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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º  0001270-17.2016.815.2003 –  3ª  Vara Regional  de
Mangabeira 
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Paulo Eloy Ferreira Alves de Moura
DEFENSOR PÚBLICO: Antônio Alberto Costa Batista
APELADA: Justiça Pública

DOS  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME  DE  FURTO.  IMPOSSIBILIDADE.
INTIMIDAÇÃO POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE
ARMA  DE  FOGO.  INVIABILIDADE  DA
REDUÇÃO  DA  PENA.  SÚMULA  231  DO  STJ.
REPRIMENDA INALTERADA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

1.  Impossível acolher o pedido de desclassificação do
crime de roubo para  o delito  de  furto,  considerando
que a subtração ocorreu mediante o emprego de grave
ameaça, exercida com a simulação de porte de arma de
fogo.

2. Não há que se falar em diminuição da pena aquém
do mínimo legalmente previsto, pois a incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da reprimenda abaixo do mínimo legal, Súmula 231 do
STJ.

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 negar provimento ao recurso. Oficie-se. 

RELATÓRIO
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Perante a 3ª Vara Regional de Mangabeira,  Paulo Eloy Ferreira
Alves de Moura foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157 do CP, pelos
fatos a seguir narrados:

“(…) Consta da peça informativa em anexo que, no dia 23 de
março de 2016, por volta das 07h, o denunciado foi preso em flagrante pela prática do
crime de roubo simples, após subtrair da vítima Pamella dos Santos Chagas, o seu
aparelho  celular  do  modelo  Note3,  marca  Samsung,  cor  rosa,  fato  ocorrido  em
Mangabeira VIII, nesta cidade.

Narra  o  inquérito  policial  que  ao  avistar  a  vítima  sozinha
caminhando em direção à Praça do PSF, no bairro acima mencionado e, após colocar
a mão por baixo da camisa e fazer menção de estar armado, aproximou-se e anunciou
o roubo, tomando o seu aparelho celular. (...)”. 

Concluída a instrução processual, foram oferecidas as alegações
finais pelas partes, tendo, em seguida, o magistrado sentenciante, julgado procedente a
pretensão punitiva do Estado, condenando o réu  Paulo Eloy Ferreira Alves de Moura
nas penas do art. 157 do CP, aplicando-lhe a pena da seguinte maneira:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 04
(quatro)  anos  de  reclusão  e  10  (dez)  dias-multa.  Reconhecendo  as  atenuantes  da
menoridade/confissão e a agravante da reincidência, fez uma compensação entre elas,
tornando a pena base, em definitiva, diante da ausência de outras causas modificativas. 

Insatisfeito com a decisão condenatória, a defesa intentou recurso
de apelação para esta Corte de Justiça, requerendo a desclassificação para o crime de
furto e, alternativamente, pela valoração das atenuantes (menoridade e confissão) e da
agravante (reincidência) (fls. 59; 69-73). 

Ofertadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.  76-80),
este requereu o improvimento do apelo.

Seguindo os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, lançou
parecer pelo desprovimento do recurso (fls. 84-87).

É o relatório.

VOTO
 
A materialidade e a autoria restam certas, tanto que sequer foram

questionadas no recurso.
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- DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

Pretende o recorrente,  em sede de apelo,  a desclassificação do
tipo sentenciado para o delito de furto.

Para  tanto,  fundamentou  o  pedido  alegando  que  “não  se
verificou, sequer indiciariamente, a violência ou grave ameaça  (...)”.

Não assiste razão ao apelante. 

A prova  da  intimidação  pode  ser  retirada  das  declarações  da
própria vítima que desde a esfera policial (fls. 09) disse que o acusado fez a menção de
estar  armado e esse  depoimento foi  ratificado em juízo,  conforme se depreende da
mídia de fls. 58.

