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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO  (ART.
157,  §2º,  INCISO II  DO CÓDIGO PENAL).  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR
AUSÊNCIA  DE    INSTAURAÇÃO  DE  INCIDENTE  DE
INSANIDADE  MENTAL. AUSÊNCIA  DE  DÚVIDA
PLAUSÍVEL  ACERCA  DA  HIGIDEZ  MENTAL  DO
ACUSADO.  DISCRICIONARIEDADE  DO
MAGISTRADO.  REJEIÇÃO  DA  PRELIMINAR.
MÉRITO:  PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  DO
CRIME  DE  ROUBO  MAJORADO  PARA  FURTO  OU
ROUBO  SIMPLES.  IMPOSSIBILIDADE.  DELITO
PRATICADO  MEDIANTE  GRAVE  AMEAÇA  E  COM
EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

- A tão-só alegação de ser o réu consumidor reiterado de drogas
não  torna  obrigatória  a  realização  do  exame  de  dependência
química, uma vez que é imprescindível a existência de dúvida
razoável, pelo magistrado acerca da higidez mental do acusado.

-  Não  assiste  razão  o  pleito  de  desclassificação  tanto  para  o
crime de furto, quanto o de roubo na forma simples, quando há
comprovação  robusta  e  suficiente  nos  autos  de  que  o  réu
cometeu  o  delito  mediante  grave  ameaça  à  vítima  e  com
emprego de uma arma branca do tipo faca punhal.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  ACORDA  A
EGRÉGIA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA,
POR  UNANIMIDADE,  EM  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO



Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  às  fls.  78/82  por
Lindemberg Ferreira Dias em face da sentença de fls.  62/65-v,  que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena total
de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 66
(sessenta e seis) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Em suas razões, o recorrente pugna pela anulação da sentença
por configurar cerceamento de defesa, vez que o respectivo juízo indeferiu o incidente
de  verificação  de  insanidade  por  dependência  química.  No  mérito,  requer  a
desclassificação do crime tipificado no art. 157, §2º, I do Código Penal para tentativa de
furto simples, alegando que o apelante não fez uso de qualquer tipo de arma.

Em contrarrazões às fls. 84/89, o Parquet Estadual pugnou pelo
desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de
fls.  91/99,  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso  ora  interposto,  a  fim  de  que  se
mantenha incólume a sentença vergastada. 

É o relatório.
VOTO:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade.

Consoante narram as peças informativas, no dia 16 de fevereiro
de 2015, nas imediações do bairro de Bodocongó, na cidade de Campina Grande/PB, o
recorrente subtraiu para si, mediante grave ameaça, utilizando uma arma branca, uma
quantia de R$ 68,00 da vítima Carlos Alberto de Sales Júnior.

DA  PRELIMINAR  DE  ANULAÇÃO  DE  SENTENÇA  POR  AUSÊNCIA  DE
INSTAURAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO:

Inicialmente,  o  apelante  pugna  pela  anulação  da  sentença
alegando existir cerceamento de defesa, vez que o juízo de primeiro grau indeferiu o
incidente de verificação de insanidade por dependência química do réu.

Observe  que  o  artigo  149  do  Código  de  Processo  Penal
estabelece  que  o  magistrado  só  estará  obrigado  a  instaurar  o  incidente  de
insanidade mental nos casos em que restar dúvidas quanto à higidez mental do
acusado, senão vejamos: 

“Art. 149.  Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o
juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor,
do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja
este submetido a exame médico-legal.



Destaque-se que o consumo de drogas ou a ingestão de bebidas
alcoólicas não gera, necessariamente, à inconsciência absoluta e perda da capacidade de
compreensão e autodeterminação. Ademais, durante a instrução criminal, em especial
quando do interrogatório do réu, não se revelou a necessidade de realização do exame
de dependência químico-toxicológica para fins de verificar se o acusado tinha ou não
plena capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta.

