizando o

terceiro.

Finda a instrução criminal, o apelante foi condenado  nas sanções

do  art. 157, § § 1º e  2º, incs. I e  II do Código Penal, a uma reprimenda

definitiva  de 05(cinco)  anos,  04(dois)  meses  de  reclusão,  em  regime

inicialmente semiaberto e 80(oitenta) dias-multa. 

Inconformado  com  o  édito  condenatório,  o  apelante  requer  a

desclassificação do crime de roubo para   furto,  haja  vista  não ter  utilizado

qualquer  tipo  de  arma,  nem  tampouco,  ter  proferido  grave  ameaça  para

caracterizar o delito.

Contudo, sem razão.

Cinge-se  o  inconformismo  defensivo  ao  pedido  de

desclassificação do crime de roubo qualificado para o de furto.

Ocorre que a figura típica do delito  de roubo é composta pela

subtração da coisa, característica do crime de furto, conjugada com o emprego

de grave ameaça ou violência à pessoa. Assim, o tipo penal que prevê o delito

de roubo protege, precipuamente, a propriedade, a posse, e, por conta da sua

natureza complexa, também a integridade corporal ou a saúde da vítima, a sua

liberdade individual, bem como a sua vida.

Desembargador João Benedito da Silva
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Não obstante negue o acusado  Mikael Neves Dias, em Juízo –

mídia-fl.59, que tenha ameaçado a vitima, confirma no seu depoimento que

entrou  no  referido  estabelecimento  e  juntamente  com um terceiro,  subtraiu

objetos do Supermercado Moreira, empreendendo fuga logo após a chegada

da policia, sendo esta frustrada. 

A vitima na Policia, fl. 07, afirmou que : que subiu para o escritório

do Supermercado que ficava no 1º andar, e ao chegar no escritório, avistou o

teto quebrado (arrombado) e escutou passos de um indivíduo  correndo no

teto(...)  quando  gritou  para  o  policial,  saiu  debaixo  de  um  birô,  um  outro

indivíduo, moreno magro com uma faca na mão, gesticulando que estava com

uma arma na cintura e avançou para cima do declarante(...) que fechou a porta

rapidamente  e  conseguiu  evitar  que  o  individuo  lhe  ferisse...)  que  foi

apreendido com o preso uma faca peixeira de dez polegadas- 

A vitima  Alan carlos Moreira, em seu depoimento prestado em

Juízo(mídia- fl. 59, confirmou o que dito na esfera policial, asseverando que no

ano passado pela  terceira  vez a sua loja  foi  invadida,  da mesma forma,  a

mesma dupla, no mesmo local, razão pela qual contratou uma vigilância, que

ao ser comunicado pelo vigilante sobre o ocorrido, a vitima acionou a policia, e

junto com a policia entrou na loja,  onde foram roubados,  dinheiro,  bebidas,

documentos.  Que quando estava sobre a loja,  escutou um fugindo,(...)  que

quando entrou no seu escritório, tava o rapaz  em baixo da sua mesa, armado

com uma faca e partiu para cima dele  com essa faca; que conseguiu correr, e

desceu e o rapaz conseguiu fugir. Que com Mikael foi apreendida a faca  que

subtraiu da loja, e outra faca que provavelmente estava com ele, que assim

que adentrou o acusado partiu  com a faca para  cima da vitima;  que foi  o

acusado que o ameaçou.

Por sua vez, as testemunhas quando inquiridas, assim disseram:

Desembargador João Benedito da Silva
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Que  na  noite  de  ontem (02/10/2013),  por  volta  de
23:00h, aproximadamente, o declarante saiu com seu
pai(ALAN  MOREIRA)  até  o  supermercado  Moreira,
depois deste receber uma ligação anônima informando
que havia barulho dentro  do supermercado que seu
pai é proprietário; Que o declarante afirma que o seu
subiu para o escritório do supermercado, que fica no
1º  andar,  e  ao  chegar  no  escritório  avistou  o  teto
quebrado(arrombado0  e  escutou  passos  de  um
indivíduo correndo no teto;  Que o  declarante  afirma
que escutou o seu pai gritar,  momento em que saiu
debaixo de um birô do escritório,  um outro indivíduo
moreno, magro, com uma faca na mão, gesticulando
que estava com uma faca na cintura, e avançou para
cima do declarante; (…) o segundo individuo só não
conseguiu  ferir seu pai, porque este fechou a porta do
escritório  rapidamente  e  desceu,  tendo  o  indivíduo
quebrado o vidro da porta do escritório  e conseguiu
fugir  pelo  teto  do  escritório(...)   -  Igor  Moreira
Oliverira – depoimento na esfera policial., fl. 06. 

