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 A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014636-63.2015.815.2002 – 1ª  Vara Criminal  da
Comarca da Capital/PB
RELATOR:  Des. Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Mackson Lopes de Souza
2º APELANTE: Ana Paula Alves da Silva
ADVOGADO: Eduardo Aníbal Campos Santa Cruz Costa (OAB/PB 18.607 ) 
APELADA: Justiça Pública

1ª  APELAÇÃO.  DOS  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  QUALIFICADO.
CONCURSO  DE  PESSOAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
EXCLUDENTE  DA  ILICITUDE.  ESTADO  DE
NECESSIDADE.  NÃO  COMPROVADO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO  DE
FURTO. INVIABILIDADE.  LIAME PROBATÓRIO
ENTRE  A  AUTORIA  E  O  EVENTO
CORROBORADO  PELOS  DEMAIS  ELEMENTOS
DE  PROVA  CONSTANTES  NOS  AUTOS.
REDUZIR  A  PENA  BASE.  MÍNIMO  LEGAL.
ACOLHIMENTO.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
FAVORÁVEIS.  REDUÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
ANÁLISE  PREJUDICADA.  SUBSTITUIÇÃO  DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
PENA  IMPOSTA  SUPERIOR  A  04  (QUATRO)
ANOS  E  GRAVE  AMEAÇA  EMPREGADA  NA
EXECUÇÃO  DO  DELITO.  ART.  44,  I,  DO  CP.
AFASTAMENTO  DA  PENA  DE  MULTA.
INSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA  ALEGADA.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEITO  SECUNDÁRIO
DO TIPO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL.

2ª  APELAÇÃO.  DOS  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO   QUALIFICADO
CONCURSO  DE  PESSOAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
EXCLUDENTE  DA  ILICITUDE.  ESTADO  DE
NECESSIDADE.   NÃO COMPROVADO. 
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RECONHECIMENTO  DA  COAÇÃO  MORAL
IRRESISTÍVEL.  ISOLADA  NO  CONTEXTO
PROBATÓRIO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O
DELITO  DE  FURTO.  INVIABILIDADE.LIAME
PROBATÓRIO ENTRE A AUTORIA E O EVENTO
CORROBORADO  PELOS  DEMAIS  ELEMENTOS
DE  PROVA  CONSTANTES  NOS  AUTOS.
REDUÇÃO  DA  PENA  BASE.  MÍNIMO  LEGAL.
ACOLHIMENTO.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
FAVORÁVEIS.  REDUÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO.  ANÁLISE
PREJUDICADA.  PROGRESSÃO  PARA  REGIME
MAIS  BRANDO.  INVIÁVEL  A  SUBSTITUIÇÃO.
EXCEDE  O  QUANTUM  PERMITIDO.
AFASTAMENTO  DA  PENA  DE  MULTA.
INSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA  ALEGADA.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEITO  SECUNDÁRIO
DO TIPO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL

1. A mera alegação de dificuldade financeira não serve
para afastar a ilicitude da conduta dos apelantes pela
excludente do estado de necessidade, cabendo à defesa
prova  segura  dos  requisitos  exigidos  para  a  sua
configuração, o que não ocorreu no caso em tela.

2. Para o reconhecimento da coação moral irresistível
não basta a simples versão do agente de que teria sido
coagido a delinqüir, pois a excludente exige escorreita
comprovação  por  elementos  concretos  existente  nos
autos de um perigo sério e atual que não pudesse se
eximir.

3.  Revela-se  inconsistente  o  pleito  pela
desclassificação  do  delito  de  roubo  para  furto,  haja
vista a grave ameaça empregada durante a subtração
dos bens.

4. A Súmula 231 do STJ disciplina que a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal, não havendo afronta
aos  princípios  da  isonomia  e  da  proporcionalidade
capazes de afastar a aplicação desse Enunciado.
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5.  Não  faz  jus  à  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  pela  restritiva  de  direito  quando  não
preenche os requisitos estabelecidos no artigo 44 do
Código  Penal,  os  quais  são  cumulativos,
especificamente aquele previsto no inciso I do referido
artigo,  o  qual  impede  a  concessão  da  substituição
quando é aplicada pena privativa de liberdade superior
a 4 anos.

6. Tendo o quantum da pena sido superior a 4 (quatro)
anos,  correta  a  aplicação  do  regime  prisional
semiaberto, por atender ao comando do art. 33, § 2°,
“b”, do Código Penal.

7. A condenação dos réus à pena de multa configura
simples  realização  do  preceito  secundário  da  norma
incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não
sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena
de violação do Princípio da Legalidade.

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 dar provimento parcial aos recursos, reduzindo
reduzir as penas para 05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto,
para ambos, nos termos do voto do relator. Expeça-se Mandado de Prisão.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara Criminal Comarca da Capital/PB, Ana Paula
Alves  da  Silva  e  Mackson  Lopes  de  Souza, devidamente qualificados, foram
denunciados como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal (fls. 02-
04). 