In casu, o juiz a quo indeferiu o pedido realizado pelo réu às fls.
56/61, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Quanto ao pedido de insanidade mental, tenho por bem em indeferi-lo, pois
os elementos dos autos não colocam em dúvida a capacidade de entendimento
e autodeterminação do réu. Com efeito, não há nos autos qualquer documento
ou outro elemento probatório que justifique a realização do dito exame.
(...)”

Portanto, somente a dúvida relevante sobre a integridade mental
do acusado serve de motivação para a instauração do incidente de insanidade mental,
sendo certo que o requerimento pela defesa, por si só, não obriga o juiz a determinar a
sua realização. Nessa linha, os seguintes precedentes do c. Pretório Excelso:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  (ART.  132,  IV,  DA  LEI  8.112/1990).  PENA  DE
DEMISSÃO.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.
PRETENDIDA INSTAURAÇÃO  DE  INCIDENTE  DE  INSANIDADE
MENTAL.  AUSÊNCIA  DE  DÚVIDA  RAZOÁVEL.
DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
EM MANDADO DE SEGURANÇA.  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS  INVOCADOS.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE
NEGA  PROVIMENTO.  1)  A  demissão  do  ex-servidor  decorreu  da
Portaria/MF nº 105/2007, com base no art. 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, em
razão  da  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa  “ao  participar
efetivamente  da  tentativa  de  introdução  ilegal”  no  país  de  mercadorias
importadas. 2) A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o
mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração
da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial
sejam  demonstrados  de  plano,  por  prova  pré-constituída,  o  que  não  se
verificou  in  casu.  (Precedentes:  MS  30.523-AgR/DF,  Rel.  Min.  Celso  de
Mello,  Plenário,  DJe  04/11/2014;  MS 32.244/DF,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,
Primeira Turma, DJe 16/12/2013; RMS 31.521 – AgR/DF, Rel. Min. Celso de
Mello,  Segunda Turma,  DJe 28/05/2013).  3)  Quanto à dúvida relativa à
insanidade mental do agravante, o acórdão questionado consignou que,
como se extrai do relatório da Comissão de Inquérito, não foi constatada
qualquer alteração da saúde mental do servidor que pudesse ensejar a
necessidade de realização de exame de sanidade mental. 4) Entendimento
diverso a respeito do seu estado de saúde exigiria dilação probatória, o que
não  é  cabível  na  presente  via  processual,  como  já  assentado  na  decisão
agravada. 5) In casu, quanto à alegação de que o impetrante poderia ter sido
aposentado, verifico que este benefício, se concedido, teria sido cassado, nos
termos do disposto no art. 134 da Lei nº 8.112/1990. 6) Agravo regimental a
que se nega provimento.”
(STF -  RMS 27952 AgR,  Relator(a):   Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,
julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 12-



04-2016 PUBLIC 13-04-2016 - grifo nosso)

“PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS  .
INDEFERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA.  INCIDENTE  DE
INSANIDADE  MENTAL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  CRIME
HEDIONDO.  PROGRESSÃO  DE  REGIME  PRISIONAL.
POSSIBILIDADE. I -  O indeferimento de diligência probatória tida por
desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e
da ampla  defesa. II  -  Não se  admite  na  via  estreita  do  habeas  corpus  a
análise  aprofundada  de  fatos  e  provas.  III  -  Após  o  julgamento  do  HC
82.929/SP pelo Plenário do STF, não mais é vedada a progressão de regime
prisional  aos  condenados  pela  prática  de  crimes  hediondos.  IV  -  Ordem
indeferida, concedida, porém, a ordem de ofício, para conceder o benefício da
progressão de regime, observados os requisitos legais." (STF - HC 88.904/SP,
2ª  Turma,  Rel.  Min.  Ricardo  Lewandowski,  DJU  de  01/09/2006  -  grifo
nosso).

