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ROUBO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA
DEFESA.  ESTADO  DE  NECESSIDADE
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IMPOSSIBILIDADE.  CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

A excludente de ilicitude consistente em estado
de  necessidade  se  restringe  a  casos
excepcionalíssimos, os quais dependem de prova
robusta dos requisitos do art. 24 do CP, o que, no
presente caso, não ocorreu. 

Pela  forma  como  foi  perpetrado  o  delito,
claramente  se  observa  que  a  hipótese  ora
analisada  não  se  amolda  aos  requisitos
necessários  ao  reconhecimento  do  princípio  da
insignificância.  Inclusive,  a  jurisprudência  tem
entendido pela inaplicabilidade de tal princípio ao
delito de roubo.

Para  a  caracterização  do  roubo  basta  que  o
agente,  por  qualquer  meio,  crie  no  espírito  da
vítima fundado temor de mal  grave,  podendo a
gravidade da ameaça consistir em atos, gestos ou
simples  palavras,  desde  que  aptos  a  inibir  ou
impedir a resistência da vítima.
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Vistos, relatados e discutidos os 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.  

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Apelatório interposto por Lyon Watamanjuk

(fls. 110) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal

da Capital (fls. 102/107-v)), que o condenou, com fulcro no art. 157 do Código

Penal, a uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime

aberto, e 10 (dez) dias multa.

Em  suas  razões  recursais  (fls.111/117),  a  Defesa  persegue,

inicialmente,  o  reconhecimento,  em  benefício  do  réu,  do  estado  de

necessidade, invocando os arts. 23, I e 24 do Código Penal.

Entende a Defesa que a conduta do apelante preenche todos os

requisitos legais exigidos para o reconhecimento da excludente invocada, uma

vez que aquele procurava proteger o direito à saúde, até mesma à vida, de seu

filho. Afirma que o perigo era atual, já que menor de apenas cinco anos se

encontrava hospitalizado, com suspeitas de hepatite.

Ressalta a peça recursal que o apelante, em nenhum momento,

teria  se  excedido  na  sua  conduta,  restando  comprovado,  até  mesmo  pelo

depoimento da vítima, que não houve agressão física, tendo aquele apenas

levado  consigo  a  bolsa  desta,  subtraindo  aquilo  que  achava  que  seria

necessário para suprir a premente necessidade que o afligia.

Alega  ainda  a  Defesa  que  não  houve  grave  ameaça  contra  a

vítima, pois a simulação grosseira de portar arma de fogo não seria suficiente

para tanto. Sustenta que a própria vítima teria afirmado não saber precisar o
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que o recorrente portava e apenas percebeu que ele colocou a mão em sua

cintura. Assim, requer o afastamento da elementar da grave ameaça.

Prossegue  o  ilustre  causídico  afirmando  que  parcela  da

jurisprudência pátria considera que o fato de ser o réu primário e reduzidíssimo

o grau de reprovabilidade da sua conduta, permite a aplicação excepcional do

princípio da insignificância, sendo a conduta considerada atípica.

Ao final, pugna o apelante pelo reconhecimento da atipicidade da

conduta que lhe foi imputada, a sua absolvição ou a desclassificação para o

delito de furto, na sua forma tentada.

Em  contrarrazões  apresentadas  às  fls.  120/121,  o  Ministério

Público opinou pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio

de Parecer de fls. 137/141, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

Como visto, trata-se de Recurso Apelatório interposto por  Lyon

Watamanjuk (fls. 110)  contra sentença proferida pelo  Juízo de Direito da 3ª

Vara Criminal da Capital (fls. 102/107-v)), que o condenou, com fulcro no art.

157  do  Código  Penal,  à  uma pena  de  4  (quatro)  anos  de  reclusão,  a  ser

cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias multa.

Consta na exordial acusatória de fls. 02/03 que, “[...] na data de

18 de julho de 2015, por volta das 10h50, a vítima Jade Lins Batista Pontes se

encontrava  nas  proximidades  do  Colégio  Marista  Pio  X,  caminhando  em

Desembargador João Benedito da Silva
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direção ao seu veículo, momento em que foi abordada pelo denunciado acima

qualificado,  o  qual,  simulando portar  arma de fogo por debaixo das vestes,

anunciou o assalto e subtraiu uma bolsa e empreendeu fuga.[...]”.

