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APELAÇÃO  CRIMINAL  ROUBO  MAJORADO
CONSUMADO.  CONDENAÇÃO.  RECURSO
DEFENSIVO.  SUPLICA  PELA
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL,  POR
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  CRIME  PRATICADO
MEDIANTE  GRAVE  AMEAÇA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFASTAMENTO  DA
TIPICIDADE  MATERIAL  PELO  PRINCÍPIO  DA
BAGATELA.  REJEIÇÃO  DO  ARGUMENTO.
ALEGAÇÃO  DE  QUE  TERIA  HAVIDO  MERA
TENTATIVA.  AUSÊNCIA  DE  POSSE
TRANQUILA.  IRRELEVÂNCIA PARA FINS  DE
CONSUMAÇÃO DOS DELITOS PATRIMONIAIS.
INVERSÃO DA POSSE VERIFICADA NO CASO
CONCRETO.  MANUTENÇÃO  DA
CONDENAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

Sendo  o  crime  de  roubo  delito  patrimonial  que
visa  a  proteger,  além  da  propriedade  de  bens
móveis,  a integridade física da pessoa humana,
não há que se  admitir  a  exclusão da tipicidade
material  pela  incidência  do  princípio  da
insignificância.  Isso  porque  a  higidez  física  e
mental é, certamente, um dos bens jurídicos mais
preciosos ao homem. Assim, a violência ou grave
ameaça intrínseca ao tipo penal torna relevantes
a  ofensividade  e  a  reprovabilidade  social  da
conduta.

Nossos tribunais não exigem a posse tranquila ou
pacífica  da  res  furtiva para  a  consumação  do
delito de roubo, tampouco a retirada do bem da
esfera de proteção da vítima. À consumação do



Apelação Criminal nº 0003945-33.2015.815.0371

delito patrimonial basta a mera inversão da posse
do bem pelo agente, ou seja,  quando a coisa é
simplesmente extirpada da posse do ofendido e
apreendida pelo criminoso.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA 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,  à  fl.  55,  por  José

Francelino de Sousa Filho contra a sentença de fls. 48/54, que o considerou

incurso nas sanções do art.  157, §2º,  I,  do CP, condenando-o a  4 (quatro)

anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial

semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-

mínimo vigente.

Segundo a denúncia, o ora apelante teria, no dia 27/08/2015, por

volta  das  8h,  na  Rua  Sinfrònio  Nazaré,  centro  da  cidade  de  Sousa-PB,

subtraído,  mediante  grave  ameaça feita  com uso de  uma faca,  o  aparelho

celular da vítima Camila Batista Tavares, evadindo-se do local em seguida.

Narra, ainda, a acusatória, que o réu foi perseguido por policiais,

sendo  preso  na  posse  do  bem  roubado.  Por  fim,  ressalta  que  a  vítima  o

reconheceu como o autor do delito.

Nas razões do apelo (fls. 56/62), o apelante requer, em suma: a) a

desclassificação  para  o  delito  de  constrangimento  ilegal,  por  aplicação  do

princípio da insignificância; b) desclassificação para o crime de roubo em sua

forma tentada.

 

Em  contrarrazões  de  fls.  63/69,  suplica  o  parquet pela

manutenção da sentença em todos os seus termos.

Manifestando-se a Procuradoria de Justiça, por seu Procurador

Desembargador João Benedito da Silva
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de Justiça, Dr. Álvaro Gadelha Campos, opinou pelo desprovimento do apelo

(fls. 75/77).

É o relatório.

VOTO

Segundo a denúncia, o ora apelante teria, no dia 27/08/2015, por

volta  das  8h,  na  Rua  Sinfrònio  Nazaré,  centro  da  cidade  de  Sousa-PB,

subtraído,  mediante  grave  ameaça feita  com uso de  uma faca,  o  aparelho

celular da vítima Camila Batista Tavares, evadindo-se do local em seguida.

Narra, ainda, a acusatória, que o réu foi perseguido por policiais,

sendo  preso  na  posse  do  bem  roubado.  Por  fim,  ressalta  que  a  vítima  o

reconheceu como o autor do delito.