"HABEAS CORPUS . PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO
JÚRI. ART. 121 C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO
INTERPOSTA  PELA  ACUSAÇÃO.  INCIDENTE  DE  INSANIDADE
MENTAL.  NÃO PROCESSAMENTO.  JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO. OFENSA AO ART. 149, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. Nos termos do art.  149 do Código de Processo Penal,  para o
incidente de insanidade mental, necessária a existência de "dúvida sobre
a integridade mental do acusado". Se o próprio Supremo Tribunal Federal,
no HC nº 78.227, entendeu que afirmação constante em acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça não era o bastante para a instauração de ofício do
incidente  de  insanidade  mental,  tendo em vista  que  esta  não imputara  ao
paciente a condição de portador de doença ou perturbação mental, não há se
falar,  que por esse mesmo fundamento, fosse cabível  o incidente proposto
pela  defesa.  Ordem  indeferida."  (STF  -  HC  83.149/RJ,  2ª  Turma,  Rel.
Ministra Ellen Gracie, DJU de 27/02/2004).

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou nesse
mesmo sentido: 

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSANIDADE
MENTAL. EXAME PERICIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1.  Para  a  instauração  do  incidente  de  sanidade  mental  do  acusado é
imprescindível a existência de dúvida razoável, pelo magistrado, acerca
da sua higidez.
2. Nas hipóteses em que a decisão de primeiro grau ou o acórdão recorrido
entendam pela inexistência de dúvida razoável acerca da saúde cerebral do
réu, não há como acolher, em sede de recurso especial, alegações da parte em
sentido contrário, pois tal procedimento exigiria, inevitavelmente, a incursão
nos elementos fático/probatórios  contidos nos autos,  providência incabível
ante o disposto no Enunciado Sumular de n. 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ  -  AgRg  no  AREsp  587.632/GO,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 12/11/2014)

“(...)
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE
PEDIDO  DE  INSTAURAÇÃO  DE  INCIDENTE  DE  INSANIDADE
MENTAL.  INEXISTÊNCIA DE  DÚVIDAS  ACERCA DA SAÚDE  DO



RECORRENTE.  ILEGALIDADE  NÃO  EVIDENCIADA.  RECURSO
IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, "quando houver
dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente,
descendente,  irmão  ou  cônjuge  do  acusado,  seja  este  submetido  a  exame
médico-legal".
2.  Da  leitura  do  mencionado  dispositivo  legal,  depreende-se  que  a
implementação do exame não é automática ou obrigatória, dependendo
da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
3.  Na  hipótese  em  apreço,  tendo  as  instâncias  de  origem,  a  partir  da
análise do conjunto fático-probatório, consignado inexistirem nos autos
quaisquer dúvidas acerca da sanidade do recorrente, asseverando que em
nenhum momento  do processo  ele  teria demonstrado ser portador de
qualquer  deficiência  mental  ou  distúrbio  que  comprometesse  a  sua
capacidade de compreensão dos fatos que lhe foram imputados, não há
que se falar em necessidade de instauração de incidente de insanidade
mental.
4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 36.996/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 21/05/2013, DJe 05/06/2013) - grifo nosso.

Sendo assim, não há de se falar em nulidade da sentença, uma
vez  que  a  decisão  que  indeferiu  o  pedido  de  instauração  de  insanidade  mental  foi
devidamente motivada pelo magistrado.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
PARA O CRIME DE FURTO OU ROUBO NA FORMA SIMPLES:

Em suma, o apelante alega que o delito deve ser desclassificado
para o crime de furto ou roubo na forma simples, eis que afirma que, ao cometer o
delito, não utilizou do emprego de grave ameaça e também não fez uso de arma.

Da análise das provas coligidas nos autos, é possível extrair as
seguintes  informações  do  interrogatório  do  acusado  realizado  na  esfera  policial  e
confirmado perante a autoridade judicial:

“(...) Que confessa a prática dos roubos às linhas 303, 300B e 333 da empresa
Expresso Nacional; Que o interrogado nega ter praticado o roubo portando
uma faca, pois para a consumação do delito apenas “fingia” estar portando
uma arma branca; (...)” - fl. 16.

