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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  IMPRÓPRIO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE  FURTO.
ALEGADA  AUSÊNCIA  DE  VIOLÊNCIA  OU  GRAVE
AMEAÇA.  MATERIALIDADE  SUPOSTAMENTE  NÃO
COMPROVADA.  INEXISTÊNCIA  DE  EXAME  DE
CORPO  DE  DELITO  NA  VÍTIMA.  ARGUMENTOS
INFUNDADOS.  MATERIALIDADE  COMPROVADA
PELA PROVA DOS  AUTOS.  VIOLÊNCIA UTILIZADA,
LOGO  APÓS  A  SUBTRAÇÃO,  PARA  ASSEGURAR  A
DETENÇÃO DA COISA SUBTRAÍDA. CONFIGURAÇÃO
DO  TIPO  PENAL  DO  ART.  157,  §  1º,  DO  CÓDIGO
PENAL.  PLEITO  DE  REFORMA  DA  PENA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  ESCORREITA  FIXAÇÃO  DA
REPRIMENDA. DESPROVIMENTO. 

- Fica caracterizado o crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º,
do CP) quando comprovado, pelas provas dos autos, que o réu,
logo após a subtração dos objetos, empregou violência contra a
vítima, a fim de garantir, para si, a detenção dos bens subtraídos.

-  Não  há  como  se  reformar  a  pena  aplicada  segundo  os
parâmetros  legais  e  com observância  do  critério  trifásico  de
fixação da reprimenda. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO. Não
havendo Recurso Especial ou Extraordinário, encaminhem-se os autos ao juízo de
origem para execução definitiva. Caso haja, expeça-se guia de execução provisória,
antes do encaminhamento à Presidência deste Tribunal de Justiça.



RELATÓRIO

Perante  a  6ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa,  o  representante  do
Ministério Público ofereceu denúncia em face de Ruberlândio da Silva, incursionando-o
no art. 157, § 1º, do Código Penal.

Consta da exordial que, no dia 09 de julho de 2014, por volta de
15h10min,  em frente  ao  estabelecimento  denominado  “Bar  da  Lena”,  na  cidade  de
Marizópolis, o denunciado subtraiu coisa móvel alheia, para si, e, logo após a subtração
da res furtiva, empregou violência contra a vítima Aradenilton de Assis da Silva, com o
fim de assegurar a detenção da coisa para si.

Narra a  denúncia  que o acusado adentrou no “Bar da Lena”,
trazendo consigo um par de retrovisores de motocicleta, pertencente a Aradenilton e
que, após a vítima ter pedido ao réu a devolução do bem, este armou-se com um coletor
de lixo e tentou agredi-la. 

Em sentença de fls. 86/90, o Juiz Philippe Guimarães Padilha
Vilar julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu a uma pena de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30
do salário mínimo vigente à época do fato.

 
Irresignado, o réu interpôs Apelação a esta Corte, alegando, em

síntese, que confessou a prática do delito de furto, não havendo emprego de ameaça ou
violência;  e  que  é  imprescindível  perícia  técnica  (exame  de  corpo  de  delito)  para
comprovar a materialidade, sob pena de nulidade. Pede a desclassificação para o crime
de furto simples e, caso não acolhido tal pedido, a reforma da sentença no tocante à
dosimetria da pena (fls. 96/98).

Em contrarrazões de fls. 100/101, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do apelo. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  lavra  do  ilustre
Procurador de Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira,  às fls.  107/114, opinou pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

Em  caráter  prioritário,  busca  o  recorrente  desclassificar  sua
conduta para o tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal, sob a alegação de que o
delito foi cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça. 

Não é o que se infere do compulsar dos autos, contudo, já que as
provas coligidas demonstram que o apelante, logo após a subtração dos retrovisores da
motocicleta de Aradenilton de Assis da Silva, utilizou-se de violência para assegurar a
detenção dos objetos subtraídos, haja vista que a vítima tentou reaver os objetos para si.

De fato,  a  vítima Aradenilton de Assis  da Silva afirmou que,
quando viu que os retrovisores em poder do réu eram os de sua moto, tentou pegá-los,
ocasião em que o acusado arremessou um dos retrovisores contra ele, vítima, e ainda se



armou com um coletor de lixo para atingi-lo.

