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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001561-28.2012.815.0331 – 5ª Vara da Comarca de
Santa Rita/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Arnaldo João Lourenço Neto
ADVOGADO: Janson de Lima Farias (OAB/PB 18.811)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE INDUVIDOSAS.  PEDIDO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO  SIMPLES.
SIMULAÇÃO  DE  USO  DE  ARMA  DE  FOGO.
INTIMIDAÇÃO  CARACTERIZADA.
ARREPENDIMENTO  POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO.  CRIME
COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. ART. 16 DO
CÓDIGO PENAL, REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
PENA  DE  MULTA.  REDUÇÃO  DE  OFÍCIO.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Descabe falar em desclassificação do crime de roubo
para furto,  quando o agente,  simula o porte de arma,
colocando a mão por baixo da camisa, uma vez que a
intimidação que  foi  impingida  à  vítima foi  suficiente
para tipificação do delito previsto no art. 157 do Código
Penal.

2.  Para  que  seja  reconhecido  o  arrependimento
posterior,  faz-se  necessário  que  o  delito  tenha  sido
praticado  sem  violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa,
quando restar demonstrado o ato voluntário do agente
em restituir a coisa, antes do recebimento da denúncia
ou da queixa.

3.  O  magistrado,  ao  aplicar  a  pena  de  multa,  deve
observar a  proporcionalidade aplicada à pena privativa
de liberdade.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,
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ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para reduzir
a pena de multa, em harmonia com o parecer. Expeça-se Mandado de Prisão após o
decurso do prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Perante a 5ª  Vara  da  Comarca  de  Santa  Rita,  Arnaldo  João
Lourenço Neto, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do
art.  157,  §  2º,  inciso II, do Código Penal (fls. 2/3),  pela prática  dos fatos a seguir
narrados:

“Consta do inquérito policial anexo que, em 02 de abril de 2012,
em uma das ruas do Bairro de Várzea Nova, nesta cidade, o denunciado guiava uma
motocicleta,  levando na garupa o adolescente  Bruno Cézar  Fonseca Rolim,  quando
avistaram a vítima Joalisson Lopes da Silva.

Ato  contínuo,  aproximaram-se  de  Joalisson  e,  mediante  grave
ameaça – uma vez que Bruno Cézar simulou o uso de arma de fogo – subtraíram à
vítima uma guitarra de vídeo game e um aparelho celular, fugindo em seguida do local.

Ocorre  que  uma  guarnição  da  Polícia  Militar  ia  passando  nas
proximidades e, ao ser comunicada da ocorrência, entrou em diligências e conseguiu
prender  o  denunciado  e  apreender  o  seu  comparsa  inimputável,  ainda  na  posse  da
guitarra subtraída, que foi em seguida restituída à vítima. O aparelho celular não foi
encontrado.”

Denúncia recebida em 25 de junho de 2012 (fl. 02).

Na audiência de instrução e julgamento fora decretada a revelia do
réu (fl. 63), em razão de ter mudado endereço, sem comunicação ao juízo.

Instruído,  regularmente,  o  feito,  foram  apresentadas  alegações
finais pelo Ministério Público (fls. 64/66) e pela defesa (fls. 67/68).

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Arnaldo João Lourenço nas penas do
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando a reprimenda da seguinte forma (fls.
69/71):

– Após  a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 4 (quatro) anos de reclusão. Tendo em vista a causa de aumento de pena do art.
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157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aumentou em 1/3 a pena aplicada, totalizando 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pena estas que tornou definitiva, à míngua
de outras circunstâncias a ponderar.

Fixou, ainda, a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, à base de
1/30 do salário mínimo, vigente à época do fato.

Para  o  cumprimento  inicial  da  reprimenda,  fora  estabelecido  o
regime inicial semiaberto.

Ante  o  não  preenchimento  dos  requisitos  de  ordem  objetiva,
deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos
do art. 44 do CP.

Por não estarem preenchidos os requisitos da prisão preventiva,
manteve o réu em liberdade.

