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ROUBO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA
DEFESA.  DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
TENTADO.  IMPOSSIBILIDADE.  AMEAÇA
CONFIGURADA.  INVERSÃO  DA  POSSE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO
DE  ATENUANTES.  PENA-BASE  FIXADA  NO
MÍNIMO  LEGAL.  SÚMULA  231  do  STJ.
DESPROVIMENTO.

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.

Em  que  pese  o  reconhecimento  da  confissão
espontânea e da menoridade relativa, aplica-se o
entendimento sumulado pelo STJ no Enunciado
nº  231,  segundo  o  qual  a  incidência  da
circunstância  atenuante  não  pode  conduzir  à
redução da pena abaixo do mínimo legal, diante
do  estabelecimento  da  reprimenda  no  mínimo
legal.

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
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TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.  

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Recurso  Apelatório  interposto  por  Adriano

Nascimento de Almeida (fls.  111)  contra sentença proferida pelo  Juízo de

Direito da 6ª Vara Mista de Patos (fls. 93/100), que o condenou nas sanções

do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos e 04

(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze)

dias-multa.

Em  suas  razões  recursais  (fls.112/119),  a  Defesa  pugna  pela

desclassificação  para  o  delito  de  furto  tentado.  Requer,  ainda,  que  sejam

reconhecidas e aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão

espontânea.

Em  contrarrazões  apresentadas  às  fls.  123/130,  o  Ministério

Público opinou pelo improvimento do recurso.

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

de Parecer de fls. 282/290, exarado pela Procuradora Maria Lurdélia Diniz de

Albuquerque Melo, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 135/142).

É o relatório.

V O T O

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de  Adriano

Nascimento de Almeida,  como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II,  do

Código Penal e art. 28 da Lei nº 11.343/06,  por ter, no dia 27/07/2015, por

volta das 10h30min, na cidade de Patos/PB, na companhia do menor A. A. M,

Desembargador João Benedito da Silva
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subtraído para si e mediante ameaça, o aparelho celular da vítima Kalianne

Martins  de  Lucena,  que  contava  com  15  anos  à  época,  além  de  ter  sido

flagrado com pequena quantidade de substância entorpecente.

Narra a exordial acusatória que, no dia e horário em questão, a

vítima voltava da escola, quando foi surpreendida pelo acusado, que saltou de

uma moto,  a  qual  era  pilotada pelo  adolescente,  e  anunciou-lhe  o  assalto,

ameaçando-a  com  gritos  e,  após  puxar-lhe  o  braço,  tomou-lhe  o  aparelho

celular.

A peça vestibular descreve que, coincidentemente, passava pelo

local o policial militar Cícero Marcos de Medeiros Vieira, o qual, ao perceber a

situação, perseguiu os increpados e os deteve, momento em que o réu estava

em posse do celular da vítima além pequena quantidade de maconha.

Tanto em sede policial como em juízo, o acusado confessou que

subtraiu o aparelho celular da ofendida.

Devidamente processado o feito, veio o juízo a primevo a julgar

parcialmente  procedente a  pretensão  punitiva  estatal,  condenando  o  réu

Adriano  Nascimento  de  Almeida a  uma  pena  de  05  (cinco)  anos  e  04

(quatro)  meses de reclusão, a  ser  cumprida em regime  semiaberto,  pela

prática  de  delito  esculpido  no  art.  157,  §  2º,  II,  do  Código  Penal, e

absolvendo-o do delito de posse de drogas.

Pleiteia  a defesa,  na  presente  apelação,  a  desclassificação do

delito de roubo imputado ao acusado para o crime de furto tentado. Para tal,

sustenta  que a  subtração da  res ocorreu sem emprego de violência  ou  de

grave ameaça.

Requer, ainda, que sejam aplicadas as atenuantes da menoridade

Desembargador João Benedito da Silva
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relativa e da confissão espontânea.

Todavia, descabidos tais pleitos.

Isto  porque,  conforme se dessume dos relatos  fornecidos pela

vítima e pela testemunha que presenciou os fatos,  o acusado gritou com a

ofendida e usou da força para tomar-lhe o celular.

Que, no dia do fato, estava voltando da escola; que foi
surpreendida pelo réu desceu de motocicleta e gritou:
“passa  o  celular,  passa  o  celular.  Isso  é  um
assalto!”;  que  a  declarante  segurou  o  celular  que
estava em seu bolso; que nesse instante o acusado
agarrou seu braço,  puxou e  tomou-lhe o celular;
que  o  acusado  evadiu-se  do  local;  que  começou  a
gritar  pedindo  socorro,  dizendo  que  havia  sido
assaltada;  que  um  transeunte  que  é  policial  militar
presenciou a ação e deu voz de prisão ao acusado;
que não foi agredida pelo acusado, mas afirma que
ele segurou forte sua mão para impedi-la de tentar
salvaguardar seu celular.
(Declarações  fornecidas  em  juízo  pela  vítima  –
mídia audiovisual de fl. 76)