Consta dos autos que no dia  no dia 24 de maio de 2015, por volta
das 15h40min, na Rua Sidney Clemente Dori, no Bairro de Tambaú, nesta Capital, os
denunciados  Mackson  Lopes  de  Souza  e  Ana  Paula  Alves  da  Silva,  sobre  uma
motocicleta,  abordaram  Maria  Eduarda  de  Oliveira  Fernandes  e,  mediante  grave
ameaça exercida com ato de intimidação, questionando-a "quer morrer?", anunciaram o
assalto e subtraíram desta sua bolsa escolar, a qual continha: seu aparelho celular, a
quantia de R$370,00 (trezentos e setenta reais), além de livros e documentos pessoais.
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Narra a peça acusatória, que terceiros acionaram a Polícia Militar
que,  ciente  do ocorrido e  na  posse  das  características  dos  acusados,  empreenderam
diligências e conseguiram localizar os mesmos na Rua Isidro Gomes, ocasião em que
encontraram o aparelho de telefone celular e a quantia em dinheiro na posse da acusada
Ana Paula Alves da Silva, pelo que foram aqueles presos em flagrante delito.

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, para condenar Ana Paula Alves da Silva e Mackson Lopes
de Souza, nas penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, fixando a pena da seguinte
maneira (fls. 226-236):

PARA  MACKSON LOPES DE SOUZA:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Considerando a atenuante da confissão,
reduziu a pena em 06 (seis) meses de reclusão, totalizando em 04 (quatro) anos de
reclusão.  Considerando  a  causa  de  aumento  prevista,  consistente  no  concurso  de
agentes (art. 157, 2º, II do CP), aumentou a pena em 1/3 (um terço), restando a pena
definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-
multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicialmente  semiaberto,  a  qual  tornou definitiva  ante  a  ausência  de  demais
circunstanciais a serem consideradas.

Por fim,  ausentes os requisitos legais previstos no art. 44 e 77 do
CP,  não  concedeu  ao  acusado  o  Sursis,  nem  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por restritiva de direito, porquanto descabida a pena alternativa nos crimes
cometidos com violência ou grave ameaça.

PARA ANA PAULA ALVES DA SILVA

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 05
(cinco) anos de reclusão. Considerando a atenuante da confissão, reduziu a pena em 06
(seis) meses de reclusão, totalizando em  04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Considerando a causa de aumento prevista,  consistente no concurso de agentes (art.
157, 2º, II do CP), aumentou a pena em 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em 06
(seis) anos de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário
mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, a
qual tornou definitiva ante a ausência de demais circunstanciais a serem consideradas.

Por fim,  ausentes os requisitos legais previstos no art. 44 e 77 do
CP,  não concedeu aos  acusados  o  Sursis,  nem a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por restritiva de direito, porquanto descabida a pena alternativa nos crimes
cometidos com violência ou grave ameaça.
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Irresignados, os réus apelam a esta superior instância (239; 253-
260 e 243; 262-279), os quais, em suas razões recursais pugnaram: 

Mackson  Lopes  de  Sousa  (fls.  253-260),  para  que  fosse
reconhecido  o  estado  de  necessidade,  como  causa  excludente  da  ilicitude,  ao
argumento de que, o que fizera, seria para a garantia e sustento de seus filhos, nos
termos  do  art.  24,  §  2º,  do  CP.  Que  seja  considerado  a  possibilidade  de
desclassificação do crime de roubo para o de furto, ao argumento de que não houve o
emprego de violência sobre a pessoa, mas sim contra a coisa. Subsidiariamente, que
seja  reduzida  a  pena-base  em  seu  mínimo  legal,  tendo  em  vista  que  todas  as
circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, além da redução da pena ante a atenuante
da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP).

Pugnou, ainda, que seja aplicada a conversão da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.

Igualmente, inconformada, apelou a Defesa de Ana Paula Alves da
Silva (fls. 262-279), pugnando em suas razões, que seja excluída a sua culpabilidade ao
argumento de que teria agido sob coação moral irresistível  (vis  compulsiva)  de seu
companheiro, nos termos do art. 22, do CP.

Sustenta, outrossim, como tese exculpante a ação em estado de
necessidade,  diante  da  necessidade  de  alimentar  seus  filhos.  E,  ainda,  defende  a
hipótese de desclassificação da conduta para  a figura  do furto,  pois  não agredira  a
vítima Maria Eduarda de O. Fernandes, mas apenas "ao puxar a bolsa, o objeto ficou
engalhado no cabelo da vítima". Subsidiariamente, pelo abrandamento do regime inicial
de pena e afastamento da pena de multa aplicada, eis que esta não condiz com suas
condições financeiras.

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 288-299 e 300-312),
para que seja negado provimento aos apelos.

Seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria de
Justiça, que, em parecer, opinou pelo provimento parcial dos recursos para que a pena
seja minorada para ambos, restando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa, dando-se início à sua execução provisória.(fls. 317-331).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento (fls. xxx).

É o relatório.

VOTO
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1. Do juízo de admissibilidade recursal:

Os  recursos  são  tempestivos  e  adequados,  eis  que  se  trata  de
apelações cujas interposições se deram dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto do
art.  593 do CPP, e não depende de preparo,  por se referir  à  ação penal pública,  em
observância à Súmula n° 24 deste E. TJ/PB. Portanto, conheço do apelo.

