
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0029560-45.2016.815.2002 – 1ª Vara Criminal da Comarca de
João Pessoa
RELATOR : O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE  : Josenilson Vieira Santos
DEFENSOR  : Adriana Ribeiro Barbosa
APELADA :  A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II  DO
CP.  CONDENAÇÃO.  PROVA DA MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DELITIVAS.  CONFISSÃO  EM  JUÍZO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE  AMEAÇA
CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES
FURTIVA.  DESNECESSIDADE.  EXISTÊNCIA  DE
COAÇÃO  PSICOLÓGICA  IRREFUTÁVEL.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  COMPENSAÇÃO  ENTRE  A
CONFISSÃO  E  A  REINCIDÊNCIA.  RÉU  NÃO
MULTIREINCIDENTE.  CIRCUNSTÂNCIAS  DE  IGUAL
VALOR.  PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

-  A materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado
ficaram devidamente provadas nos autos pela farta prova
testemunhal produzida em Juízo  e  pelos  demais  documentos
carreados aos autos.

-  Não há falar em desclassificação de roubo qualificado para
furto, quando ficar comprovada a subtração de coisa alheia
móvel mediante grave ameaça à pessoa, exercida com simulação
de emprego de arma de fogo.

–   Ressalva,  este  relator,  por  oportuno,  o  posicionamento
pessoal,  respaldado  em  precedentes  do  próprio  Supremo
Tribunal Federal, de que a reincidência, em qualquer caso, por
representar  uma  completa  afronta  ao  Estado  e  à  vida  em
sociedade, prepondera sobre a confissão. Não obstante, em nome
do  Colegiado  que  compõe  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, me acoço à tese majoritária, que



também  encontra  guarida  nos  anais  jurisprudenciais  dos
Tribunais Superiores.

– Já é entendimento consolidado no C.STJ, sendo a matéria alvo
do  Tema  585  dos  recursos  repetitivos  daquela  Corte,
representativo  de  controvérsia,  exarado  pela  3ª  Seção
Especializada,  segundo  a  qual  é  perfeitamente  possível  a
compensação entre  a atenuante da confissão e a  agravante da
reincidência, em face de seu idêntico valor de preponderância.

– Cumpre anotar que o referido Tribunal tem feito destaques ao
entendimento  quando  se  trata  de  réu  multirreincidente  ou
reincidente específico, posicionando-se pela preponderância da
agravante em face da confissão, tendo em vista a ineficiência
das reprimendas estatais anteriormente imposta na perpetração
de outros ou iguais delitos.

– Não obstante da folha de antecedentes criminais do apelante
extraiam-se  duas  condenações  com  trânsito  em  julgado
anteriores ao fato sub judice, certo é que uma delas foi usada na
primeira fase para caracterização dos maus antecedentes, tendo a
segunda  adjetivado  a  agravante  discutida.  Disto  resulta  que
aquela, já utilizada na primeira fase, não pode ser considerada
para  efeitos  de  caracterização  da  multirreincidência,  e,  por
conseguinte,  como  elemento  de  preponderação  da  agravante
sobre a atenuante, sob pena de bis in idem, sendo, portanto, de
rigor, a compensação entre as circunstâncias.

VISTOS, RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados. 

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO
   

Trata-se de apelação criminal (fls.  153)  interposta inicialmente  por
Josenilson Vieira Santos e Robson Rodrigues Pereira contra sentença proferida pelo Juiz da 1ª
Vara Criminal da Comarca de João Pessoa  que, julgando procedente a denúncia oferecida e
aditada (fls.101/102) pelo Ministério Público Estadual, condenou-os como incursos no crime
do art. 157, §2º, II do CP. 

Narra a denúncia ofertada, em resumo, que os acusados, em unidade
de desígnios, no dia 13  de julho  de 2016, por volta das 14h20, no bairro Expedicionários,
próx.  ao  Hospital  da  Visão,  nesta  Capital, assaltou  a  vítima  Danielle  da  Silva  Araújo,
subtraindo-lhe a bolsa, contendo documentos pessoais e um celular da marca Motorola.

Consta ainda que a vítima caminhava pelo local quando foi abordada



pelos  acusados,  tendo  o  segundo ordenado  que  aquela  passasse  o  celular,  o  que  não  foi
atendido, motivando-o a ir ao seu encontro tomar-lhe a bolsa com o referido objeto. Após a
inversão da posse, o citado réu subiu na moto pilotada pelo primeiro e empreenderam fuga, ao
passo que a vítima saiu a procura de socorro. Os assaltantes foram posteriormente abordados e
presos em situação de flagrância pela Polícia Militar, tendo com eles sido encontrada a  res
furtivae.

