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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0123793-77.2016.815.0371 – 2ª  Vara da
Comarca de Sousa

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : André Barbosa de Andrade
ADVOGADO : João Marques Estrela e Silva
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO  SIMPLES.
Artigo  157,  caput,  do  Código  Penal. Autoria  e
materialidiade incontestes. Irresignação defensiva.
Pleito  de desclassificação para o delito  de furto.
Impossibilidade.  Grave  ameaça  demonstrada.
Simulação  de  porte  de  arma.  Pretensão  de
desclassificação para forma tentada do crime de
roubo. Inadmissível. Inversão da posse da coisa.
Desnecessidade  da  posse  ser  mansa  e  pacífica.
Condenação mantida. Erro material na fixação da
pena.  Correção.  Recurso desprovido,  e,  de
ofício, corrigido erro material. 

-  Configurada  a  grave  ameaça  através  da
simulação de emprego de arma de fogo, não há
que se falar em desclassificação para o crime de
furto.

-  A  consumação  nos  crimes  patrimoniais  se  dá
quando há a inversão da posse da coisa, ainda que
por pouco tempo, mesmo que haja perseguição e
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prisão em seguida, não sendo necessária a posse
mansa e pacífica.

-  Verificada  a  ocorrência  de  erro  material  na
sentença, procede-se, de ofício, à sua correção. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, E,  DE  OFÍCIO,  CORRIGIR  ERRO
MATERIAL  NA  DOSIMETRIA  DA  PENA,  que  passa  a  ser  de  04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida no mais a
r. sentença, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 2ª  Vara da  Comarca  de  Sousa, André
Barbosa de Andrade, amplamente qualificado nos autos, foi denunciado
pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 157,  caput,  do
Código Penal.

Consta da exordial acusatória que (fls. 02/03):

“(…) no dia 07/04/2016, por volta das 22 horas e 50
minutos, a vítima SAMUEL RAMOS DA COSTA, estava
chegando à sua residência situada na Rua João Malvino
Filho,  Bairro  Sorrilândia  I,  quando  foi  abordada  pelo
acusado,  que,  simulando  uma  arma  de  fogo  com o
dedo  por  debaixo  da  camisa,  anunciou  o  assalto,
ordenando  que  a  vítima  entregasse  o  celular.  Após
entregar  o objeto,  a vítima percebeu que o  acusado
estava  desarmado  e  correu  em  seu  encalço,  sendo
acompanhada  do  seu  cunhado  TÚLIO,  que  saía  da
residência  da  vítima  naquele  momento.  Ambos
conseguiram alcançar o acusado, recuperar o aparelho
e chamar a polícia, que o prendeu em flagrante delito.
(...)”.

Recebida a denúncia no dia 02 de maio de 2016  (fls.
29/30), e depois da regular instrução foi proferida sentença (fls. 64/68),
condenando o réu por violação ao art. 157,  caput, do CP, à pena de 04
(quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente
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em regime fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de um trinta avos
do salário-mínimo vigente à época do fato. 

Foi negado o direito ao réu de apelar em liberdade. 

A defesa, irresignada com a sentença condenatória,
moveu recurso de apelação (fl. 70). Em suas razões (fls. 74/79), pugna
pela desclassificação do delito de roubo para o de furto, ao argumento de
que o réu não utilizou de arma ou de grave ameaça para realizar o crime.
Alternativamente,  roga  pela  desclassificação  do  crime  de  roubo
consumado para sua forma tentada. 

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (fls. 80/84)
pedindo a manutenção da sentença recorrida no seu inteiro teor.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador, Dr. Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, opinou pelo
desprovimento do recurso, e, de ofício, pela correção de erro material da
sentença, passando a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão  (fls.
95/109).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Dr.  Marcos  William  de  Oliveira
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço do recurso. 

Inexiste preliminares, passo ao exame do mérito.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto
de  prisão  em  flagrante  (fls.  05/08),  pelo  auto  de  apresentação  e
apreensão (fl. 12) e pelo auto de restituição (fl. 13).

A  autoria,  que  não  foi  questionada  nas  razões
recursais,  também está  suficientemente  demonstrada,  sobretudo  pelas
declarações prestadas pelo lesado (mídia de fl. 49), que, na delegacia e
em Juízo, reconheceu, com absoluta certeza, o apelante como autor dos
fatos narrados na denúncia, bem como pelas informações da testemunha
Túlio Ferreira de Araújo (DVD – fl. 49).