2. Do mérito recursal (inexistência de preliminares):

Conforme relatado,  a ilustre Defesa do apelante Mackson Lopes,
busca a reforma da sentença para que seja reconhecido o estado de necessidade, como
causa excludente da ilicitude. Que seja reduzida a pena base em seu mínimo legal, bem
ainda, que seja reduzida a pena ante o reconhecimento da confissão.

Ao final,  que seja modificado o regime inicial de cumprimento
para o aberto, bem como a aplicado a conversão da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.

Subsidiariamente,  que  seja  considerado  a  possibilidade  de
desclassificação do crime de roubo para o de furto, ao argumento de que não  houve o
emprego de violência sobre a pessoa, mas sim contra a coisa. 

Por sua vez, a defesa de apelante  Ana Paula Alves da Silva (fls.
262-279),  pugna,  em  suas  razões,  para  que  seja  excluída  a  sua  culpabilidade  ao
argumento de que a mesma agiu sob coação moral irresistível (vis compulsiva) de seu
companheiro, nos termos do art. 22, do CP.

Subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a figura
do furto, bem como o abrandamento do regime inicial de pena e da pena de multa
aplicada, eis que esta não condiz com suas condições financeiras.

Eis,  em suma,  os  termos do apelo  interposto,  os  quais,  porém,
merecem prosperar em parte, apenas, quanto à aplicação da pena privativa de liberdade
imposta aos apelantes, consoante as razões adiante expendidas:

2.1.  Da  absolvição  como  causa  excludente  da  ilicitude  ante
reconhecimento do estado de necessidade e da coação moral irresistível:

Inconformados, postulam os réus a absolvição, sob o  argumento de
que teria agido sob o manto a excludente do estado de  necessidade.

Em suas razões recursais, alega, ainda, a defesa de Ana Paula Alves
da Silva, que a mesma teria agido sob coação moral irresistível, afirmando que teria agido
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em razão de um mal maior prometido pelo acusado Marckson  Lopes de
Souza, conforme estabelece o art. 22 do CP.

Todavia, não há como acolher tais pretensões. Vejamos:

De início, cumpre dizer que a sentença de fls.226-236 atendeu ao
teor do art. 381, III, do CPP1, visto conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos
que  ocasionaram  a  condenação  dos  réus,  perfazendo,  assim,  o  silogismo  esperado
(subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

Relata a peça acusatória, que a ofendida estava no local em que se
deu o fato delituoso, quando foi abordada por  Mackson Lopes de Souza e Ana Paula
Alves da Silva, que lá chegaram em uma motocicleta, os quais a amedrontaram dizendo:
"QUER MORRER",  momento  em que anunciaram o  assalto  e  tomaram o objeto já
descrito.

Consta  que,  após  a  execução  do  crime  de  roubo,  os  acusados
tomaram rumo ignorado, ao passo que a vítima saiu a procura de socorro, sendo acudida
por terceiros que acionaram a Polícia Militar, que ciente do ocorrido e na posse das
características dos larápios, passou a desenvolver diligências nas imediações, vindo a
encontrá-los na Rua Isidro Gomes, defronte ao estabelecimento comercial "Cantinho do
Picuí", detendo-os.

Informa a peça pórtica, que a bolsa da vítima foi encontrada em um
terreno  existente  na  esquina  da  Avenida  Nego  com  a  Rua  Sidney  Clemente  Dori,
contudo, o aparelho celular e a quantia em dinheiro já indicada foram localizados na
posse da acusada Ana Paula Alves da Silva.

Assim, o caso em comento é de fácil deslinde, não comportando
maiores delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitivas, uma vez
que o MM. Juiz  a quo prolatou a sentença em conformidade com os aspectos fáticos,
jurídicos e probatórios discorridos nos autos, pois bem se debruçou em todo o percurso
processual,  valendo-se,  para a condenação,  de várias fontes probantes,  dentre elas,  o
reconhecimento dos réus pela vítima, o qual foi corroborado com os depoimentos 

testemunhais (CD/DVD - fls. 45), bem como pela própria confissão dos acusados em
juízo (fls. 05-06; 156 ) , deixando claro, pois, que os recorrentes praticaram o crime de
roubo majorado.

Ao compulsar os autos, observa-se que a materialidade e a autoria
delitivas estão, devidamente, comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito policial
(fls.06-38) e na instrução criminal (CD's - fls.164), os quais dão como certo que, no dia 24
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de maio de 2015, por volta das 15h40min, no bairro de Tambaú,  nesta
Capital, precisamente na Rua Sidney Clemente Dori, mediante grave ameaça exercida
com ato de intimidação, os réus subtraíram de Maria Eduarda de Oliveira Fernandes a
sua bolsa escolar, na qual continha um telefone celular da marca SAMSUNG, a quantia
de R$ 370,00, bem ainda livros e documentos pessoais.

