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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  QUALIFICADO.
CONCURSO  DE  AGENTES.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS.
CONFIGURADA A GRAVE AMEAÇA CONTRA
A PESSOA. APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 155
DO  CP.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. CRIME QUE PROTEGE DOIS
BENS JURÍDICOS DISTINTOS, QUAIS SEJAM,
O  PATRIMÔNIO  E  A INTEGRIDADE  FÍSICA
DA VÍTIMA  NÃO INTERESSANDO O ÍNFIMO
VALOR  DO  BEM  SUBTRAÍDO.  PUNIÇÃO
JUSTA E PROPORCIONAL. DETRAÇÃO PENAL.
DESCABIMENTO.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO
DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III,  “C”, DA
LEP. DESPROVIMENTO.

1.  Em  tema  de  delito  patrimonial,  a  palavra  da
vítima,  especialmente  quando  descreve  com
firmeza a cena criminosa e identifica o agente com
igual  certeza,  representam  valioso  elemento  de
convicção quanto à certeza da autoria da infração.

2.  Devido  à  configuração  da  grave  ameaça  (vis
compulsiva)  à vítima empregada no cometimento
do crime, não há falar em desclassificar o crime de
roubo para o crime de furto.
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3.  Por se tratar de crime de roubo, que protege dois
bens jurídicos distintos, quais sejam, o patrimônio e a
integridade  física  da  vítima,  não  interessa  o  ínfimo
valor do bem subtraído, em virtude da grave ameaça
perpetrada  contra  a  vítima,  de  maneira  que  é
inadmissível  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância.

4.  Consoante  a  jurisprudência  deste  E.  TJ/PB,  o
reconhecimento  da  detração  penal  para  eventual
abatimento  do  período  em  que  o  apelante
permaneceu,  provisoriamente,  segregado,  segundo
dicção do art. 66, III, “c”, da LEP, compete ao Juízo
das Execuções Penais.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados, 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto  do  Relator.  Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Perante  a  3ª  Vara  Criminal  da  Capital/PB,  Leandro  David
Avelino  da  Silva,  vulgo  "Léo"  e  Denison  de  Araújo  Silva,  vulgo  "Denis",
qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no art. 157, § 2º, inciso II,
do  Código  Penal,  por  haver,  no  dia  18  de  dezembro  de  2013,  por  volta  das
21h30min,  no  bairro  do  Cabo  Branco,  nesta  Capital,  em  companhia  de  outros
menores,  ameaçado a vítima,  Silvana Regina Carvalho de Andrade,  quando esta
caminhava  em  frente  ao  Restaurante  Tererê,  ocasião  em  que  foi  abordada  e
ameaçada por um grupo com cinco pessoas que subtraiu o celular da ofendida.

Consta da denúncia que o segundo acusado, na companhia do
primeiro e de outros meliantes, se aproximaram da vítima e um deles disse: “perdeu
que eu vi” e, de forma violenta, subtraiu o seu aparelho celular, empreendendo fuga
logo em seguida.

Após o ocorrido, a vítima acionou a polícia militar e os suspeitos
foram presos em flagrante com o celular subtraído (fls. 02/03). 
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Denúncia recebida, em 10 de março de 2014, à fl. 35. 

Assistente do Ministério Público habilitado às fls. 129/130.

Concluída a instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou
procedente a denúncia para condenar Leandro David Avelino da Silva e Denison de
Araújo Silva, nas penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, aplicando a pena da
seguinte maneira: 

Quanto a Leandro David Avelino da Silva, vulgo "Léo":

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 5
(cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. 

Presentes as atenuantes da menoridade (art. 65, I do CP) atenuou
a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa. 

Ante a ausência de agravantes,  restou a pena em 04 (quatro)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Por outro lado, presente
a causa de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP), majorou a
pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 20
(vinte) dias-multa,  no valor unitário do dia-multa é de 1/30 (um trinta avos)  do
salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 10, CP), atendendo às condições
econômicas do imputado (art. 60, CP) relatadas nos autos, a ser cumprida em regime
inicialmente semiaberto.. 