Recebida a denúncia no dia 10  de agosto  de 2016 (fls. 80), e
oferecidas a resposta à acusação dos réus (fls. 86/87), foi realizada audiência de instrução e
julgamento  (fls.  100/102,  mídia  digital),  oportunidade  em  que  o  membro  do  Ministério
Público Estadual requereu o aditamento da denúncia, para alterar a classificação do crime de
furto para o de roubo majorado, art. 157, §2º, II do CP, o que foi acatado pelo magistrado,
procedendo-se, desse modo, à emendatio libelli. Após as alegações finais orais das partes (fls.
128/138),  foi,  proferida sentença pelo  juiz  Adilson  Fabrício  Gomes  Filho  (fls. 144/151),
condenando o primeiro  acusado a uma pena de 07  (sete)  anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado, e mais 40 dias-multa, cujo valor unitário ficou em 1/30 do
salário-mínimo,  e  o  segundo acusado  à  pena  de  05  (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de
reclusão,  em  regime  semiaberto,  e  mais  20  (vinte)  dias-multa,  negados  os  direitos  à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão do sursis da
pena, face à grave ameaça.

No presente recurso, a defesa postula em suas razões (fls. 154/162), a
desclassificação para o delito de furto, ante a inexistência de grave ameaça, posto que a ação
sequer intimidou a vítima. Com relação à dosimetria da pena imputada ao primeiro apelante,
requereu  a  preponderância  da  confissão  espontânea  sobre  a  reincidência,  ou  mesmo  a
compensação  entre  as  referidas  agravante  e  atenuante.  Em  relação  ao  segundo  apelante,
requereu a não aplicação da Súmula 231/STJ, diminuindo-se a reprimenda para aquém do
mínimo legal cominado para a pena.

Às fls. 170 foi proferida sentença de extinção de punibilidade quanto
ao réu Robson Rodrigues Pereira, face à certidão de óbito, fl.164.

O representante do Ministério Público ofereceu contrarrazões pedindo
o desprovimento do apelo (fls. 175/180).

A Procuradoria de Justiça,  através do parecer de fls. 186/189 –
subscrito pelo insigne Procurador José Roseno Neto – opinou pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório.

VOTO: 

Neste  juízo  de  prelibação,  entendo  preenchidos os requisitos de
admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso.

Os  princípios  constitucionais  da  ampla  defesa  e  do  contraditório
foram amplamente observados nesta ação penal. Não há, desse modo, nulidades permeando o
processo.



Primeiramente,  vislumbro  que  não  há  questionamento  atinente  à
autoria,  vez  que  o  próprio  apelante  confessou  a  ação  delitiva  na  oportunidade  de  seu
interrogatório. Não obstante, afirma que a materialidade refere-se ao crime e furto, tal como
narrado inicialmente na denúncia, e não ao crime de roubo, pelo qual foi condenado, após o
aditamento, pois não houve grave ameaça à vítima, que sequer teria se intimidado com o
assalto,  posto  que  recusou-se  a  entregar  seus  pertences  e  perseguiu  os  infratores  após  a
subtração da coisa.

Não obstante, a materialidade do crime de roubo ficou devidamente
provada nos autos pelos firmes depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos próprios
acusados,  notadamente  o  extinto,  Robson,  que  confessou,  em  mídia,  fls.  100,  que  ao
aproximar-se da vítima, anunciou o assalto.

Ademais, o depoimento prestado pela vítima na delegacia não deixa
dúvidas de que a ação de subtração da bolsa de seu poder se deu mediante arrebatamento,
conforme este trecho esclarecedor:

“[...] que então um dos rapazes desceu da moto e se aproximou dizendo: 'PASSA O
CELULAR!  PASSA O  CELULAR!',  mas  a  declarante  não  o  atendeu;  que,  de
imediato,  o rapaz (que vestia blusa vermelha, usava bermuda, moreno e usando
capacete  de  cor  preta) puxou  a  bolsa  da  declarante  (que  ainda  resistiu  em
segurá-la), mas foi vencida pela ação do citado rapaz que conseguiu tomá-la à
força; [...]”. Danielle da Silva Araújo, fls. 08.