O réu agiu com grave ameaça à vítima,  no momento em que
simulou usar arma de fogo. Trata-se, portanto, indubitavelmente, de crime de roubo.
Acertada, portanto, a condenação.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.  GRAVE
AMEAÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO AUTOR E
OFENDIDO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.  DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE.
ART. 71CP. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO.
QUANTIDADE DE CRIMES. A palavra da vítima de
crimes  patrimoniais,  quando  coerente  e  harmônica,
reveste-se  de  especial  importância  para  firmar  a
convicção do Julgador. Precedentes.  A grave ameaça
pode  se  dar  por  palavras,  escritos,  gestos  ou
qualquer outro meio,  desde  que,  dependendo das
circunstâncias do caso e das condições pessoais do
agente  e  da  vítima,  seja  suficiente  para  causar
temor e impedir a capacidade de reação. Presente a
grave  ameaça,  mostra-se  inviável  o  pedido  de
desclassificação  dos  crimes  de  roubo  para  furto
simples. Apelação conhecida  e  não provida.  (TJDF;
APR  2015.11.1.005360-0;  Ac.  981.477;  Segunda
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Turma Criminal; Rel. Des. José Carlos Souza e Ávila;
Julg. 17/11/2016; DJDFTE 24/11/2016) - grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
DE  ROUBO  PARA  O  DELITO  DE  FURTO.
Impossibilidade.  Elementos  probatórios  carreados
aos  autos  evidenciam que  a  vítima  foi  ameaçada
pelos  réus,  que  simularam  portar  uma  arma  de
fogo sob as  suas vestes.  A simulação  de  porte  de
arma  constitui  meio  suficiente  para  gerar  grave
ameaça. Incabível  o  reconhecimento  do  crime  de
roubo  em  sua  modalidade  tentada.  Jurisprudência
pacífica  dos  tribunais  superiores  estabelece  que  o
crime de  roubo se  consuma no momento  em que  o
agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante
violência  ou grave  ameaça,  ainda  que  haja  imediata
perseguição e  prisão.  Equivocaram-se  os  recorrentes
ao pleitearem a redução da pena-base para o mínimo
legal,  assim  como  a  aplicação  da  atenuante  da
confissão  espontânea.  A  pena-base,  na  sentença
condenatória,  foi  fixada  no  mínimo  legal
abstratamente  previsto  (4  anos),  o  que  impediu,
embora reconhecida, a aplicação, na segunda fase, da
atenuante  da  confissão  espontânea,  em obediência  à
Súmula  nº  231,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.
Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJBA;
AP  0315513-97.2012.8.05.0001;  Salvador;  Segunda
Turma da Segunda Câmara Criminal;  Rel.  Des. José
Alfredo Cerqueira da Silva;  Julg. 06/04/2017; DJBA
12/04/2017; Pág. 533) - grifei

Assim, tenho tais elementos como suficientes para demonstrar a
ameaça/violência na conduta do denunciado.

- DA REFORMA NA DOSIMETRIA

Alternativamente, o acusado pede  pela valoração das atenuantes
(menoridade e confissão) e da agravante (reincidência).

O pedido deve ser rejeitado.

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001270-17.2016.815.2003                                                                C.M.B.F.



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

Ainda que na segunda fase da aplicação da pena, sejam valoradas
as  atenuantes  (menoridade  e  confissão),  bem  como  a  agravante  da  reincidência,
impossível qualquer alteração, considerando que ela já foi fixada em seu mínimo legal.

Não há que se falar  em diminuição da pena aquém do mínimo
legalmente previsto, pois a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da reprimenda abaixo do mínimo legal.

Esse  entendimento,  inclusive,  já  se  encontra  sumulado  pelo
Superior Tribunal de Justiça:

A  incidência  da  circunstância  atenuante  não  pode
conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do  mínimo  legal.
(Súmula  231,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
22/09/1999, DJ 15/10/1999 p. 76).

No mesmo sentido:

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  ROUBO.  VIOLÊNCIA
CARACTERIZADA.  CRIME  CONFIGURADO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.  ANÁLISE.
INVIABILIDADE.  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
CRIME  FORMAL.  MENORIDADE.  ATENUANTE.
REDUÇÃO  ABAIXO  DO  MÍNIMO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  231/STJ. 1.
Segundo decidido pelas instâncias  ordinárias,  houve o
emprego  de  violência  na  conduta  do  paciente,  que
ameaçou a vítima e a segurou pelo braço, a fim de que o
coautor do delito consumasse a subtração patrimonial, o
que é suficiente para caracterizar o crime de roubo. 2.
[...]. 4. A incidência da atenuante da menoridade não
leva  à  redução  da  reprimenda  na  segunda fase  da
dosimetria, quando a pena-base havia sido fixada no
mínimo  legal.  Aplicação  da  Súmula  n.  231/STJ.  5.
Ordem  denegada.  (STJ;  HC  162.741;  Proc.
2010/0028389-4; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior; Julg. 12/04/2012; DJE 10/05/2012). Grifos
nossos.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL.  CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO.
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POSSE TRANQÜILA DA RES. DESNECESSIDADE.
REVALORAÇÃO  PROBATÓRIA.  POSSIBILIDADE.
PENA-BASE  FIXADA  NO  MÍNIMO  LEGAL.
MENORIDADE  RELATIVA.  REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA
Nº 231 DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
[...].  3.  A  pena-base  do  Agravante  foi  fixada  no
patamar  mínimo,  não  havendo  como  incidir,  na
espécie,  a  atenuante  da  menoridade  relativa,  nos
termos  da Súmula nº  231 do Superior Tribunal  de
Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-
REsp  1.214.179;  Proc.  2010/0183423-3;  SP;  Quinta
Turma;  Relª  Min.  Laurita  Vaz;  Julg.  27/03/2012;  DJE
03/04/2012). Grifos nossos.

Assim, dúvida não resta da impossibilidade de redução da pena
aplicada ao apelante.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  mantendo  a
sentença em todos os seus termos. 

É o meu voto.

Este Acórdão serve como ofício de comunicação.

Presidiu o julgamento o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,
dele participando, além de mim Relator, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha
Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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 15
(quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 15 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
             - Relator -
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