Irresignado com a sentença, o acusado recorreu, pugnando, em
síntese, pela desclassificação do crime de roubo para o de furto e, ainda, pela redução
da pena com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 15 do Código Penal. (fls.
73/79)

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 83/86).

Com vista dos autos, o Procurador de Justiça José Roseno Neto
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 108/113).

É o relatório.

VOTO

Segundo o caderno processual, no  dia  02  de  abril  de  2012,  o
denunciado guiava uma motocicleta,  levando na garupa o adolescente Bruno Cézar
Fonseca Rolim e, ao avistarem a vítima, Joallisson Lopes da Silva, mediante grave
ameaça subtraíram uma guitarra de vídeo game e um aparelho celular.

Extrai-se da denúncia que, quando o denunciado foi preso e seu
comparsa apreendido, ainda, estavam na posse da guitarra de video game.

A autoria e a materialidade restam, amplamente, comprovadas, de
modo a positivar a existência do delito de maneira cristalina, o que se depreende das
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suficientes provas colhidas durante as fases inquisitorial e processual, tais como, o Auto
de Prisão em Flagrante (fls. 05/08), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 11), Termo
de Entrega (fls. 12) reconhecimento da vítima, e depoimentos testemunhais, todos
acordes com o direcionamento tomado na condenação.

A vítima, Joalisson Lopes  da  Silva, descreveu,  em juízo, com
riqueza de detalhes, toda a cena criminosa,  tendo,  inclusive,  destacado  que,  na
delegacia, reconheceu o apelante e seu comparsa como as pessoas que teriam subtraído
seu aparelho celular, utilizando-se de grave ameaça. Vejamos:

“Que foi assaltado no dia dos fatos; que ia descendo no
sentido de sua casa quando o acusado e o comparsa
passaram pelo  declarante  de  moto,  que  deram meia
volta e foram em direção ao declarante; que fizeram
menção de estarem armados e pediram sua guitarra de
video game e seu celular; que o garupa colocou a mão
por baixo da camisa como se estivesse com uma arma;
que disseram: “não olhe para trás senão a gente atira” e
o  da  frente  disse:  “atira,  atira,  atira”;  que  o  próprio
declarante  acionou  a  polícia;  que  encontraram  a
guitarra,  mas  não  o  celular;  que  dos  assaltantes
conhecia  apenas  o  menor  Bruno;  que  nada  sabe
informar  acerca  do  comportamento  (…)  QUE
reconheceu o acusado e o comparsa na Delegacia; que
na delegacia o menor Bruno falou ao declarante que
era pai de família pedindo para que deixasse para lá;
que não havia arma.” (fl. 61)

As testemunhas Daniel Silva Modesto Silveira e Paulo Geovane
Freires,  em depoimento prestado no inquérito policial, afirmam que o acusado teria
subtraído  uma  guitarra  de  vídeo  game  e  um celular  da  vítima,  (fls.  05/06).  Paulo
Geovane Freire, ao se ouvido em juízo, confirmou a subtração dos dois objetos, apesar
de não ter relatado o uso de violência. (fls. 62)

Nos crimes de roubo praticados à sorrelfa, a prova coligida,
em especial a palavra da vítima, se não for desconstituída por qualquer dos
demais elementos de convencimento apurados em instrução, como sói acontecer
no presente caso, é absolutamente hábil para sustentar o decreto condenatório.

Como visto, das provas colhidas nos autos não restam dúvidas
que é incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, até porque
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foi devidamente comprovada a grave ameaça para a prática da subtração de bem móvel,
na medida em que o acusado simulou porte de arma para intimidar a vítima.