Consta ainda da denúncia que:

[…] a vítima comunicou o ocorrido ao seu namorado, o
qual,  com  a  ajuda  de  populares  empreenderam
diligências  na  localidade,  culminando  com  a
localização e consequente detenção do imputado nas
proximidades da Av. Pedro II, nesta Urbe.

Ao ser interrogado pela autoridade policial (fls. 05), o
denunciado confessa em todos os termos a autoria do
delito.

A materialidade do delito está demonstrada no Auto de Prisão em

Flagrante (fls. 05/08), nos Autos de Apreensão e Apresentação (fls. 07 e 08), e

nos depoimentos testemunhais (Mídias de fls. 79 e 83).

A autoria também restou comprovada, tendo em vista a confissão

do acusado, conquanto invoque o estado de necessidade em virtude de estar

desempregado e com o filho doente (Mídia de fls. 83).

DO ESTADO DE NECESSIDADE

O art. 24, do Código Penal assim dispõe:

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.

O estado de necessidade se caracteriza pelo cometimento de um

ilícito penal onde o agente busca proteger direito próprio ou alheio que não

pode ser protegido de outra maneira.

Desembargador João Benedito da Silva
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Consoante  ensinamento  do  i.  Julio  Fabbbrini  Mirabete,  "[…]  O

estado  de  necessidade  pressupõe  sempre  um  conflito  entre  os  interesses

lícitos do agente e do ofendido, em que um pode perecer licitamente para que

o outro seja poupado". (in Código Penal Comentado, ED RT, p. 233)

As  meras  alegações  por  parte  do  apelante  de  que  praticou  o

roubo  porque  seu  filho  de  cinco  anos  estava  hospitalizado,  acometido  de

doença grave, bem como de que estaria desempregado, por si só, não afastam

a ilicitude do ato praticado, porque, aceitar um ilícito como justificativa, abonaria

a conduta de infratores que atacam o patrimônio de terceiras pessoas.

Não  estão  comprovados  os  requisitos  necessários  para  a

configuração da figura penal do estado de necessidade, que, ressalte-se, não

encontra  amparo  no  ordenamento  jurídico  para  justificar  a  impunidade  de

pessoas que praticam livremente crimes que repercutem na esfera social.

Registre-se que a mera existência de dificuldade econômica não

descaracteriza o crime, por haver necessidade de comprovação de perigo atual

que justifique o sacrifício de bem alheio, devendo essa dificuldade, para ser

aceita, inviabilizar a própria sobrevivência do agente ou de sua família, o que,

no caso em análise, não logrou a Defesa comprovar.

À colação, coadunáveis arestos:

PENAL  -  ROUBO  MAJORADO  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  PROVAS  INEQUÍVOCAS  DA
AUTORIA  -  ESTADO  DE  NECESSIDADE  -
INOCORRÊNCIA  -  PENA-BASE  -  REDUÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE -  PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL -  RECURSO  MINISTERIAL -  CORRUPÇÃO
DE MENORES - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE -
CRIME FORMAL - DETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
NENHUMA INFLUÊNCIA  NO  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO DA PENA.

Desembargador João Benedito da Silva
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- Impossível falar-se em insuficiência de provas para a
condenação pelo crime de roubo se o agente foi preso
em posse da res furtiva, em sintonia com as demais
provas colacionadas aos autos.
-  Afasta-se  a  excludente  de  ilicitude  do  estado  de
necessidade  se  inexiste  perigo  efetivo  na  situação
fática, sendo plausível a exigência de conduta diversa
do agente.
-  Não  pode  o  cidadão  se  valer  do  argumento  de
dificuldades  financeiras  para  legitimar  o  direito  de
subtrair o patrimônio alheio a seu bel-prazer.
[…] (TJMG -  Apelação Criminal   1.0707.15.020546-
6/001,  Relator(a):  Des.(a)  Júlio  Cezar Guttierrez ,  4ª
CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em  22/03/2017,
publicação da súmula em 29/03/2017)