Que  ontem  (02/10/2013),  por  volta  de  23:00h,  o
declarante  se  encontrava  de  serviço  nesta  cidade  ,
comandando uma guarnição de rádio patrulha, quando
foi solicitado pelo COPOM informando que havia uma
ocorrência  de  furto  no  Supermercado  Moreira,(...)  e
encontrou o proprietário  do supermercado Moreira, o
Sr. ALAN, que relatou que, instantes antes indivíduos
desconhecidos haviam adentrado(arrombado0 o citado
supermercado,  no  momento  em  que   o  mesmo  se
encontrava fechado;(...) QUE o depoente, juntamente
com osd demais policiais da guarnição, iniciaram uma
busca pelas proximidades e encontraram em cima de
uma  casa  vizinha  ao  supermercado,  o  individuo  já
conhecido da polícia de nome MIKAEL NEVES DIAS,
vulgo  ROLINHA,  o  qual  se  encontrava  com  várias
escoriações pelo corpo;  que questionado a MIKAELl
sobre a origem das lesões, este afirmou que havia se
machucado no momento da tentativa de fuga(...) que
foi encontrado em poder do acusado uma faca peixeira
de aproximadamente 10(dez) polegadas.(...) - Manoel
Sousa da Silva, Policial Militar – fl. 05

Entretanto,  a  testemunha  Manoel  Sousa  da  Silva,  Policial

Militar, em Juízo(midia-fl. 59),  que efetuou a prisão do acusado, reiterou  seu

depoimento prestado na  esfera policial, além de afirmar que fora encontrado

com o réu a arma branca. 

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal  Nº 0006860-26.2013.815.0371

Vale ressaltar que o  auto de apresentação e apreensão(fl.10),

comprova que o acusado portava  01(uma) faca peixeira de aproximadamente

10(dez0 polegadas. 

Como  sabido,  nos  crimes  contra  o  patrimônio,  quase  sempre

praticados na clandestinidade, a palavra do ofendido - se segura, e coesa com

os demais elementos de prova - sem intenção de incriminar um inocente ou ver

agravada  sua  situação,  tem  relevante  valor  para  comprovar  a  autoria  e

materialidade do delito, mormente quando corroboradas com as demais provas

dos autos. 

Vale ressaltar, que a intimidação da vítima, seja pelo concurso de

pessoas, seja pela demonstração, de estar portando uma arma, seguida da

ameaça são meios idôneos para incutir medo na vítima e impedi-la de esboçar

qualquer  reação,  caracterizando  a  grave  ameaça  constitutiva  do  delito  de

roubo, mormente porque nos dias de hoje, com a sociedade atemorizada, a

simples ordem de alguém é mais do que suficiente para reduzir a possibilidade

de defesa das pessoas. 

Neste sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO
QUALIFICADO  PELO  CONCURSO  DE
PESSOAS  -  CONDUTA TIPIFICADA NO  ART.
157,  §  2º,  INCISO  II,  DO  CÓDIGO  PENAL  -
TESES  DEFENSIVAS:  I)  DESCLASSIFICAÇÃO
DO  DELITO  DE  ROUBO  PARA  FURTO
SIMPLES;  II)  DECOTE  DA  MAJORANTE  DO
CONCURSO  DE  PESSOAS  -  AS  TESES
DEFENSIVAS NÃO PODEM SER ACOLHIDAS -
RECURSO  NÃO  PROVIDO. 1. Inviável  se
mostra a desclassificação do crime de roubo
para o delito de furto, por estar comprovado o
emprego de violência para subtração da res. 2.
Comprovado o concurso de pessoas na prática do

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal  Nº 0006860-26.2013.815.0371

crime,  configurada está a qualificadora do crime
de roubo, prevista no art. 157, § 2º, II do CPB. (TJ-
MG  -  APR:  10153120112369001  MG  ,  Relator:
Walter  Luiz,  Data  de  Julgamento:  05/08/2014,
Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data
de Publicação: 14/08/2014)

“Apelação  Roubo  simples  tentado  Pretensão
absolutória  Inadmissibilidade  -  Conjunto
probatório  suficiente  à  condenação
Reconhecimento  da  vítima,  aliado  as  suas
palavras,  os  testemunhos  dos  policiais
ouvidos  Impossibilidade  de  desclassificação
para  o  delito  de  tentativa  de  furto,  eis  que
comprovadamente  o  réu utilizou-se  de  grave
ameaça  para  o  cometimento  do  delito. Pena
reduzida e regime prisional alterado. Recurso
parcialmente  provido.”  (TJSP.   Apelação  Nº
0472755-11.2010.8.26.0000.  Relator(a):  Borges
Pereira.  Data  do  julgamento:  18/10/2011)
Grifamos

Assim, se a ameaça surte o desejado efeito, intimidando a vítima

a ponto de que esta não reaja, configura-se a grave ameaça e a violência do

art.  157  do  Código  Penal,  Inviável,  nesse  contexto,  a  desclassificação

pretendida, porquanto a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo do roubo,

não havendo o que se falar em furto.

Desta forma, e por todo o exposto, mantenho a condenação do

apelante pelo delito de roubo, em todos os seus termos. 

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a

condenação do apelante. 

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

Desembargador João Benedito da Silva
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Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Amadeus Lopes Ferreira, Promotor   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