Nessa linha de raciocínio, cito precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e desta Câmara Criminal:

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. 
1. [...]
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. […] (HC 225.503/SP, Rel.  Ministro GURGEL DE
FARIA,  QUINTA TURMA,  julgado  em 06/11/2014,
DJe 14/11/2014) - Negritei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. Roubo. Arma de
fogo. Simulação. Efetiva intimidação. Grave ameaça.
Configuração. Apelo. Não provimento. I  A simulação
da arma de fogo é conduta suficiente para causar a
intimidação  da  vítima,  configurando  a  grave
ameaça necessária à tipificação do crime de roubo.
II   Decisão  mantida.  Apelo  não  provido.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00305207120118152003,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES JOAS DE BRITO PEREIRA
FILHO , j. em 14-07-2015) - Destaquei

Dessa forma, restaram  configurados  a  grave  ameaça  mediante
simulação de uso de arma de fogo e, ainda, o concurso de agentes de modo que não há
retoques  a  serem efetuados  na  sentença  para  desclassificação  do  crime  narrado  na
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denúncia para o delito de furto tipificado no art. 155 do Código Penal.

Outrossim, também, não merece acolhimento o pedido para que
seja aplicada a causa de diminuição do arrependimento posterior.

O Código Penal, em seu art. 16, dispõe sobre o arrependimento
posterior nos seguintes termos:

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave
ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa,
até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato
voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois
terços.

Ora, para que seja reconhecido o arrependimento posterior, faz-se
necessário que o delito tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa,
quando restar demonstrado o ato voluntário do agente em restituir a coisa, antes do
recebimento da denúncia ou da queixa.

Como fora visto, o primeiro requisito não restou preenchido, uma
vez que fora empregada grave ameaça à pessoa, o que, por si só, já afasta a aplicação
do arrependimento posterior.

Nesse contexto, destaco precedente desta Câmara Criminal e do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS  E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  APELO.  PLEITO
DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE
FURTO.  COMPROVAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA.
INVIABILIDADE  DE  ENQUADRAMENTO  NO
DELITO  DE  FURTO.  ALEGADO
ARREPENDIMENTO  POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA INERENTE
AO  TIPO  PENAL.  3ª  FASE  DA  DOSIMETRIA.
MAJORANTES.  QUANTUM  DE  ACRÉSCIMO,
SEM JUSTIFICAÇÃO.  SÚMULA Nº  443  DO STJ.
ILEGALIDADE MANIFESTA. REDUÇÃO QUE SE
IMPÕE.  REFORMA  EX  OFFÍCIO.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. A ameaça dirigida  às
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vítimas e a subtração da res furtiva são suficientes para
a  consumação  do  crime  de  roubo,  haja  vista  os
momentos de tensão e temor ora vivenciados. Sendo,
portanto, indevida a desclassificação para o delito de
furto. Descabido falar em arrependimento posterior
quando o delito é cometido mediante violência ou
grave  ameaça. "o  aumento  na  terceira  fase  de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige  fundamentação  concreta,  não  sendo  suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes".  Súmula  nº  443  do  STJ.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018746920158150141,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA
, j. em 11-05-2017) - Destaquei