Assim  sendo,  ao  contrário  do  alegado  na  peça  recursal,  a
excludente do estado de necessidade não restou caracterizada. Com efeito, estabelece o
artigo 24 do Código Penal:

“Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem
pratica  o  fato  para  salvar  de  perigo  atual,  que  não
provocou por sua vontade, nem podia de outro modo
evitar,  direito  próprio  ou  alheio,  cujo  sacrifício,  nas
circunstâncias,  não  era  razoável  exigir-se.  (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§  1º  -  Não  pode  alegar  estado de  necessidade  quem
tinha o dever legal de enfrentar o perigo. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º  -  Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do
direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a
dois  terços.  (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)”

No caso dos autos, não restou comprovado  a existência  de  perigo
atual que não pudesse ser de outro modo evitado a fim de justificar a conduta ilícita
praticada pelos réus, o que lhes incumbia, a teor do que estabelece o artigo 156 do Código
de Processo Penal.

Ademais, a mera alegação de dificuldade financeira não serve para
afastar a ilicitude da conduta dos apelantes pela excludente do estado de necessidade,
cabendo à defesa prova segura dos requisitos exigidos para a sua configuração, o que não
ocorreu no caso em tela.

Em que pese  a situação de vulnerabilidade em que os  filhos da
recorrente estariam passando, conforme alegado pela defesa, tal motivo não tem o condão
de excluir a tipicidade da sua conduta, vez que a apelante Ana Paula Alves da Silva
possuía, à época, possuía trabalho fixo, estando, inclusive, a caminho do emprego quando
praticou o crime com o seu comparsa e companheiro.

Assim tem sido o entendimento pátrio:
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“94272819  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO
QUALIFICADO.  DUPLA  MANIFESTAÇÃO  DO
ÓRGÃO  ACUSATÓRIO.  AUSÊNCIA  DE
IRREGULARIDADE.  PRELIMINAR  REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO  PELO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA  OU  PELO  ESTADO  DE
NECESSIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  FURTO
PRIVILEGIADO.  INAPLICABILIDADE.
QUALIFICADORA  DA  DESTREZA.  DECOTE.  O
Órgão Ministerial,  na função de custos legis, não atua
como parte, podendo manifestar-se contra ato do próprio
Promotor de Justiça, não gerando cerceamento de defesa
vista  do  processo  à  Procuradoria  de  Justiça.  Não  se
apresentando  insignificante  o  prejuízo  gerado  pelo
apelante,  típica  é  sua  conduta,  sendo  inaplicável  o
princípio  da  insignificância.  A  mera  alegação  de
dificuldade financeira não serve para afastar a ilicitude da
conduta da apelante (roubo) pela excludente do estado de
necessidade,  cabendo  à  defesa  prova  segura  dos
requisitos exigidos para a sua configuração. Não sendo
de pequeno valor a coisa furtada, não há como aplicar a
espécie a figura  do furto privilegiado.  A apelante não
demonstrou  possuir  a  habilidade  necessária  para
configurar-se a qualificadora da destreza, razão pela qual
será decotada. Provimento parcial ao recurso é medida
que se impõe. (TJMG; APCR 1.0707.08.165175-4/001;
Rel.  Des.  Antônio  Carlos  Cruvinel;  Julg.  21/05/2013;
DJEMG 03/06/2013)”.

Outrossim, quanto a alegação da defesa de que a acusada, Ana Paula
Alves da Silva teria agido sob a influência de coação moral irresistível e inexigibilidade de
conduta diversa, com a devida vênia, razão não lhe assiste,  pois as provas produzidas nos
autos estão a demonstrar o oposto, senão vejamos:

Ora, a coação para ser aceita deve ser insuperável, o que não é o caso
dos autos, pois não restou provado que o segundo a apelante tenha sido coagido a praticar
o delito de roubo. Na verdade, ficou demonstrado que a ré participou ativamente da
subtração,  ameaçando a vítima, tendo inclusive a  agredido conforme demonstrado nas
provas carreadas.
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Ademais, consoante se verifica no art. 22 do CP, a coação moral
irresistível  impõe a ameaça pelo coautor da imposição de um prejuízo maior do que a
prática delitiva. 

Para caracterizar a alegada coação moral irresistível se faz necessário
prova induvidosa,  o  que no  caso em exame não ocorreu,  inexistindo qualquer  outro
elemento que indique ter ela agido por medo, mediante uma grave ameaça.

A propósito, sobre coação leciona Guilherme de Souza Nucci:

"A  coação  irresistível,  referida  no  artigo,  é  a  coação
moral, uma vez que a coação física afeta diretamente a
voluntariedade do ato, eliminando, quando irresistível, a
própria conduta. Trata-se de uma grave ameaça feita pelo
coator ao coato, exigindo deste último que cometa um
crime contra terceira pessoa, sob pena de sofrer um mal
injusto  e  irreparável.  [...]  são  cinco  requisitos:  a)
existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e
atual,  extraordinariamente difícil  de ser suportado pelo
coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta
do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa
do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas; [...] d)
existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como
regra: o coator, o coato e a vítima; e) irresistibilidade da
ameaça avaliada segundo o critério do homem médio e
do próprio coato, concretamente." (NUCCI, Guilherme
de Souza. Código Penal Comentado, 10.ª ed. rev., atual. e
ampl., São Paulo, Editora RT, 2010, p. 237).