Diante da confissão do réu feita tanto na esfera policial quanto
perante o juízo de primeiro grau,  está afastada a desclassificação para o crime de
furto, pois restou comprovado que a subtração do bem ocorreu mediante grave
ameaça à vítima, eis que esta se viu compelida a entregar o dinheiro quando o réu
demonstrou estar com uma faca em sua cintura.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do STJ:

PENAL  E  PROCESSUAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO  TENTADO.  MATERIALIDADE



DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE.
(...)
2. A inexistência de objeto de valor em poder da vítima não desnatura o crime
de roubo na modalidade tentada, em face do caráter complexo desse delito
(HC 201.677/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 20/11/2012, DJe 03/12/2012).
(...)
4.  Quando  o  agente,  no  crime  de  roubo,  simula  o  porte  de  arma,
colocando a mão por baixo da camisa, descabe falar em desclassificação
para o furto, porquanto "o temor do mal injusto que foi  impingido à
vítima foi suficiente para a consumação do delito" (HC 204.102/MG, Rel.
Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
11/10/2011, DJe 23/11/2011).
5. Embora o Tribunal apontado como coator, valorando as circunstâncias do
art.  59  do  Código  Penal,  tenha  considerado  três  condenações  anteriores
ostentadas pelo paciente, a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses se justifica pela existência da única delas já definitivamente julgada.
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ -  HC 225.503/SP,  Rel.  Ministro  GURGEL DE FARIA,  QUINTA
TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014) - grifo nosso.

Quanto à desclassificação para o crime de roubo na forma
simples, entendo que tal pleito também deve ser afastado, pois, em sua declaração
de fl. 48, a vítima descreve até o tipo de arma que o acusado estava portando no
momento do roubo, qual seja, “uma faca do tipo punhal”. Cite-se o seguinte trecho
da sentença:

“A grave  ameaça  restou  efetivamente  comprovada  pelo  depoimento  das
testemunhas ouvidas, bem como da vítima, que afirmaram expressamente que
houve a utilização de arma faca de mesa pelo acusado para êxito do crime.
Importante trazer alguns pontos dos depoimentos prestados em juízo:
Depoimento da vítima - CARLOS ALBERTO DE SALES JÚNIOR, ouvida
em juízo (mídia de fls. 48), a qual disse (em resumo) (...) que era motorista do
ônibus assaltado; que por volta das 19h30 passava nas imediações da AACD,
quando  o  acusado  pediu  parada  com  passageiro;  que  parou  o  ônibus,  o
acusado entrou e, logo em seguida, de posse de uma faca, anunciou o assalto
tomando-lhe o dinheiro do caixa do ônibus; que 50m depois o acusado pediu
para parar o ônibus e desceu; que o acusado não levou nada dos passageiros;
que não conhecia o acusado; que na verdade o acusado portava um punhal;
que  o  acusado  levou  em dinheiro  algo  em torno  de  R$  70,00;  que  seus
colegas  motoristas  afirmaram  que  o  acusado  é  conhecido  na  região  pela
prática de roubos; que o acusado usava um capuz, sem cobrir o rosto, que por
sinal  possuía  uma  cicatriz  no  rosto;  que  por  uma  porta  de  vidro,  fez  o
reconhecimento do acusado na delegacia, entre quatro pessoas; que o acusado
apresentava odor etílico;  que seus colegas afirmaram que a abordagem do
acusado era a mesma, sempre de posse de uma faca.
(...)
Diante disso, restou apurado que o acusado, de posse de uma faca, adentrou
no ônibus de linha da empresa Nacional, abordou o motorista, e anunciou o
assalto,  levando  todo  o  dinheiro  que  havia,  num  total  de  R$  60,00  em
dinheiro miúdo, além do celular do motorista da empresa de ônibus, fugindo
em seguida.
(...)”

Assim, estando comprovado que o acusado portava, de fato, uma
arma branca, está correta a decisão proferida pelo magistrado Alexandre José Gonçalves
Trineto que condenou o réu como incurso nas penas do art.  157, § 2º, I, do Código



Penal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, para
manter a sentença vergastada em harmonia com o parecer ministerial.

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), expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves
Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, relator, Marcos William
de Oliveira (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo.
Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio), revisor, e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o Exmo. Sr. Francisco Sagres Macedo Vieira,
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, 15 de agosto de 2017.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