DIREITO PENAL. CONTRABANDO. CIGARRO. ART.
334-A  DO  CÓDIGO  PENAL.  MATERIALIDADE,
AUTORIA E  DOLO  COMPROVADOS.  ESTADO  DE
NECESSIDADE.  ART.  24,  §  2º,  DO  CP.
INAPLICABILIDADE.  PENA  RESTRITIVA  DE
DIREITOS. MANUTENÇÃO.
1.  O  fato  de  o  agente  não  ser  o  proprietário  das
mercadorias não o exime de responder pelo crime de
contrabando.
2.  A  exclusão  do  crime  em  razão  do  estado  de
necessidade  é  reservada  a  situações
excepcionalíssimas,  não  bastando  para  a  sua
caracterização  a  situação  de  desemprego  e  de
dificuldades financeiras.
3. No caso em concreto a escolha pelo crime se deu
de forma voluntária, passando ao largo de situação de
estado  de  necessidade,  razão  por  que  não  tem
aplicação a regra do § 2º do art. 24 do CP.
[...]  (TRF4.  ACR  50007322820164047002  PR
5000732-28.2016.404.7002.  Relator:  LEANDRO
PAULSEN. Julgamento: 6 de Junho de 2017)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO
DE  ARMA.  ESTADO  DE  NECESSIDADE.
DESCABIMENTO.  AUSENTES  AS  HIPÓTESES  DO
ART. 24, § 2º, DO CP.
Ainda que o réu estivesse desempregado, sua esposa
grávida e tivesse dívidas com traficantes locais, cujas
alegações  estão  desprovidas  de  comprovação,
evidentemente, ele praticou o crime para saciar o vício
que provocou por vontade própria. Ademais,  trata-se
de  crime  de  roubo  cometido  mediante  emprego  de
arma de fogo municiada, não sendo sequer razoável
cogitar  a  possibilidade  de ser  a  única  forma de ele
salvaguardar sua integridade física ou de sua família.

Desembargador João Benedito da Silva



                     Processo n.0016582-70.2015.815.2002

REDUÇÃO DA PENA. ART. 24, § 2º, CP Não sendo
reconhecido  o  estado  de  necessidade,  incabível  a
redução da pena disciplinada no art. 24, § 2º, do CP.
MAJORANTE  MANTIDA.  [...].  Apelação  desprovida.
(TJRS.  Apelação  Crime  Nº  70069961696,  Sétima
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Jucelana  Lurdes  Pereira  dos  Santos,  Julgado  em
14/07/2016)

Assim,  resta  afastada  a  excludente  de  ilicitude  do  estado  de

necessidade.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Inicialmente,  explico que para a configuração da insignificância

mister a presença de quatro vetores: a mínima ofensividade da conduta do

agente,  a  nenhuma periculosidade social  da ação,  o  reduzidíssimo grau de

reprovabilidade  do  comportamento  e  a  inexpressividade  da  lesão  jurídica

provocada. 

Assim, o Princípio da Insignificância deve ser analisado em cotejo

com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado

em matéria penal, no sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal,

sob a perspectiva de seu caráter material. 

Sobreleva-se ressaltar que o sistema jurídico deve considerar o

fato  de  que  a  privação  da  liberdade  e  a  restrição  de  direitos  do  indivíduo

somente  se  justificam  quando  necessárias  à  proteção  das  pessoas,  da

sociedade e de outros bens jurídicos essenciais, especificamente naqueles em

que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial,

de significativa lesividade. 

Não  há,  diante  das  provas  carreadas  para  os  autos,  que  se

admitir a hipótese da mínima ofensividade da conduta. O réu, simulando estar

armado, abordou ousadamente a vítima, tomando seus pertences sob ameaça

Desembargador João Benedito da Silva
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e evadindo-se em seguida. Enfim, pela forma como foi  perpetrado o delito,

claramente  se  observa  que  o  presente  caso  não se  amolda  aos requisitos

supra  mencionados,  necessários  ao  reconhecimento  da  figura  invocada.

Inclusive, a jurisprudência tem entendido pela inaplicabilidade de tal princípio

ao delito de roubo.

Colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA
REFORMAR  A  DECISÃO  AGRAVADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA
O DELITO DE FURTO. REEXAME DE PROVAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME  COMETIDO  COM  VIOLÊNCIA  E  GRAVE
AMEAÇA.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
3. Presente o emprego de violência e grave ameaça,
impossível acatar a tese de aplicação do princípio da
insignificância. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ.  AgRg  no  AREsp  433.676/RS,  Rel.  Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,
julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014)