Que,  no  dia  do  fato,  viu  o  acusado  puxando
fortemente o braço da vítima, tentando tomar algo
dela; que percebeu que se tratava de um assalto; que
estacionou seu veículo mais a frente; que desceu do
veículo  e  viu  que  o  acusado  já  havia  subtraído  o
celular  da vítima estava se evadindo em uma moto;
que  sacou  sua  arma  e  deu  ordem  de  parada  ao
acusado e outro indivíduo; que o réu estava em posse
do celular da vítima quando foi abordado.
(Depoimento  judicial  prestado  pela  Testemunha
ocular Cícero Marcos de Medeiros Vieira – mídia
audiovisual de fl. 76)

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

Desembargador João Benedito da Silva
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sociedade  atemorizada,  onde  a  simples  ordem  de  alguém  é  mais  do  que

suficiente para reduzir a possibilidade de defesa das pessoas, ademais quando

se trata de vítima do sexo feminino, com apenas 15 anos de idade.

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
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,

Desembargador João Benedito da Silva
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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, assim, a desclassificação

pleiteada.

Outrossim, descabido também falar em delito tentado, uma vez

que ocorreu a inversão da posse, mesmo que por pequeno período de tempo.

No que pertine ao reconhecimento das atenuantes da confissão

espontânea e da menoridade relativa,  estas  hão de ser  reconhecidas,  haja

vistas que o acusado confessou a prática delitiva perante o juízo sentenciante e

contava com 18 (dezoito) anos à época dos fatos, entretanto, não podem ser

aplicadas para reduzir a pena estatal.

Isso  porque,  conforme  se  verifica  do  decisum monocrático,  o

magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no

mínimo  legal, não  cabendo,  portanto,  falar  em  redução,  haja  vista  que  a

reprimenda, durante a segunda fase da dosimetria, não pode ficar abaixo do

mínimo legal, conforme exegese da Súmula 231 do STJ.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II,  DO CP.

Desembargador João Benedito da Silva
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INVIABILIDADE  DA  ANÁLISE  DE  OFENSA  À
DISPOSITIVO  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
DOSIMETRIA.  SEGUNDA  FASE.  CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE.  REDUÇÃO  DA  PENA  ABAIXO  DO
MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
COMPENSAÇÃO  DA  MENORIDADE  COM  A
REINCIDÊNCIA.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE
GUARDA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO
POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. ART. 33, §§
2º  E  3º,  DO  CP.  Agravo  conhecido  para  negar
provimento ao recurso especial. (Agravo em Recurso
Especial nº 1.090.933/SC (2017/0102669-1), STJ, Rel.
Sebastião Reis Júnior. DJe 09.10.2017).

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO
A  RECURSO  PRÓPRIO.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
SEGUNDA  FASE.  CONFISSÃO  NA  FASE
INQUISITORIAL,  POSTERIORMENTE  RETRATADA
EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 545 DA
SÚMULA DESTA CORTE. COMPENSAÇÃO ENTRE A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  POSSIBILIDADE.
MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP Nº 1.154.752/RS.
ILEGALIDADE DEMONSTRADA.  HABEAS CORPUS
CONCEDIDO  DE  OFÍCIO.  O  Superior  Tribunal  de
Justiça,  seguindo  o  entendimento  firmado  pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem
admitido  a  impetração  de  habeas  corpus  em
substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema
recursal  ao  tempo  que  preserva  a  importância  e  a
utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem,
de  ofício,  nos  casos  de  flagrante  ilegalidade.  A
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  se
firmou no sentido de que,  quando utilizada pelo juiz
para fundamentar a condenação,  incide a atenuante
prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código
Penal, ainda que a confissão tenha sido realizada na
fase inquisitorial e posteriormente retratada em juízo,
entendimento que resultou na edição do Enunciado nº
545 da Súmula desta Corte. A Terceira Seção desta
Corte Superior,  ao  julgar  o EREsp nº  1.154.752/RS,
uniformizou  o  entendimento  de  que  a  atenuante  da
confissão  espontânea  deve  ser  compensada  com  a
agravante da reincidência.  No caso, a compensação
deve  ocorrer  apenas  em  relação  ao  paciente
Jonathan,  tendo  em  vista  a  sua  reincidência.  Em

Desembargador João Benedito da Silva



                     Processo n.0005875-58.2015.815.0251

relação  ao  réu  Jackson,  em  que  pese  o
reconhecimento da confissão espontânea, aplica-
se  o  entendimento  sumulado  por  esta  Corte  no
Enunciado nº 231, segundo o qual a incidência da
circunstância  atenuante  não  pode  conduzir  à
redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do
estabelecimento  da  reprimenda no  mínimo legal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício  para  reduzir  as  penas  impostas  ao  paciente
Jonathan Marcal de Oliveira para 5 anos e 4 meses de
reclusão, e 11 dias-multa, mantidos os demais termos
da  condenação.  (Habeas  Corpus  nº  393.206/SP
(2017/0063814-4),  5ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Reynaldo
Soares da Fonseca. DJe 02.10.2017).

Diante  de  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO

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

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declarção, sem manifestação.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