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
MAJORADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.
ARREPENDIMENTO  POSTERIOR.
DESCABIMENTO.  CRIME  PRATICADO  COM
VIOLÊNCIA  OU  GRAVE  AMEAÇA  À  PESSOA.
RECONHECIMENTO  DA  TENTATIVA.  RES
FURTIVA  RESTITUÍDA  À  VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE.  O  CRIME  SE  CONSUMA
PELA INVERSÃO DA POSSE QUANDO CESSADA
A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REFORMA
DA  PENA  BASE.  MÍNIMO  LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DO  ART.  59,  CP,
FAVORÁVEIS  EM  SUA  INTEGRALIDADE.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. APLICAÇÃO DO
SURSIS.  INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA
APLICADO AO RÉU SUPERIOR AOS MÁXIMOS
PREVISTOS  EM  LEI.  AGUARDAR  O
JULGAMENTO  DO  RECURSO  EM  LIBERDADE.
NÃO  CABIMENTO.  PRESENÇA DE  REQUISITO
AUTORIZADOR  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  312,  CPP.  RECURSO
PROVIDO EM PARTE. 
-  Conforme  o  art.  16  do  Código  Penal,  não  é
possível  o  reconhecimento  do  arrependimento
posterior quando o crime é praticado com violência
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ou grave ameaça à pessoa. 
-  O  crime  de  roubo  se  consuma  quando,  cessada  a
violência ou grave ameaça, há a inversão da posse da
res furtiva, independentemente do lapso temporal e da
restituição do bem à esfera patrimonial da vítima. 
-  A  fixação  da  pena  base  se  impõe  quando  as
circunstâncias  judiciais  do  art.  59,  CP,  são,  em  sua
integralidade, favoráveis ao réu. 
- Descabida a fixação do regime aberto ou aplicação do
sursis  ao réu,  vez que sua pena extrapola  os  limites
previstos  pelo  art.  33,  §2º,  "c",  e  art.  77,
respectivamente, do CP. 
-  Presentes  requisitos  autorizadores  da  prisão
preventiva do réu, esta deve ser mantida, como forma
de assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência do
art. 312, CPP. 
- Viável a isenção das custas processuais, por estar o
réu assistido pela Defensoria Pública. 
- Recurso parcialmente provido.  (TJMG -  Apelação
Criminal  1.0024.15.168044-4/001, Relator(a): Des.(a)
Doorgal  Andrada  ,  4ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento em 25/10/2017, publicação da súmula em
01/11/2017)

Por fim, de ofício, há que se fazer um pequeno ajuste na pena de
multa.

A magistrada  aplicou  a  pena  corporal  no  mínimo  legal  e,  na
terceira fase, ante a existência da causa de aumento do concurso de pessoas, acresceu a
reprimenda em 1/3 (um terço). No entanto, fixou a pena de multa, desde logo, em 30
dias-multa, não tendo observado, portanto, que deveria guardar proporcionalidade com
a pena privativa de liberdade.

A propósito,  cito  precedente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas
Gerais:

EMENTA:  APELAÇÃO -  ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES - MATERIALIDADE
E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
-  CONCURSO  DE  PESSOAS  -  MAJORANTE
MANTIDA  -  RECONHECIMENTO  DA
ATENUANTE  DA CONFISSÃO  ESPONTÂNEA -
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INVIABILIDADE  -  PENA-BASE  -  REDUÇÃO  -
PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM
A PENA CORPORAL -  ISENÇÃO DE  CUSTAS  -
MATÉRIA AFETA AO  JUÍZO  DA EXECUÇÃO  -
DEFENSOR  DATIVO  -  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS. 
1- [...]
5- O quantum da pena-base deverá ser fixado entre o
mínimo  e  máximo  cominado  ao  tipo  penal,
considerando a análise das circunstâncias judiciais do
art.  59  do  CP e  em  observância  aos  Princípios  da
Proporcionalidade e Individualização das Penas. 
6- A pena de multa deve guardar proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade, utilizando-se o
Julgador do mesmo critério de fixação. 
7- A aferição da situação de miserabilidade do Agente,
que pugna pela isenção de custas, compete ao Juízo de
Execução. 
8-  Impõe-se  o  arbitramento  de  verba  honorária  a
Defensor  Dativo  em  razão  da  atuação  perante  o
Tribunal  de  Justiça.   (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0414.15.002146-0/001,  Relator(a):  Des.(a)  Octavio
Augusto  De  Nigris  Boccalini  ,  3ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  14/11/2017,  publicação
da súmula em 24/11/2017)

Assim, utilizando-me das mesmas considerações postas pela juíza
a quo, quando da aplicação da pena privativa de liberdade, estabeleço, na primeira fase,
a pena de multa em 10 (dez) dias-multa e, por força da causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aumento-a em 1/3 (um terço), tornando-a
definitiva em 13 dias-multa, à míngua de outras circunstâncias a ponderar.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso apelatório, para de
ofício, reduzir a pena de multa para 13 (treze) dias-multa.

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr.
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Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 06 de
março de 2018.

João Pessoa, 09 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                         Relator
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