Desta forma, cabe a quem a alega provar a coação sofrida, o que não
também, restou demonstrado no caso em tela, não havendo provas suficientes capazes de
demonstrar que a mesma participou do fato sob coação irresistível de forma a excluir sua
culpabilidade.

Não há, portanto, que ser acolhida as teses levantadas pela defesa,
notadamente, quanto ao estado de necessidade e a coação moral irresistível quando não
restarem  preenchidos  os  requisitos  necessários  para  a  configuração  das  excludentes
alegadas. 

2.2. Do pleito pelo desclassificação para o delito de furto:

Em  suas  razões  apelatórias,  os  recorrentes  pleiteiam  a
desclassificação da conduta que restaram condenados (roubo qualificado) para o delito
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de  furto,  alegando  que  não  encontra-se  demonstrado  e  fundamentado,
concretamente, a qualificadora “mediante violência”, eis que, não houve emprego de
força ou violência contra a pessoa mas sim, contra o objeto.

No entanto, o pedido deve ser rejeitado. Isso porque entendo está
suficientemente  justificada  a  incidência  da  violência,  demonstrada  pelas  provas
produzidas.

Ora a vítima, Maria Eduarda de Oliveira, quando ouvida na esfera
policial e em juízo (fls. 08 e 164), afirmou que os acusados agiram mediante união de
desígnios no momento da prática do roubo, havendo, ainda, a recorrente, Ana Paula
Alves  da  Silva,  a  agredido fisicamente  com puxões  de  cabelo,  fazendo com que  a
mesma  entregasse  a  sua  bolsa,  após  ser  solicitada.  Desta  forma,  há  de  ser
completamente rechaçada a alegação de que não existiu grave ameaça para a prática do
delito.

Acrescente-se,  outrossim,  que  a  vítima reconheceu os  acusados
como sendo os autores do roubo contra ela praticado, afirmando, ainda, que o acusado
Mackson Lopes de Sousa, chegou pilotando a moto com a sua comparsa na garupa,
havendo  esta  descido  e  subtraído  a  sua  bolsa,  mediante  violência  e  grave  ameaça,
conforme trecho das declarações prestadas em mídia de fls. 164:

Maria  Eduarda,  vítima,  fl.  164:  “(...)  Que  quando
estava andando, eles passaram numa moto e disserem
"quer morrer?! Passa o celular"; que o celular estava na
bolsa;  que  o  acusado  continuou  na  ameaça,  fazendo
menção de que iria pegar alguma arma; (...) que quem
derrubou a declarante, e puxou o seu cabelo e tomou a
bolsa foi a segunda acusada; que a vítima reconheceu
os dois acusados; que não tem dúvida nenhuma sobre a
autoria do delito;  que não viu arma, muito embora o
primeiro acusado tenha feito menção de que estava com
arma; que isto a intimidou; que se sentiu ameaçada e
que  só  por  isso  procedeu  a  entrega  dos  bens;  que
recuperou o celular e o dinheiro; (...) que os acusados
foram presos próximos ao local onde a vítima estava, a
umas quatro ruas.

Dos relatos da vítima, depreende-se a seriedade e gravidade do
ocorrido,  em que  apontaram,  sem nenhum medo  de  errar,  para  o  cometimento  do
roubo, mediante grave ameaça.

Desse modo, restou claramente comprovado que  Ana Paula Alves
da Silva e o seu comparsa, Mackson Lopes de Sousa, utilizaram-se da grave ameaça
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para subtrair a res furtiva, o que impossibilita a desclassificação do delito
de roubo para o delito de furto.

Aliás, especialmente no crime de natureza patrimonial, devido à
particularidade que envolve, em regra, seu modo de execução, quase sempre praticados
às escondidas, na ausência de testemunhas presenciais, ganha importância a palavra da
vítima,  a  fim  de  se  apurar  a  autoria  e  materialidade  nesta  modalidade  criminosa,
sobretudo, quando harmoniosa e concordante com o conjunto probatório, reforçando-
se, a isso, o fato de haver a ofendida reconhecido o meliante.

A  palavra  da  vítima  é  de  suma  relevância  para  o  deslinde  da
questão e, sendo seguras e coerentes, suas declarações têm mais credibilidade que as
do  réu,  ainda  mais  quando  está  em  consonância  com  outros  elementos  de  prova,
merecendo, pois, a credibilidade suficiente a ensejar uma condenação.

A  propósito,  sobre  a  palavra  do  ofendido  em  crimes  contra  o
patrimônio, eis o que dizem os julgados dos tribunais pátrios, inclusive, do E. STJ:

“PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  1.  DEPOIMENTO
EXCLUSIVO  DA  VÍTIMA.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APROFUNDAMENTO  NA  PROVA.  […].  1.  As
declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos
dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença  de  outras  pessoas,  é  prova  válida  para  a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu
[...].”  (STJ  –  HC  195.467/SP  -  Relª.  Minª.  Maria
Thereza de Assis Moura – 6T – J. 14.06.2011 – DJe
22.06.2011).

“Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem
peso  probatório  significativo,  sendo  suficiente,
sobretudo  quando  harmônica  com  os  demais
elementos probatórios, para ensejar a condenação. No
caso  dos  autos,  a  vítima reconheceu,  tanto  na  fase
policial quanto em Juízo, o recorrente como sendo um
dos autores do crime de roubo do qual fora vítima,
não  havendo  que  se  falar  em  ausência  de  provas
suficientes quanto à autoria delitiva [...].” (TJDFT –
ApCrim  n°  20090510047898APR  –  Rel.  Des.
Roberval  Casemiro  Belinati  –  J.  30.06.2011  –  DJ
12.07.2011, p. 133).
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“Em termos de prova convincente, a palavra da vítima,
evidentemente,  prepondera  sobre  a  do  réu.  Esta
preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem
desvios de personalidade, não irá apontar desconhecido
como autor de um delito, quando isto não ocorreu. E
quem  é  acusado,  em  geral,  procura  fugir  da
responsabilidade  de  seu  ato.  Tratando-se  de  pessoa
idônea, sem qualquer animosidade contra o agente, não
se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar
um inocente.  No caso, as declarações das vítimas da
ameaça  informam  e  convencem  sobre  os  assaltos
sofridos pela empresa de ônibus na qual trabalhavam
[...].”  (TJRS – ApCrim n° 70043951458 – Rel.  Des.
Sylvio Baptista Neto – J. 25.08.2011).

Portanto, as provas da materialidade e autoria do ilícito emergem
em face dos apelantes de forma límpida e serena, por meio de informes trazidos durante a
instrução criminal, razão para não se falar em desclassificação.

2.4. Da atenuante da Confissão:

Com  relação  ao  pedido  de  reconhecimento  da  atenuante  da
confissão espontânea, tenho que a análise resta prejudicada, pois, da atenta leitura a
sentença de fls. 226-236, percebe-se que o douto magistrado reconheceu a existência da
mencionada atenuante, tanto em relação ao apelante Mackson Lopes de Souza, como
em relação a Ana Paula Alves da Silva.

A decisão, portanto,  não merece retoques quanto a esse aspecto. 

2.5. Da pena aplicada:

Para Mackson Lopes de Souza:

Pleiteia  a  defesa  do  réu  Mackson  Lopes  de  Souza, que  seja
reduzida a pena-base em seu mínimo legal, ao argumento de que todas as circunstâncias
judiciais encontram-se favoráveis.

Nesse ponto, assiste razão o recorrente.

Quanto à dosimetria da pena, especificamente no tocante à
avaliação das circunstâncias judiciais, vejo que a r. sentença merece reparo, como bem
salientou a il. defesa, merecendo nova análise por esta Instância Revisora.
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Inicialmente, mister se deter na respectiva dicção do tipo penal do
art. 157, § 2°, II, do CP, in litteris:

“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.
[...];
§ 2° - A pena aumenta-se de um terço até metade:
[...];
I - se há o concurso de duas ou mais pessoas; .”

Assim, ao analisar a dosimetria da punição imposta ao apelante
Mackson Lopes de Souza, percebe-se que todos os itens das circunstâncias judiciais
foram a ele favoráveis, motivo pelo qual a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo
legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Todavia,  concluída  a  1ª  fase  do  sistema  trifásico,  o  MM  Juiz
singular se afastou do marco mínimo e aplicou a pena-base corporal em 04 (quatro)
anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por conseguinte, procedendo à devida retificação punitiva, fixo, em
favor do apelante Mackson Lopes de Souza, a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de reconhecida a atenuante da confissão, a
pena permanecerá em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Isso porque, a
Súmula 231 do STJ disciplina que a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do  mínimo  legal,  não  havendo  afronta  aos
princípios da isonomia e da proporcionalidade capazes de afastar a aplicação desse
Enunciado.

Na  terceira  fase,  mantenho a  exasperação,  consoante  a  sentença
guerreada em  1/3 (um terço), pelo que, acrescenta-se a pena o quantum punitivo de 01
(um) ano e 04 (quatro)  meses de reclusão e 03 (três)  dias-multa,  diante  da  causa de
aumento do tipo penal (art. 157, § 2°, II, do CP), totalizando a pena definitiva de 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa à razão de um trigésimo do
salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva
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Para Ana Paula Alves da Silva:

Quanto a análise das circunstâncias judiciais da ré Ana Paula Alves
da Siva, compulsando os autos verifica-se que, mais uma vez, o magistrado a quo incorreu
em equívoco ao fixar a pena-base da apelante um pouco acima do mínimo legal,eis que,
apenas a culpabilidade fora valorada negativamente, no entanto, consoante se depreende
das ponderações quando da análise das circunstâncias judiciais da sentença de fls. 235,
discorreu o magistrado;

“(...)  A  culpabilidade  da  sentenciada  excedeu  ao
esperado,  mormente  porque  agrediu  fisicamente  a
ofendida, inclusive puxando-lhe o cabelo e provocando a
queda da ofendida.”