Quanto a Denison de Araújo Silva, vulgo “Denis”:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 5
(cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Presentes as atenuantes da menoridade (art. 65, I do CP) atenuou
a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa. 

Ante a ausência de agravantes,  restou a pena em 04 (quatro)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Por outro lado, presente
a causa de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP), majorou a
pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 20
(vinte) dias-multa,  no valor unitário do dia-multa é de 1/30 (um trinta avos)  do
salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 10, CP), atendendo às condições
econômicas do imputado (art. 60, CP) relatadas nos autos, a ser cumprida em regime
inicialmente semiaberto.
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Ao final, deixou o magistrado de substituir a pena privativa de
liberdade  por  restritiva  de  direitos,  tendo  em  vista  que  os  sentenciados  não
preenchiam os requisitos do art. 44, inciso I, do CP (Pena privativa de liberdade
superior a quatro anos e o crime ter sido cometido com violência.

E ainda, deixou de aplicar o Sursis, previsto no art. 77, do CP,
tendo em vista que o montante estabelecido é superior a dois anos.

Inconformado,  o  acusado  Denison  de  Araújo  Silva  apelou  da
sentença condenatória, pugnando em suas razões recursais pela desclassificação do
crime  de  roubo  para  o  de  furto,  ao  argumento  de  que  não  houve  violência.
Subsidiariamente, que a pena seja redimensionada, por ter sido aplicada de forma
exacerbada, devendo ser reconhecido o furto privilegiado e, por fim, a detração da
pena.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (fls. 245-246).

Nesta  Instância,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer,
opinou desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos
(fls. 249-251).

Lançado o relatório (fls. xxx), foram os autos ao Revisor que,
com ele concordando, determinou sua inclusão na pauta de julgamento (fl. xxx).

É o Relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

O recurso é tempestivo e independe de preparo, por trata-se de
ação penal pública (TJPB Súmula n° 24). Portanto, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO (inexistência de preliminares):

2.1. Do pleito  pela  desclassificação  do  crime  de  roubo ,
previsto no art. 157, §2º, II do CP,  para o crime de furto, previsto no art. 155
do CP:

A defesa aponta que a sentença deve ser modificada, para que
seja  desclassificado o crime de  roubo qualificado para  o crime de  furto,  ante  a
ausência de violência em sua ação, argumentando que não foi encontrada arma com
os acusados, devendo, no seu entender, incidir a mencionada desclassificação.
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Todavia tal pleito não tem como prosperar.

O  caso  em  comento  é  de  fácil  deslinde,  não  comportando
maiores delongas, uma vez que a sentença objurgada exauriu, a contento, os aspectos
fáticos  e  probatórios  discorridos  nos  autos,  de  forma  convincente,  tanto  que  se
apoiou no flagrante delito, no reconhecimento dos acusados pela vítima realizado na
delegacia, bem como, pelas palavras da vítima e depoimentos das testemunhas.

Com  base  em  tais  elementos  elucidativos  e  fazendo  uso  do
princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado disposto no art.
155  do  CPP,  o  MM  Juiz  entendeu,  acertadamente,  em  condenar  o  apelante
enquadrando-o nos termos do art. 157, § 2°, II do CP visto que todo o iter criminis
por ele percorrido revela a prática da conduta criminosa de roubo majorado, não
devendo aqui,  portanto,  se falar  de desclassificação para o delito  de furto,  como
pretendido pela defesa. 

Ora, para a caracterização do crime de roubo é necessário que
esteja presente, como via à subtração, a violência (vis absoluta) ou a grave ameaça
(vis  compulsiva)  à  vítima,  e  que  uma ou outra  inviabilize  resistência  à  ação do
agente. 

Assim,  a  materialidade  do  crime  restou,  devidamente,
comprovada,  através  do  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  às  fls.  05/09,  Auto  de
Apresentação e Apreensão à fl. 13 e Auto de Entrega à fl. 14., além dos depoimentos
colhidos, bem como as declarações da vítima.