A testemunha João Bosco da Costa, policial militar, disse que,
segundo foi relatado pela vítima, o denunciado subtraiu os retrovisores e foi oferecer no
“Bar da Lena”, e, por ter a vítima reconhecido os objetos, tentou reavê-los, tendo o
acusado reagido com um tambor de lixo para agredir a vítima Aradenilton.

Maria Madalena Bezerra de Sousa, proprietária do bar em que
ocorreram  os  fatos,  atestou  que  estava  em  seu  estabelecimento  quando  o  acusado
chegou oferecendo os retrovisores; que o ofendido tentou recuperar os objetos e que o
réu tentou agredir aquele com um balde de lixo. 

O tipo penal do roubo impróprio, no qual o réu foi condenado,
preceitua:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça  ou  violência  a  pessoa,  ou  depois  de  havê-la,  por  qualquer  meio,
reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º -  Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa,
emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a
impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Sobre o roubo impróprio, a doutrina preceitua:

“(...) no roubo impróprio a grave ameaça ou a violência à pessoa (própria) é
utilizada posteriormente à subtração. Em síntese, o desejo inicial do agente
era a prática de um furto, pois ele se apodera da coisa alheia móvel, sem
valer-se  de  qualquer  tipo  de  constrangimento.  Posteriormente,  contudo,
emprega  a  grave  ameaça  ou  a  violência  à  pessoa  a  fim  de  assegurar  a
impunidade  do  crime  ou  a  detenção  da  coisa  para  si  ou  para  terceiro.
Exemplo: 'A' entra na casa de 'B', durante a madrugada, e subtrai seu relógio.
Entretanto, 'B' acorda com o barulho do alarme e aborda 'A', vindo a ser por
este ameaçado de morte para não gritar  por socorro.” (MASSON, Cleber.
Direito  Penal  esquematizado:  parte  especial.  Vol.  2.  7.  ed.  São  Paulo:
Método, 2015)

Ora, do cotejo entre as provas produzidas nos autos – no sentido
de que o acusado, logo após a subtração dos retrovisores, empregou violência contra a
vítima,  por  meio  de  um tambor  de  lixo,  a  fim de garantir,  para  si,  a  detenção dos
retrovisores subtraídos – e a redação do art. 157, § 1º, do CP, não restam dúvidas acerca
da compatibilidade da conduta do réu com a referida prescrição legal.

Com  efeito,  ficou  comprovado  que  o  ora  apelante,  para
assegurar a detenção da coisa, logo após sua subtração, agiu com violência contra o
ofendido,  inviabilizando  a  pretendida  desclassificação  para  o  crime  de  furto,  cuja
subtração se dá sem o emprego de violência ou grave ameaça.

Vale registrar, ademais, a desnecessidade de realização de exame
de corpo de delito na vítima, no caso, para a comprovação da materialidade delitiva,
uma vez que a violência empregada pelo denunciado restou demonstrada pelas demais
provas colhidas no caderno processual.

Noutro turno, no tocante à pena imposta ao acusado, qual seja, 4
(quatro) anos de reclusão e 10 (vinte) dias-multa, infere-se que não está a merecer



qualquer reforma.

Com  efeito,  o  juízo  a  quo,  considerando  favoráveis  as
circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal.

Na  segunda  fase,  embora  reconhecendo  a  atenuante  da
confissão, deixou, acertadamente, de proceder à diminuição da pena, por não poder uma
atenuante  conduzir  à  redução  da  reprimenda  para  aquém  do  mínimo  legalmente
previsto.

Em seguida,  tornou  definitiva  a  pena,  face  a  inexistência  de
causas  de  aumento  ou  diminuição,  deixando,  de  maneira  correta,  de  proceder  à
substituição por restritivas de direitos ou à suspensão condicional da pena, em virtude
do não preenchimento dos requisitos objetivos dos arts. 44 e 77 do Estatuto Penal.

A pena cominada, portanto, mostra-se justa e adequada ao caso,
impondo-se sua manutenção.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação  pelo  Tribunal  de  Justiça  (STF,  HC  126.292), não  havendo  Recurso
Especial  ou  Extraordinário,  encaminhem-se  os  autos  ao  juízo  de  origem  para
execução definitiva.  Caso haja,  expeça-se guia de execução provisória,  antes do
encaminhamento à Presidência deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira  (juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada, para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho), revisor e Luiz Sílvio
Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