 A culpabilidade descrita no art. 59 do CP, entendida em sentido
amplo, ou seja, como o grau de censura merecido pelo agente em face do que foi
praticado, não pode ser confundida com a culpabilidade, em sentido estrito, componente
da divisão analítica do crime, a qual se refere à imputabilidade, a potencial consciência de
ilicitude e a exigibilidade de conduta conforme o direito.

Como sabido, após a Reforma Penal de 1984, a "intensidade do
dolo" e os "graus da culpa", moduladores estes que foram afastados, não podem ser
tomados como elementos vinculados de forma direta à aplicação da pena, porque se
tratam de aspectos subjetivos do autor.

Desta forma, não há como se considerar desfavorável a
culpabilidade do agente porque “excedeu ao esperado”, como fez o d. Sentenciante.

Por conseguinte, procedendo à devida retificação punitiva, fixo, em
favor do apelante Ana Paula Alves da Silva, a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de reconhecida a atenuante da confissão, a
pena permanecerá em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Isso porque, a
Súmula 231 do STJ  disciplina  que a incidência  da  circunstância  atenuante  não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, não havendo afronta aos princípios da
isonomia e da proporcionalidade capazes de afastar a aplicação desse Enunciado.

Na  terceira  fase,  mantenho  a  exasperação,  consoante  a  sentença
guerreada em 1/3  (um terço),  pelo que, acrescenta-se a pena o quantum punitivo de 01
(um) ano e 04 (quatro)  meses  de reclusão e 03 (três)  dias-multa,  diante  da causa de
aumento do tipo penal (art. 157, § 2°, II, do CP), totalizando a pena definitiva de 05 (cinco)
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anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa à razão de um
trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno definitiva

3.  Da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva de direito.

No que  tange  ao  pedido  de  substituição  da  pena  aplicada  por
restritivas de direitos, temos que, da detida análise ao caderno processual, verifica-se
que os apelantes não fazem jus ao mencionado benefício.

Isso porque, as condições previstas para a substituição não foram
atendidas pelo réu (art. 44 do CP), considerando que o delito foi cometido mediante
violência e grave ameaça, impossibilitando assim, a substituição almejada.

“Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são  autônomas  e
substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e  o  crime não  for  cometido  com violência  ou  grave  ameaça  à
pessoa  ou,  qualquer  que  seja  a  pena  aplicada,  se  o  crime  for
culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III  -  a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  social  e  a
personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 
(...)”. 

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONFISSÃO  DO  RÉU.  SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO  DE  FURTO.
INVIABILIDADE.  DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE
ARMA.  IMPOSSIBILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
CORPORAL  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  NÃO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  DOS  ARTS.  44.
CONCESSÃO  JUSTIÇA  GRATUITA.  PREJUDICADO.
ISENÇÃO  DAS  CUSTAS.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Restando
devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, em
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especial pela confissão do réu, palavras das vítimas e testemunhas,
não  há  que  se  falar  em absolvição  por  ausência  de  provas.  2.
Comprovado que  o  agente  empregou violência  contra  a  pessoa
para tentar subtrair a coisa, impossível a desclassificação para o
delito de furto. 3.  Para a configuração do uso de grave ameaça
mediante emprego de arma contra o ofendido, basta a existência
de prova testemunhal apta a relatar o uso de tal objeto. 4. Incabível
a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de
direitos nos casos de delitos praticados com violência, conforme
dispõe  o  art.  44  do  Código  Penal.  (TJMG;  APCR
1.0707.13.017674-6/001;  Rel.  Des.  Paulo  Cézar  Dias;  Julg.
22/07/2014; DJEMG 29/07/2014)”

2.6. Da progressão de regime:

Os recorrentes pugnam ainda,  pela aplicabilidade de regime mais
brando, progredindo do regime semi-berto para o aberto, por entenderem que fazem
jus ao mencionado benefício. 

Todavia, compulsando o caderno processual, observa-se inviável
tal substituição, pois  a pena definitiva para os apelantes restou em 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário
mínimo  vigente  à  época  do  fato, de  modo  que  excede  o  quantum  permitido  pela
legislação para cumprimento da pena em regime aberto. Vejamos:

Art.  33 -  A pena de reclusão deve ser  cumprida em
regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de
transferência a regime fechado.

§ 1º – […]

§  2º  -  As  penas  privativas  de  liberdade  deverão  ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado,  observados  os  seguintes  critérios  e
ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso:  (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)

a) [...]
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b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior
a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde
o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

2.7. Da exclusão da pena de multa.

Ao final, pugnam os recorrentes pela exclusão da pena de multa
aplicada, ao argumento de que não possuem condições financeiras.

No entanto o pedido não pode ser acolhido. Isso porque, a pena de
multa,  nos  crimes  patrimoniais,  é  obrigatória,  pois  é  cumulativa,  e  não  pode  ser
dispensada, devendo, ainda, guardar proporção com o  quantum da pena privativa de
liberdade estabelecida.