HABEAS  CORPUS.  ROUBO.  CONDENAÇÃO
CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO.
VIA  INDEVIDAMENTE  UTILIZADA  EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  MANIFESTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
[...]
2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser
reconhecida, porque o crime de roubo, porque investe
contra bens jurídicos distintos, é dizer, o patrimônio e,
principalmente,  a  integridade  física,  não  pode  ser
considerado  de  mínima  ofensividade,  desprovido  de
periculosidade  social,  de  reduzido  grau  de
reprovabilidade e de inexpressividade,  não rendendo
ensejo  à  aplicação  da  princípio  da  insignificância.
Precedentes  desta  Corte  e  do  Supremo  Tribunal
Federal.  […]  (STJ.  HC  201.143/MG,  Rel.  Ministra

Desembargador João Benedito da Silva
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MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA
TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
FURTO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
SÚMULA  7/STJ.  BAGATELA.  IMPOSSIBILIDADE.
VIOLÊNCIA  E  AMEAÇA.  FORMA  TENTADA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  DESNECESSÁRIA  A  POSSE
TRANQUILA DA RES.
PENA-BASE  APLICADA  NO  MÍNIMO  LEGAL.
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  SÚMULA  231/STJ.
ACÓRDÃO  A  QUO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTE  TRIBUNAL.  SÚMULA
83/STJ.
[...]
2.  Impossível  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância ao crime de roubo, em face da violência
empregada.  […]  (STJ.  AgRg  no  AREsp  348.330/SP,
Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO  DE  PESSOAS  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  MATERILIADADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS -  APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA  -  NÃO  CABIMENTO  -
DESCLASSIFICAÇÃO  LESÃO  CORPORAL  -
IMPOSSIBILIDADE -  -APLICAÇÃO DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE
-  ISENÇÃO  DAS  CUSTAS  -  MATÉRIA AFETA AO
JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2.  O  princípio  da  insignificância  não  é  aplicável  ao
delito de roubo, pois se trata de delito complexo, que
protege  além  da  inviolabilidade  do  patrimônio,  a
integridade física da vítima sendo que, diante da grave
ameaça exercida pelo agente contra a vítima para a
prática  delitiva,  não  há  que  se  falar  em  mínima
ofensividade  da  conduta,  em  reduzido  grau  de
reprovabilidade e  inexpressividade da lesão jurídica.
[...]  (TJMG -  Apelação Criminal  1.0183.13.003399-
0/001,  Relator(a):  Des.(a)  Kárin  Emmerich  ,  1ª
CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em  28/10/2014,
publicação da súmula em 07/11/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR DE
NULIDADE  DA  SENTENÇA  -  AUSÊNCIA  DE

Desembargador João Benedito da Silva



                     Processo n.0016582-70.2015.815.2002

INTIMAÇÃO  DA  DEFESA  ACERCA  DA  DATA  DA
AUDIÊNCIA  PARA  OITIVA  DA  VÍTIMA  -
CERCEAMENTO  DE  DEFESA -  INOCORRÊNCIA -
SÚMULA Nº 273 DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA
-  MÉRITO  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  CONJUNTO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL
RELEVO - VERSÃO APRESENTADA PELOS RÉUS E
PELAS  TESTEMUNHAS  DE  DEFESA  -
INVEROSSÍMEL  -  AFASTAMENTO  DA CAUSA DE
AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 157, §2º, INCISO II
DO  CP  -  NÃO  CABIMENTO  -  CONCURSO  DE
PESSOAS  CONFIGURADO  -  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES OU PARA O
CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  -
IMPOSSIBILIDADE  -  GRAVE  AMEAÇA
CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA -
NECESSIDADE  -  ATENÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE  -  FIXAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  PARA DEFENSOR
DATIVO - POSSIBILIDADE.
-  Havendo fortes  evidências  de que a  subtração foi
permeada  de  palavras  ameaçadoras,  impossível  se
cogitar  a  desclassificação  do  delito  em apreço para
aqueles insertos no art. 155 ou 168 do Código Penal.
-  A  insignificância  deve  ser  aferida  levando-se  em
consideração não só o valor da coisa subtraída, mas,
também, outras circunstâncias capazes de demonstrar
que a conduta foi ofensiva e reprovável, revelando-se
incabível a aplicação do referido princípio na hipótese
vertente, em que o delito foi praticado mediante grave
ameaça.  [...]  (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0216.11.003302-6/001,  Relator(a):  Des.(a)  Jaubert
Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em 14/10/2014, publicação da súmula em 24/10/2014)

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO

Pleiteia a defesa a desclassificação do delito de roubo imputado

ao acusado para o delito de furto na sua forma tentada, alegando que o crime

não foi cometido mediante violência, bem como que o réu não se encontrava

armado.