A  autoria  delitiva,  igualmente,  ficou  provada  com  as
informações probatórias contidas nos autos, mormente as palavras da vítima, que em
suas  declarações  prestadas  tanto  na  Polícia  (fls.  07),  quanto  em Juízo  (fl.  179),
descrevem com detalhes toda a prática criminosa realizada pelo citado acusado. 

Desta  feita,  mister  transcrever  trechos  esclarecedores  das
declarações prestadas pela vítima na esfera policial (fl. 07), o qual fora ratificada em
juízo, conforme se depreende no CD de fls. 179:

Silvana Regina Carvalho de Andrade – vítima – esfera policial
(fl. 07): 

“(…)  hoje  (18/12/2013),  por  volta  das  21h30min,
encontrava-se na calçadinha do Cabo Branco, quando
foi abordada por um grupo de aproximadamente cinco
indivíduos, que agiram em grupo e a abordaram para

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000272-23.2014.815.2002                                                   CMBF - Relator 5



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

praticar o roubo de seu celular, fato ocorrido próximo
ao  Restaurante  TERERÊ;  QUE  o  indivíduo  aqui
reconhecido  e  identificado  como  DENISON  DE
ARAÚJO  SILVA se  aproximou  e  disse  “PERDEU
QUE EU VI” e tomou de forma brusca o aparelho das
mãos da declarante (…) QUE foram identificados os
maiores  como  LEANDRO  DAVID  AVELINO  e
DENISON DE ARAÚJO SILVA sendo este último o
principal autor do roubo segundo a vítima anunciou o
assalto na ocasião.”

 Ora, em se tratando de crime contra o patrimônio, a palavra da
vítima apresenta grande valor probatório, tendo em vista que, sua única finalidade
ao realizar o reconhecimento é a de elucidar a autoria e não a de imputar culpa a
inocentes. 

A  propósito,  sobre  a  palavra  da  vítima  em  crimes  contra  o
patrimônio, eis o que dizem os julgados dos tribunais pátrios, inclusive, do E. STJ:

“PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  1.  DEPOIMENTO
EXCLUSIVO  DA  VÍTIMA.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APROFUNDAMENTO  NA  PROVA.  […].  1.  As
declarações  da  vítima,  apoiadas  nos  demais
elementos  dos  autos,  em  se  tratando  de  crimes
cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova
válida  para  a  condenação,  mesmo  ante  a  palavra
divergente do réu [...]. (STJ – HC 195.467/SP - Relª.
Minª.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura  –  6T  –  J.
14.06.2011 – DJe 22.06.2011)”.

“Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem
peso  probatório  significativo,  sendo  suficiente,
sobretudo  quando  harmônica  com  os  demais
elementos  probatórios,  para  ensejar  a  condenação.
No caso dos autos, a vítima reconheceu, tanto na fase
policial quanto em Juízo,  o recorrente como sendo
um  dos  autores  do  crime  de  roubo  do  qual  fora
vítima,  não  havendo  que  se  falar  em  ausência  de
provas  suficientes  quanto  à  autoria  delitiva  [...].
(TJDFT – ApCrim n° 20090510047898APR – Rel.
Des. Roberval Casemiro Belinati – J. 30.06.2011 –
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DJ 12.07.2011, p. 133)”.

“Em  termos  de  prova  convincente,  a  palavra  da
vítima,  evidentemente,  prepondera  sobre  a  do  réu.
Esta  preponderância  resulta  do  fato  de  que  uma
pessoa,  sem  desvios  de  personalidade,  não  irá
apontar  desconhecido  como  autor  de  um  delito,
quando  isto  não  ocorreu.  E  quem  é  acusado,  em
geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato.
Tratando-se  de  pessoa  idônea,  sem  qualquer
animosidade contra o agente, não se poderá imaginar
que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. No
caso, as declarações das vítimas da ameaça informam
e convencem sobre os assaltos sofridos pela empresa
de ônibus na qual trabalhavam [...]. (TJRS – ApCrim
n° 70043951458 – Rel. Des. Sylvio Baptista Neto –
J. 25.08.2011)”.