O apelante, interrogado em juízo (mídia digital anexa –
fl. 49), confirmou que alegações a seu respeito são de fato verdadeiras.
Todavia,  disse  que  não  sabia  como  o  roubo  aconteceu  e  que  ele  ia
passando próximo a vítima no momento que o fato aconteceu e que a
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polícia e a população o "pegou e quase mata". Esclareceu que pegou o
celular  da  vítima.  Asseverou,  também,  que não agrediu  a  vítima,  que
apenas pediu celular  e  saiu correndo,  depois  que estava em posse do
aparelho o “jogou no mato”. Assegurou, ainda, que não estava armado.

A vítima, Samuel Ramos da Costa, em sede judicial (fl.
49),  afirmou  que  no  dia  dos  fatos,  quando  estava  próximo  de  sua
residência,  o recorrente chegou fingindo estar  armado,  bem como que
aparentava  estar  sobre  efeitos  de  substâncias  tóxicas,  “drogado”.  Em
seguida, o acusado anunciou o assalto e pediu o celular da vítima, o qual
foi prontamente entregue. O ofendido esclareceu, ainda, que, ao perceber
que o apelante estava desarmado, correu atrás dele, tendo seu cunhado
conseguido alcançar o réu. Complementou, dizendo que o acusado estava
fazendo uma encenação que estaria armado, mas o mesmo "sentia" que
não, mas preferiu não reagir ao assalto.

A  testemunha,  Túlio  Ferreira  de  Araújo,  cunhado  da
vítima, ouvida em juízo (DVD – fl. 49), contou que o réu passou por ele
correndo e que seu cunhado vinha logo em seguida dizendo “Túlio pegue
o rapaz que ele roubou meu celular”. Explicou que foi na direção do réu,
tendo este afirmado que não estava com o celular, largando o aparelho no
chão.

Assim, o acervo probatório, produzido sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, é contundente e certo na indicação da
autoria e da materialidade, revelando-se, portanto, apto a fundamentar a
condenação do apelante pelo delito descrito no art. 157, caput, do Código
Penal.

Dito isso, aponto que razão não assiste ao apelante em
pleitear a desclassificação do delito de roubo para furto, tendo em vista as
provas apresentadas pela acusação. 

Isso porque a grave ameaça sofrida pela vítima está
perfeitamente evidenciada nos autos. 

No  caso,  a  simulação  de porte  de  arma de fogo  foi
usada para intimidar a vítima e consumar o seu intento delitivo. 

A respeito da configuração da grave ameaça preleciona
a doutrina:

“a) Grave ameaça (violência moral ou vis compulsiva):
consiste  na  promessa  de  mal  grave,  iminente  e
verossímel. Pode se exteriorizar por palavras, gestos,
símbolos, utilização de objetos em geral  ou qualquer
outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de
subjugar a vítima. Seu potencial intimidatório deve ser



5

aferido no caso concreto,  baseado nas circunstâncias
ligadas à prática do crime. … Há grave ameaça quando
os  roubadores  abordam  repentinamente  a  vítima,
gritando que se trata de assalto e exigindo a entrega
de  seus  bens.  Embora  nenhuma  arma  lhe  seja
mostrada, e também não tenha sido formulada ameaça
expressa,  a  vítima  indiscutivelmente  sente-se
amedrontada  pelas  circunstâncias  da  abordagem.”
(MASSOM, CLÉBER. Código Penal Comentado.
Editora  Método.  2ª  edição.  Ano  2014.  Pág.
637).

Nesse norte, também temos a jurisprudência pátria:

“PENAL - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO  -  NÃO  CABIMENTO  -  GRAVE  AMEAÇA
COMPROVADA  EXERCIDA  MEDIANTE  SIMULAÇÃO  DE
PORTE DE ARMA DE FOGO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA -
INVIABILIDADE  -  RECURSO  DESPROVIDO.  -
Comprovado o emprego de grave ameaça contra a
vítima para a consumação da subtração, exercida
mediante  simulação  de  porte  de arma de fogo,
incabível  a  desclassificação  do  delito  de  roubo
para  furto. -  Tratando-se  de  crime  cometido  com
grave  ameaça,  incabível  a  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade  por  restritivas  de  direitos,  eis
que não preenchidos os requisitos legais dispostos no
artigo  44  do  Código  Penal”. (TJ-MG  -  APR:
10879130008011001 MG, Relator: Furtado de
Mendonça, Data de Julgamento: 02/12/2014,
Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 23/01/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples (art. 157, caput,
do código penal). Pedido de justiça gratuita. Isenção da
multa e das custas. Não conhecimento. Matéria afeta
ao juízo da execução. Pedido de desclassificação para o
delito  de  furto  simples.  Descabimento.  Ameaça
configurada mediante simulação de emprego de
arma  de  fogo. Dosimetria.  Pleito  para  redução  da
pena-base  ao  mínimo  legal.  Não  acolhimento.
Exasperação  devidamente  justificada.  .quantum.  De
elevação  proporcional.  Inviabilidade  de  redução  da
sanção  abaixo  do  mínimo  legal  na  segunda  fase  da
fixação  em  razão  das  atenuantes  reconhecidas  na
sentença. Súmula nº 231 do STJ. Valoração negativa
de circunstância judicial que justifica a manutenção do
regime  prisional  semiaberto.  Recurso  parcialmente
conhecido e, nesta extensão, crime nº 1.634.954-1 fl.
2não provido”. (TJPR; ApCr 1634954-1; Curitiba;
Quinta  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Marcus
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Vinicius de Lacerda Costa; Julg. 25/05/2017;
DJPR 06/06/2017; Pág. 429).
Destaques nossos.

Dessa forma, restou demonstrada a grave ameaça pelo
apelante na prática do delito, subsistindo, portanto, o crime de roubo.

Sem  razão  a  defesa,  da  mesma  forma,  no  que  diz
respeito ao pedido de reconhecimento do delito de roubo na sua forma
tentada.

Ocorre que, segundo consagrado pela jurisprudência, a
consumação nos crimes patrimoniais se dá quando há a inversão da posse
da coisa, ainda que por pouco tempo, mesmo que haja perseguição e
prisão em seguida, não sendo necessária a posse mansa e pacífica. 

Anota-se o entendimento do STJ:

“RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO.  MOMENTO
CONSUMATIVO.  POSSE DA  RES FURTIVA.  SAÍDA  DA
ESFERA DE VIGILÊNCIA DA VÍTIMA. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. RECURSO PROVIDO.
1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  que  tange  ao
momento  consumativo  do  roubo,  unificou  a
jurisprudência para entender que se consuma o crime
de roubo no momento em que o agente obtém a posse
da res  furtiva,  mediante  violência  ou  grave  ameaça,
ainda  que  não  seja  mansa  e  pacífica  e/ou  haja
perseguição  policial,  sendo  prescindível  que  o  objeto
subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
2. A denúncia descreve que a vítima foi abordada e,
mediante  violência  e  grave  ameaça,  entregou  seus
bens ao agente, que se evadiu do local, mas foi detido
por uma testemunha, logo em seguida.
3.  Recurso  especial  provido”.  (REsp 1544311/RJ,
Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe
05/11/2015).

Destarte, pelo que se infere da prova testemunhal já
mencionada, o acusado logrou êxito na subtração do celular da vítima,
invertendo a posse da coisa subtraída, ainda que por pouco espaço de
tempo, o que afasta a tese defensiva de desclassificação para a sua forma
tentada.

Com  tais  argumentos,  impossível  o  acolhimento  do
inconformismo,  devendo  ser  mantida  a  condenação  do  apelante  pela
prática do delito de roubo simples consumado, tal como estabelecida na r.
sentença recorrida.
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Quanto à pena privativa de liberdade aplicada, não
obstante, não ter sido matéria do apelo, tenho que esta merece reparos.
Senão, vejamos:

O magistrado primevo, na sentença, assim, dispôs (fls.
64/68):