Delineados  esses  fatos  na  inicial  acusatória,  entendeu  o  juiz

sentenciante,  após  regular  instrução  criminal,  estarem  comprovadas  a

materialidade  e  a  autoria  do  ora  apelante  no  crime  de  roubo  majorado,  a

justificar a sua condenação pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I, do

CP. A pena aplicada foi de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a

serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão

de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesta sede recursal, o apelante veiculou os seguintes pedidos: a)

a desclassificação do delito de roubo para o de constrangimento ilegal,  por

aplicação do princípio da insignificância; b) desclassificação do delito para o

crime de roubo em sua forma tentada.

Quanto à materialidade e autoria delitivas, é válido registrar que

restaram  sobejamente  demonstradas  pelas  declarações  da  vítima  (fl.  09  e

arquivo “VÍTIMA Camila  Batista  Tavares”,  constante na mídia de fl.  39),  em

conjunto com os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do

acusado (fls. 05/08, e arquivos “TEST. DO MP Alisson Araújo Vieira” e “TEST.

DO MP Diego Glauber Garrido Pordeus”, ambos constantes na mídia de fl. 39)

Desembargador João Benedito da Silva
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e  a  própria  confissão  deste,  em  seu  interrogatório  judicial  (arquivo

“INTERROGATÓRIO DO RÉU José Francilino de Sousa Filho”, constante na

mídia de fl. 39).

Passemos, pois,  a apreciar cada um das postulações feitas no

presente apelo.

Primeiramente, o recorrente pede a desclassificação do delito de

roubo para o de constrangimento ilegal, considerando ter sido insignificante a

lesão ao patrimônio alheio. Sem razão o apelante.

Como é cediço, o princípio da insignificância busca impedir que

pequenos desvios de conduta,  perpetrados de forma isolada,  levem a uma

sanção  de  natureza  penal,  isso  em  observância  aos  princípios  da

fragmentariedade e subsidiariedade.

Apesar de pequena parcela da doutrina acolher a tese esposada

pelo  recorrente,  admitindo  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela  para

desclassificar o crime de roubo para o de constrangimento ilegal, não é esse o

posicionamento que vem prevalecendo entre os juristas e em nossos tribunais.

Com efeito,  nossa  jurisprudência  é  firme  no  sentido  de  que  a

aplicação  do  princípio  da  insignificância  pressupõe  os  seguintes  requisitos:

mínima  ofensividade  da  conduta;  nenhuma  periculosidade  social  da  ação;

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão

jurídica provocada.

Não se trata, portanto, de mera avaliação do prejuízo de ordem

financeira causado pela conduta delitiva. Há que se verificar,  não apenas a

abrangência e intensidade da agressão aos bens jurídicos tutelados pelo tipo

penal praticado, como também, e principalmente, a natureza e grau de nobreza

de cada um desses bens.

Ora,  sendo  o  crime  de  roubo  delito  patrimonial  que  visa  a

proteger, além da propriedade de bens móveis, a integridade física da pessoa

Desembargador João Benedito da Silva
4



Apelação Criminal nº 0003945-33.2015.815.0371

humana,  não  há  que  se  admitir  a  exclusão  da  tipicidade  material  pela

incidência do princípio da insignificância. Isso porque a higidez física e mental