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO  PELO  EMPREGO  DE
ARMA  E  CONCURSO  DE  AGENTES,  E
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  SUBTRAÇÃO
DE  APARELHO  CELULAR,  CARTÕES  DE
TELEFONIA  CELULAR  E  FIXA  E  OUTROS
OBJETOS  PESSOAIS  DA  VÍTIMA.  CRIME
PRATICADO  POR  DOIS  AGENTES.  PEDIDO
DE  ABSOLVIÇÃO.  PALAVRA  COERENTE  E
SEGURA  DA  VÍTIMA.  RECONHECIMENTO
POR  FOTOGRAFIA RATIFICADO  EM  JUÍZO.
AUTORIA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO
PROBATÓRIO.  PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR
IMPORTÂNCIA.  NÃO  OCORRÊNCIA.
UNIDADE  DE  DESÍGNIOS.  DIVISÃO  DE
TAREFAS.  CRIME  DE  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  NATUREZA FORMAL.  RECURSO
CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  1.  A
jurisprudência deste tribunal de justiça já se firmou
no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio,
assume  destaque  o  depoimento  da  vítima,
reconhecendo  o  acusado,  tanto  na  delegacia  de
polícia,  como  em  juízo,  especialmente  quando
ratificado por outros elementos de prova, como o
depoimento  do  policial  responsável  pelas
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investigações. 2.  (…)”.  (TJDF  –  Processo  nº
2007.09.1.017902-2  -  Ac.  567.159  -  Rel.  Des.
Roberval Casemiro Belinati; DJDFTE 29/02/2012;
Pág. 227) – grifei

Assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI
Nº  8.069/90.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DELITIVA.  COMPROVAÇÃO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  SUPLICA  POR
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PALAVRA
DA VITIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS
PROVAS DO AUTOS.  CRIME DE CORRUPÇÃO
DE MENORES. NATUREZA FORMAL. SUMULA
500  DO  STJ.  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME
DE ROUBO PARA FURTO.  IMPOSSIBILIDADE.
REPRIMENDA.EXASPERADA.INOCORRÊNCIA.
CONCURSO  DE  CRIMES.  RECONHECIMENTO
DO  FORMAL  PRÓPRIO.  PROVIMENTO
PARCIAL  DO  APELO.  Nos  crimes  contra  o
patrimônio,  quase  sempre  praticados  na
clandestinidade, se a palavra do ofendido mostrar-se
segura e coesa com os demais elementos probatórios,
sem intenção de incriminar inocente ou ver agravada
sua situação,  tem relevante valor  para  comprovar a
autoria e materialidade delitivas. Para a configuração
do crime de corrupção de menores, que é de natureza
formal, basta que o maior imputável pratique, com o
menor, infração penal ou o induza a praticá-la, sendo,
pois,  desnecessária  a  efetiva  demonstração  do
desvirtuamento  do  menor.  Comprovada  a  grave
ameaça  à  pessoa  na subtração do bem,  de  modo a
produzir  intimidação  na  vítima,  impossível  a
desclassificação do crime de roubo para o de furto. A
pena  é  regida,  dentre  outros  princípios,  pelo  da
proporcionalidade,  guardando,  assim,  um equilíbrio
entre  a  infração  praticada.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00158846420158152002,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES  JOAO  BENEDITO  DA
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SILVA , j. em 14-04-2016)”. 

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00158846420158152002,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES  JOAO  BENEDITO  DA
SILVA , j. em 14-04-2016)”.

Corroborando  com  as  declarações  prestadas  pela  vítima,
encontram-se os depoimentos das testemunhas, tendo a testemunha Thales Mendes
Braga (fl. 05 e 179), confirmado a versão apresenta pela vítima, revelando que fez a
abordagem  ao  grupo  suspeito  e  encontrou  o  celular  da  ofendida  com  um  dos
assaltantes.  Assegurou,  ainda,  que  a  vítima  reconheceu  os  imputados  como  os
autores do roubo. 