Todavia,  da  atenta  análise  do  conjunto  probatório,  restou

Desembargador João Benedito da Silva



                     Processo n.0016582-70.2015.815.2002

demonstrada  a  ameaça  e  a  real  intimidação  da  vítima,  a  qual  não  teve

condições de reagir, do contrário, não teria entregue ao acusado a sua bolsa,

contendo bens de valor,  a  exemplo de um iphone 6,  uma câmera Go Pro,

óculos  de  grau,  além  de  documentos  pessoais  –  Auto  de  Apresentação  e

Apreensão de fls. 10.

Relatou  a  vítima  em  Juízo  que,  conquanto  não  tenha  havido

violência  física  contra  ela,  acreditou  que o  réu  estava armado,  se  sentindo

ameaçada  e  muito  nervosa.  Tal  foi  o  suficiente  para  se  sentir  intimidada  e

coagida.

Como  sabido,  a  simples  ameaça,  seguida  da  exigência  de

entrega dos bens em tom ameaçador 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  SIMPLES.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO  DE
FURTO.  IMPOSSIBILIDADE.  VIOLÊNCIA
CONFIGURADA.  RECONHECIMENTO  DA
TENTATIVA.  INVIABILIDADE.  CRIME
CONSUMADO.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
REINCIDÊNCIA.  AGRAVANTE  DECOTADA  DE
OFÍCIO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para
a configuração do crime de roubo é prescindível a
existência  de  lesões  corporais,  bastando que  a
conduta do agente tenha de fato  tolhido o livre
agir do ofendido. 2. Já pacificado na doutrina e
jurisprudência que o delito de roubo se consuma
quando  o  agente,  mediante  violência  ou  grave
ameaça,  consegue retirar  a  coisa  da esfera  de
vigilância  da  vítima,  sendo  irrelevante  a  posse
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tranquila  sobre  a  res.  [...]  (TJMG  -  APR:
10024131058430001 MG , Relator: Paulo Calmon
Nogueira  da  Gama,  Data  de  Julgamento:
24/04/2014,  Câmaras  Criminais  /  7ª  CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 09/05/2014)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  SIMPLES.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.  GRAVE
AMEAÇA  CONFIGURADA.  DELITO
CONSUMADO. 1 - Os fatos de anunciar o assalto
- ou exigir que a vítima entregue seus bens - e
simular a utilização de arma de fogo bastam para
configurar  a  grave  ameaça  descrita  no  tipo  do
artigo  157  do  Código  Penal,  já  que  causam  o
temor  à  vítima  exigido  pela  elementar.  [...].
APELO  DEFENSIVO  IMPROVIDO.  APELO
MINISTERIAL  PROVIDO.  (Apelação  Crime  Nº
70053468195, Quinta Câmara Criminal,  Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Francesco  Conti,
Julgado  em  08/05/2013)  (TJRS  -  ACR:
70053468195  RS  ,  Relator:  Francesco  Conti,
Data de Julgamento: 08/05/2013, Quinta Câmara
Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 16/05/2013)

Enfim, para a caracterização do roubo basta que o agente, por

qualquer meio, crie no espírito da vítima fundado temor de mal grave, podendo

a gravidade da ameaça consistir em atos, gestos ou simples palavras, desde

que aptos a inibir ou impedir a resistência da vítima.

Assim, entendo que o fato, consoante o que restou provado na

instrução criminal, configurou efetivamente o delito de roubo e não de furto, nos

termos  narrados  na  exordial  acusatória.  Impossível  a  desclassificação

pleiteada, tampouco a absolvição do apelante.

Não há que se falar também em roubo na sua forma tentada, eis

que, consoante ampla orientação jurisprudencial, a transitoriedade da posse da

res furtiva exercida pelo agente não constitui óbice à consumação do delito de

roubo, afigurando-se irrelevante a circunstância de haver se registrado a prisão

em momento logo posterior ao assalto.
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Por fim, verifica-se que a pena foi aplicada fundamentadamente,

com amparo nos arts. 68 e 59 do Código Penal, sendo o regime carcerário

aplicado o aberto.

Mercê  de  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO

RECURSO, mantendo a decisão vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador João Benedito da Silva, Decano no exercício da Presidência

da Câmara Criminal,  relator,  dele participando os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores   Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio  Murilo  da Cunha

Ramos.  Presente à Sessão o Exmo. Dr.  José Roseno Neto,  Procurador de

Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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