Evidente,  portanto,  que a inversão da posse da  res furtivae  se deu
mediante  violência,  preceito  qualificador  do  roubo.  Nessas  circunstâncias,  já  decidiu  o
Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO
DA  SENTENÇA  QUE  CONDENOU  O  ACUSADO  PELA  PRÁTICA  DE
ROUBO.  ARREBATAMENTO  DA COISA PRESA AO CORPO  DA VÍTIMA.
CORDÃO  COM  PINGENTE.  VIOLÊNCIA  CARACTERIZADA.
REVALORAÇÃO  DA PROVA COM BASE  EM FATOS CONSTANTES  NOS
AUTOS. AFASTAMENTO DA SÚM. 7/STJ.
I - A decisão impugnada não adentrou no contexto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súm. n. 7/STJ.
Ao  contrário,  com base  nos  elementos  constantes  dos  autos  e  analisados  pelas
instâncias ordinárias, entendeu que a conduta foi praticada mediante violência.
II - É firme o entendimento no sentido de que está caracterizado o delito de
roubo quando o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima compromete
ou ameaça a integridade física da vítima.
III - Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1575763/MG,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  1.  IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DO RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO  CABIMENTO.  2. CRIME
DE ROUBO. SUBTRAÇÃO POR MEIO  DE ARREBATAMENTO. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.  EXAME  QUE   DEMANDA
REVOLVIMENTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  PLEITO  INVIÁVEL  NA  VIA



ELEITA.   AUSÊNCIA  DE   MANIFESTA  ILEGALIDADE.   3.  HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.  A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram  a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível  de  impugnação  pela  via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade  de  concessão  da  ordem,  de  ofício,
nos  casos de flagrante ilegalidade.
2.  Prevalece  no  Superior  Tribunal  de  Justiça o entendimento no sentido de
que o  arrebatamento  de  coisa  presa ao corpo da vítima tem o   condão de
comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o  crime  de  roubo  e
não   de   furto.  Assim,   tendo  as  instâncias  ordinárias   reconhecido   que   a
subtração do bem se deu por meio de arrebatamento,  não  é possível, na via eleita,
examinar o pedido de desclassificação,  uma  vez  que se trata de providência que
demanda aprofundado exame do arcabouço fático-probatório carreado nos autos, o
que  não  se  revela  consentâneo  com  o  instrumento processual utilizado.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 372.085/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016)

É cediço que o roubo é crime complexo, isto é, atinge mais de um bem
jurídico, quais sejam: a) o patrimônio  e a incolumidade física ou a liberdade individual.
Outrossim, para atingir o objeto tutelado pela ordem jurídica (a integridade física) faz-se
necessário a existência de violência ou grave ameaça.

Sobre o tema em disceptação, Guilherme de Souza Nucci nos  ensina
que:

“A grave ameaça é o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força
intimidativa, desde que importante e sério. O termo violência, quando mencionado
nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento
físico voltado à pessoa humana". (In Código Penal Comentado, 9ª Edição, São
Paulo: Editora RT, 2008, pág. 736)

Na hipótese examinada, ficou evidenciado que a ação delitiva se deu
em  concurso  de  pessoas  e  com emprego,  ao  menos  de  violência,  caracterizada  pelo
arrebatamento da bolsa dos braços da vítima, que afirmou não ter tido força suficiente para
resistir aos puxões do assaltante.

Portanto, a asserção de desclassificação deve ser afastada, eis que a
conduta é típica do roubo.

No  tocante  à  dosimetria  da  pena,  pugna  o  apelante  seu
redimensionamento, mediante a preponderância da confissão (atenuante) sobre a reincidência
(agravante), ou mesmo a compensação entre as referidas circunstâncias.

Neste ponto, prospera o apelo.

Antes, ressalva, este relator, o posicionamento pessoal, respaldado em
precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, de que a reincidência, em qualquer caso,
por representar uma completa afronta ao Estado e à vida em sociedade, prepondera sobre a



confissão. Não obstante, em nome do Colegiado que compõe a Egrégia Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça da Paraíba, me acoço à tese majoritária, que também encontra guarida nos
anais jurisprudenciais dos Tribunais Superiores, conforme demonstro a seguir.

Já  é  entendimento consolidado no C.STJ,  sendo a matéria  alvo  do
Tema  585  dos  recursos  repetitivos  daquela  Corte,  representativo  de  controvérsia,
exarado pela 3ª Seção Especializada, segundo a qual é perfeitamente possível a compensação
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, em face de seu idêntico valor de
preponderância.