“(…) Passo à dosagem da pena, analisando, agora, as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
1 - Culpabilidade do agente: O grau de culpabilidade ou
reprovabilidade  da  conduta  praticada  é  próprio  do
crime, já estando inserida no tipo penal, pelo que deixo
de valorá-la. 
2  -  Os  Antecedentes  criminais:  O  réu  possui
extensa  lista  de  e  antecedentes  criminais,
contado com três condenações definitivas, sendo
desta  forma  reincidente,  circunstância
desfavorável. 
3 - Conduta social e 4 - personalidade do agente: Não
constam  nos  autos  elementos  que  corroborem  para
aferir tais circunstâncias, pelo que deixo de valorá-las.
5 - Motivação: Os motivos apresentados pelo agente
demonstram-se  insubsistentes  e  inidôneos  para  a
prática  criminosa,  vez  que  puramente  egoísticos,
derivados  da  satisfação  material  em  detrimento  do
direito alheio, visando subtrai para si o patrimônio de
outro, contudo, a conduta praticada é próprio do crime,
já estando inserida no tipo penal,  pelo que deixo de
valorá-la 
6  -  Circunstâncias:  as  circunstâncias  não  são
desfavoráveis, pois o réu cometeu o delito no local da
residência  da  vítima  e  não  trouxe  maiores
consequências. 
7  -  Consequências:  o  delito  praticado  não  trouxe
maiores  consequências  do  que  o  descrito  no  ptóprio
tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la. 
8 - Comportamento da vitima: em nada contribuiu para
a ocorrência do delito, sendo prejudicado. 
Isto  posto,  sopesando  as  circunstâncias  judiciais  das
quais apenas uma foi desfavorável, fixo a pena base
em seu mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09
(nove) meses de reclusão. 
Passo a segunda fase analisando as causa atenuantes e
agravantes.  Milita  em  favor  do  réu  a  atenuante  de
confissão espontânea prevista no art.  65, III,  "d" do
CP, contudo, pela reincidência verificada, ao réu deve
também ser aplicada a agravante prevista no art. 61, I,
do  CP.  Assim,  ante  o  entendimento  das  cortes
superiores¹ aplico a compensação, ficando a pena no
patamar aplicado na pena base. Não reconheço mais
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agravantes  ou  atenuantes  nesta  segunda  fase.  Em
terceira fase, em atenção ao disposto no art. 68 do CP,
não  reconheço  nenhuma  causa  de  aumento  ou
diminuição  de  pena.  ASSIM  SENDO,  TORNO
DEFINITIVA a pena de 04 (quaro) anos e 09 (nove)
meses  de  reclusão,  à  míngua  de  outras  causas  a
considerar.
(…)
Do regime inicial da pena 
Em  vista  da  reincidência  do  réu  e  das  condições
desfavoráveis  do  art.  59  do  CP,  a  pena  deverá  ser
cumprida inicialmente em regime fechado (art.  33, §
1.2,  "a",  §  2°,  "h"  e  §  32,  do  Código  Penal),  em
estabelecimento  penal  adequado  existente  nesta
Unidade Judiciária, consoante as regras do art. 34 do
aludido diploma legal. (…)”.
Destaquei.

Assim,  da análise  do  decisum vergastado,  verifica-se
que  o  magistrado  cometeu  um  pequeno  erro  material,  sendo  este
devidamente observado pela doutra Procuradoria de Justiça, uma vez que,
embora  tenha  transcrito  “fixo  a  pena  base  em  seu  mínimo  legal”,
estabeleceu a pena-base em 04(anos) e 09 (nove) meses de reclusão.

Dessa forma, corrigindo o equívoco, e por entender ser
o mais  correto,  a fim de evitar  prejuízos ao réu,  fixo a pena-base no
mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.
Na segunda fase, assim como na sentença, constatando a presença da
atenuante  de  confissão  espontânea  e  da  agravante  de  reincidência,
compenso-as. Na terceira fase da dosimetria, ante a ausência de causas
diminuição e aumento de pena, torno a sanção definitiva em 04 (quatro)
anos de reclusão.

Além disso, verifico que a pena de multa merece um
pequeno retoque, a fim de que guarde a devida proporcionalidade com a
pena corporal.  Deste modo, reduzo a pena de multa para seu mínimo
legal,  ou  seja,  10  (dez)  dias-multa,  à  razão  de  um trinta  avos  do
salário-mínimo vigente à época do fato.

A despeito da redução operada, em sendo o recorrente
reincidente, correta mostra-se a fixação do regime inicial de cumprimento
da pena no fechado.

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO, E, DE OFÍCIO, CORRIJO
ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA, que passa a ser de  04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida no mais a
r. sentença, em harmonia com o parecer ministerial.
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Expeça-se mandado de prisão,  após o decurso do
prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

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

Presente à sessão a  Excelentíssima  Senhora
Maria Lurdélia Diniz 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, 1º de
março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