é,  certamente,  um dos  bens  jurídicos  mais  preciosos  ao  homem.  Assim,  a

violência  ou  grave  ameaça  intrínseca  ao  tipo  penal  torna  relevantes  a

ofensividade e a reprovabilidade social da conduta.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO SIMPLES. ART.
157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  DELITO  COMPLEXO.
PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS.
PRECEDENTES  DESTA CORTE  E  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  INADEQUAÇÃO  DA
VIA  ELEITA.  PRECEDENTES.  PENA-BASE  NO
MÍNIMO  LEGAL.  NECESSIDADE  DE
READEQUAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO DE PENA, PARA O ABERTO, NOS
TERMOS DO PRECEITO CONTIDO NO ART. 33, §§
2.º  E  3.º,  C.C.  O  ART.  59,  AMBOS  DO  CÓDIGO
PENAL.  HABEAS  CORPUS  PARCIALMENTE
CONCEDIDO.  1.  Conforme  orientação  desta  Corte
Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é
inaplicável,  ao  crime  de  roubo,  o  princípio  da
insignificância - causa excludente da tipicidade penal -,
pois,  tratando-se  de  delito  complexo,  em  que  há
ofensa  a  bens  jurídicos  diversos  (o  patrimônio  e  a
integridade  da  pessoa),  é  inviável  a  afirmação  do
desinteresse estatal à sua repressão. 2. Se a conduta
do Paciente descrita na denúncia preenche todos os
elementos  do  tipo  previsto  no  art.  157  do  Código
Penal,  não  há  como  se  acolher  a  pretendida
desclassificação  para  o  delito  de  constrangimento
ilegal.  3.  "A  análise  do  pleito  de  absolvição  ou
desclassificação do delito implica exame aprofundado
das  provas,  providência  que  refoge  aos  estreitos
limites do Habeas Corpus. Precedentes do STJ." (HC
148.544/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, DJe 13/12/2010.) 4. Fixada a pena-base
no  mínimo  legal,  porque  reconhecidas  as
circunstâncias judiciais favoráveis ao réu primário e de
bons antecedentes, não é possível infligir-lhe regime
prisional mais gravoso apenas com base na gravidade
genérica do delito e considerações vagas. Inteligência
do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código
Penal.  5.  Ordem  parcialmente  concedida  a  fim  de,
mantida a condenação,  estabelecer  o regime aberto
para o início de cumprimento da reprimenda imposta
ao Paciente, aplicando-se-lhe as regras desse regime,

Desembargador João Benedito da Silva
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mediante  condições  a  serem estipuladas  pelo  Juízo
das Execuções Penais.  (STJ – HC 238.990/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
18/04/2013, DJe 25/04/2013)

In  casu,  temos  que  o  fato  narrado  na  denúncia  revela  a

ofensividade  da  conduta  e  o  considerável  grau  de  reprovabilidade  do

comportamento,  dada  a  grave  ameaça  empregada  na  prática  do  delito,

característica, aliás, intrínseca ao crime de roubo. Desta forma, entendo ser

incabível a pretendida aplicação do princípio da bagatela à espécie.

A  outra  alegação  constante  no  recurso  diz  respeito  à

desclassificação do delito  para roubo em sua forma tentada,  pois  não teria

havido,  no  caso,  posse  mansa  e  pacifica  do  bem subtraído,  dada  a  ação

imediata  e  efetiva  da  polícia,  vindo  o  objeto  roubado  a  ser  integralmente

recuperado e devolvido à vítima.

Não há, porém, como se acolher o argumento.

Segundo os relatos constantes no caderno processual, o aparelho

celular  da  vítima foi  retirado  de sua posse,  ficando em poder  do  acusado,

mesmo depois de cessada a ameaça por ele exercida na execução do crime.

Nesse sentido, a ofendida chega a falar que se passaram cerca de 8min entre

a prática delitiva e a prisão do acusado e consequente recuperação da  res

furtiva (arquivo “VÍTIMA Camila Batista Tavares”, constante na mídia de fl. 39).

Assim, a perseguição policial  que se seguiu à prática do crime

não impediu a consumação do delito, a qual se deu com a mera inversão da

posse dos bens roubados. 

Ora,  como  é  cediço,  nossos  tribunais  não  exigem  a  posse

tranquila  ou  pacífica da  res furtiva para  a consumação do crime de roubo,

tampouco a retirada da esfera de proteção do ofendido.  À consumação do

delito patrimonial basta a mera posse do bem pelo agente, ou seja, a simples

apreensão da coisa pelo criminoso, extirpando-a da posse da vítima, o que, a

toda evidência, se verificou no caso.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse sentido:

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  CRIME  DE  ROUBO.
CONSUMAÇÃO.  POSSE  TRANQUILA  DA  COISA
SUBTRAÍDA.  DESNECESSIDADE.  PRECEDENTES
DESTE  TRIBUNAL  E  DO  PRETÓRIO  EXCELSO.
DIREITO  DE  AGUARDAR  EM  LIBERDADE  O
JULGAMENTO  DO  RECURSO  ESPECIAL.
RECURSO  NÃO  RECEBIDO.  SUPERVENIENTE
TRANSITO  EM  JULGADO  DA  CONDENAÇÃO.
PEDIDO  PREJUDICADO.  CONDENAÇÃO  NO
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CUMPRIMENTO
DA  PENA  EM  REGIME  FECHADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. No
que se refere à consumação do crime de roubo, esta
Corte e o Supremo Tribunal Federal adotam a teoria
da  apprehensio,  também  denominada  de  amotio,
segundo  a  qual  considera-se  consumado  o
mencionado  delito  no  momento  em  que  o  agente
obtém  a  posse  da  Res  furtiva,  ainda  que  não  seja
mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo
prescindível que o objeto do crime saia da esfera de
vigilância  da  vítima.  2.  Com  a  superveniência  do
trânsito em julgado da condenação, fica prejudicada a
discussão acerca do direito de aguardar o julgamento
do  Recurso  Especial  em  liberdade.  3.  Na  hipótese,
verifica-se que o réu deveria estar cumprindo pena de
05  anos  e  04  meses  de  reclusão,  no  regime
semiaberto,  como  estabelecido  na  condenação
definitiva.  4.  Portanto,  consubstancia-se
constrangimento ilegal, sanável por habeas corpus, o
cumprimento  de  pena  em  regime  mais  grave  de
restrição  de  liberdade,  do  que  o  previsto  no  édito
condenatório.  5.  Writ  parcialmente prejudicado e,  no
mais,  denegada a ordem. Habeas corpus concedido
de ofício  para  assegurar  ao condenado o direito  de
iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.
(STJ; HC 169.710; Proc. 2010/0071337-7; SP; Quinta
Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 02/02/2012; DJE
13/02/2012) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E PORTE
DE  DROGAS  PARA  USO  PRÓPRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  ROUBO  PARA  FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.  GRAVE  AMEAÇA
CONFIGURADA.  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  INOVAÇÃO  NÃO
RECEPCIONADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO.
CONDENAÇÕES  MANTIDAS.  RECONHECIMENTO
DA  FORMA  TENTADA  DO  CRIME  DE  ROUBO.
INVIABILIDADE.  CONSUMAÇÃO  COM  A SIMPLES
INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO
NÃO PROVIDO.  1.  Comprovada  a  grave  ameaça  à
pessoa  na  subtração  do  bem,  de  modo  a  produzir
intimidação  na  vítima,  impossível  a  desclassificação
para  o  crime  de  furto.  2.  Não  há  como  acolher  a

Desembargador João Benedito da Silva
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pretensão  defensiva  de  aplicação  do  princípio  da
insignificância, pois esse preceito não foi recepcionado
pelo  ordenamento  jurídico  brasileiro.  3.  O  crime  de
roubo  consuma-se  a  partir  do  momento  em  que  a
coisa  é  retirada  da  esfera  de  disponibilidade  do
ofendido  e  fica  em  poder  do  agente,  ainda  que  de
forma passageira, desde que cessada a violência.
(TJMG;  APCR  1.0362.12.001798-7/001;  Rel.  Des.
Rubens  Gabriel  Soares;  Julg.  20/08/2013;  DJEMG
28/08/2013.)

Não há, pois, como acolher a tese de mera tentativa, motivo pelo

qual  a  condenação  do  ora  recorrente  pela  prática  de  roubo  majorado

consumado deve ser mantida.

Forte nessas razões,  NEGO PROVIMENTO ao presente recurso

de apelação criminal, mantendo os termos da sentença.

Expeça-se Mandado de Prisão.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e Aluisio Bezerra Filho  ( Juiz convocado, com jurisdição limitada,

em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior).  Ausentes os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Álvaro Cristino

Pinto Gadelha Campos, 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 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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