Cumpre  anotar  que  o  referido  Tribunal  tem  feito  destaques  ao
entendimento  quando  se  trata  de  réu  multirreincidente  ou  reincidente  específico,
posicionando-se pela preponderância da agravante em face da confissão, tendo em vista a
ineficiência  das  reprimendas  estatais  anteriormente  imposta  na  perpetração  de  outros  ou
iguais delitos.

Em  que  pese  da  folha  de  antecedentes  criminais  do  apelante
Josenilson, acostada às fls.139/141, extraírem-se duas condenações com trânsito em julgado
anteriores  ao  fato  sub judice,  certo  é  que  uma delas  foi  usada  na  primeira  fase  para
caracterização  dos  maus  antecedentes,  tendo  a  segunda  adjetivado  a  agravante
discutida. Disto resulta que aquela, já utilizada na primeira fase, não pode ser considerada
para efeitos de caracterização da multirreincidência, e, por conseguinte, como elemento de
preponderação da agravante sob a atenuante, sob pena de  bis in idem, sendo, portanto, de
rigor, a compensação entre as circunstâncias, conforme entendimento vinculante do STJ:

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES, NATUREZA DA
DROGA E CONDUTA SOCIAL INADEQUADA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
AUMENTO  PROPORCIONAL.  COMPENSAÇÃO  INTEGRAL  ENTRE  A
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  E  A  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA.  RÉU  REINCIDENTE  ESPECÍFICO.  POSSIBILIDADE.
REGIME  PRISIONAL.  PENA SUPERIOR  A 4  ANOS.  RÉU  REINCIDENTE.
MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  INVIABILIDADE.  FALTA  DO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE
VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.
[...]
4.  A  Terceira  Seção,  no  julgamento  do  Recurso  Especial  Representativo  de
Controvérsia  1.341.370/MT,  firmou  o  entendimento  de  que,  aferidas  as
especificidades  do caso  concreto,  "é  possível,  na  segunda fase  da  dosimetria  da
pena,  a  compensação  da  atenuante  da  confissão  espontânea  com a  agravante  da
reincidência".
5.  Hipótese na qual, embora o paciente ostente duas condenações transitadas
em julgado à  época  dos  fatos  apurados  nestes  autos,  tendo sido  uma delas
utilizada, na primeira fase, para a exasperação da pena-base à título de maus
antecedentes, a condenação definitiva remanescente apta a gerar a reincidência,
ainda que seja também pelo delito de tráfico de drogas, deve ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão espontânea (Precedentes).
6.  Mantido  o  quantum da  reprimenda  imposta  em patamar  superior  a  4  anos  e
inferior a 8 anos e tendo em vista a reincidência do paciente, é incabível a alteração
do regime prisional para o aberto ou semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, "b", do CP.
7.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  para  compensar



integralmente a atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência,
resultando a pena do paciente em 5 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento
de 580 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
(HC 368.994/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 18/04/2017, DJe 25/04/2017)

Destarte, agravada a pena em 10 meses, em face da reincidência, deve
ser igualmente atenuada em 10 meses, em face da igual relevância da confissão espontânea, o
que leva à manutenção da pena em 05 anos, tal como arbitrada na primeira fase.

Mantida a exasperação da reprimenda em 1/3 em face do concurso de
agentes (o que representa 01 ano e 08 meses de acréscimo), chega-se à pena de 06 anos e 08
meses a qual torna-se definitiva, em vista da inexistência de outras causas de aumento ou
diminuição.

Face ao reconhecimento da multirreincidência do réu e a teor do
que  dispõe  o  art.  33  do  CP,  mantenho  o  regime inicial  fechado  fixado  na  sentença
primeva, amparado na jurisprudência sedimentada nas cortes superiores.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Ex positis, CONHEÇO  e  DOU  PARCIAL PROVIMENTO  AO
APELO, em desarmonia com o parecer ministerial,  para reduzir a reprimenda imposta a
Josenilson Vieira Santos para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Após  o  decurso  do  prazo  de  Embargos  de  Declaração  sem
manifestação, expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal, dele participando também os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, relator,
Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado
até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Maria Lurdélia Diniz de
Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel Taigy
de Queiroz Mello Filho”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 15 de fevereiro de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