 
Dificuldade, ou mesmo impossibilidade de pagamento, é matéria a

ser debatida, se for o caso, no âmbito da execução penal.

Assim, a condenação dos réus à pena de multa configura simples
realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação
cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do
Princípio da Legalidade.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 155, §4º, I, E 155,
CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 146, §1º,
TODOS DO CP. DELITOS DE FURTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
INVOCAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  OBJETOS  FURTADOS  COM
AVALIAÇÃO  ÍNFIMA.  IRRELEVÂNCIA  DA
CONDUTA NA ESFERA PENAL.  AUSÊNCIA DE
PERICULOSIDADE  SOCIAL  DA  AÇÃO.
REDUZIDO  GRAU  DE  REPROVABILIDADE  DO
COMPORTAMENTO DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO
QUE  SE  IMPÕE.  CRIME  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  MAJORADO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  DESCABIMENTO.
RELEVÂNCIA  DA  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
DECOTE, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DIRETAS  OU
INDIRETAS DA EXISTÊNCIA E DA LESIVIDADE
DA  ARMA.  REPRIMENDA  REESTRUTURADA.
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EXCLUSÃO,  DE  OFÍCIO,  DA  PENA  MULTA
CUMULADA  COM  REPRIMENDA  CORPORAL
RELATIVA AO CRIME DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.  IMPOSIÇÃO.  DELITO  QUE  NÃO
ADMITE A FIXAÇÃO CONJUNTA DE AMBAS AS
REPRIMENDAS.  ISENÇÃO  OU  REDUÇÃO  DA
PENA  DE  MULTA.  PERDA  DO  OBJETO.  RÉU
CONDENADO APENAS AO CUMPRIMENTO DE
PENA  CORPORAL.  PEDIDO  PREJUDICADO.
MANUTENÇÃO  DOS  DIREITOS  POLÍTICOS.
IMPOSSIBILIDADE.  DETERMINAÇÃO
CONSTITUCIONAL.  ISENÇÃO  DAS  CUSTAS
PROCESSUAIS.  CABIMENTO.  ACUSADO
ASSISTIDO  PELA  DEFENSORIA  PÚBLICA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (…) Levando-se
em  conta  que  após  a  reparação  da  sentença
condenatória  e  da  reestruturação  da  reprimenda  o
apelante foi condenado, tão somente, ao cumprimento
de pena corporal, fica prejudicado o pedido de isenção
ou redução da multa fixada pela instância de origem,
pela perda do objeto. Qualquer que seja a modalidade
de pena aplicada, se houver o trânsito em julgado de
condenação  criminal,  imperiosa  a  suspensão  dos
direitos  políticos  do  sentenciado  no  período  de
cumprimento  da  sanção  penal,  considerando  que  o
artigo  15,  III,  da  CR/88  tem  aplicação  imediata,
constituindo a  referida  providência  efeito  automático
da  condenação  transitada  em julgado.  (...)”.  (TJMG;
APCR  1.0704.10.008706-0/001;  Rel.  Des.  Nelson
Missias  de  Morais;  Julg.  12/09/2013;  DJEMG
23/09/2013)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  FURTO  QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO
DO  DECRETO  CONDENATÓRIO.  PROVA
SUFICIENTE. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO
DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  1.
(…)  6.  PENA  PECUNIÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE
DE AFASTAMENTO OU ISENÇÃO. A condenação
do réu à pena de multa configura simples realização do
preceito secundário da norma incriminadora e, por isso,
é  de  aplicação  cogente,  não  sendo  possível  o  seu

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014636-63.2015.815.2002              C.M.B.F - Relator   
19



                  Poder Judiciário
                     Tribunal de Justiça da Paraíba
                     Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

afastamento  ou  isenção,  sob  pena  de  violação  do
Princípio  da  Legalidade.  Pena  mantida  no  mínimo.
Apelo parcialmente provido”. (TJRS - Apelação Crime
Nº  70049236268  –  Rel.  Des.  Dálvio  Leite  Dias
Teixeira – DJ: 06/11/2013)”.

Ante todo o exposto, dou parcial provimento aos recursos para,
mantendo a condenação,  minorar as penas definitivas de ambos os acusados para 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, dando-se início à
sua execução provisória.

Expeça-se mandado de prisão para Ana Paula Alves da Silva e
Mackson  Lopes  de  Souza,  em  decorrência  do  exaurimento  da  instância  ordinária,
conforme recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal no HC n° 126.292/SP,
julgado  em  17.2.2016,  que,  revendo  posicionamento  anterior  do  Pretório  Excelso,
decidiu pela constitucionalidade da execução da  pena após decisão de 2° grau, ante a
inexistência de efeito suspensivo dos Recursos Especial e Extraordinário.”

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador Joás de Brito
Pereira Filho, dele participando, além de mim, Relator,  Carlos Antônio Sarmento (Juiz
de Direito, convocado para substituir o Exmo. Sr. Desembargador Márcio Murilo da
Cunha Ramos), revisor. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Marcos Navarro Serrano, 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 13
(treze) dias do mês de dezembro do ano de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                 - Relator -
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