Por sua vez, a testemunha, Vicente de Paula Brito Neto (fl. 06 e
179), contou que os denunciados foram os autores do roubo do celular da vítima e
disse que o aparelho foi encontrado com os imputados, revelando que a vítima os
reconheceu no momento que os acusados foram presos. 

Não obstante  o  censurado  tenha  negado  a  prática  delitiva  na
delegacia (fl. 09) e em juízo (fl. 179) ao afirmar que:

(…) NEGA AS IMPUTAÇÕES ATRIBUÍDAS, POIS
NÃO PRATICOU ROUBO A ESTA VÍTIMA QUE
O ACUSA, APENAS CONHECE OS MENORES E
O  MAIOR  LEANDRO  OS  QUAIS  ESTAVAM
ANDANDO E TOMARAM O CELULAR DE UMA
SENHORA  NA  CALÇADINHA  DA  ORLA  DO
CABO BRANCO (…) MÃO TENDO NENHUMA
PARTICIPAÇÃO  NESTE  ATO  CRIMINOSO  DO
QUAL ESTÁ SENDO ACUSADO.”

Tais  argumentos  destoam das  demais  provas  colacionadas,  eis
que, resta amplamente demonstrado nos autos que, de fato, houve a grave ameaça
exercida, bem como, a redução da capacidade de resistência da vítima, pois, embora
o acusado não portasse arma de fogo, agiu de forma brusca e ameaçadora, tanto
que, imediatamente, a vítima entregou o seu celular, temendo alguma reação do réu.

Ademais, das provas colhidas nos autos não restam dúvidas que
o recorrente utilizou de força física para tomar o celular da vítima. Nesse contexto
não constitui demasia reproduzir parte da sentença, quando o Magistrado, fez essa
observação:
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“(…)  In  casu,  a  ação  dos  imputados  se  amolda,
perfeitamente, na conduta típica do roubo, tendo em
vista  que  os  denunciados  usaram  de  violência,
agredindo a vítima para surrupiar o celular. Assim,
não há  dúvidas  quanto  à  tipificação,  posto  que  a
elementar  caracterizadora  do  delito  em  comento
ficou evidenciada.”
 

Por  conseguinte,  não  há  como  acolher  a  tese  defensiva  da
desclassificação para furto, visto que, o recorrente e seus comparsas conseguiram
intimidar a vítima,  a  tal  ponto de eliminar ou diminuir a  resistência dela à ação
criminosa, pelo que, lhes entregou o produto subtraído, circunstância na qual faz
caracterizar a tipologia penal do crime de roubo majorado.

Ademais, a grave ameaça pode se dar por palavras, escritos, gestos
ou  qualquer  outro  meio,  desde  que,  dependendo  das  circunstâncias  do  caso  e  das
condições pessoais do agente e da vítima, seja suficiente para causar temor e impedir a
capacidade  de  reação.  Presente  a  grave  ameaça,  mostra-se  inviável  o  pedido  de
desclassificação dos crimes de roubo para furto simples.

                               A propósito:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.  GRAVE
AMEAÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO AUTOR
E  OFENDIDO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.  DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE.  CRIMES  DA  MESMA
ESPÉCIE. ART. 71CP. FRAÇÃO DE AUMENTO.
CRITÉRIO.  QUANTIDADE  DE  CRIMES.  A
palavra  da vítima de  crimes  patrimoniais,  quando
coerente  e  harmônica,  reveste-se  de  especial
importância  para  firmar  a  convicção  do  Julgador.
Precedentes.  A  grave  ameaça  pode  se  dar  por
palavras,  escritos,  gestos  ou qualquer  outro  meio,
desde que, dependendo das circunstâncias do caso e
das condições pessoais do agente e da vítima, seja
suficiente para causar temor e impedir a capacidade
de  reação.  Presente  a  grave  ameaça,  mostra-se
inviável o pedido de desclassificação dos crimes de
roubo para furto simples. Apelação conhecida e não
provida.  (TJDF;  APR  2015.11.1.005360-0;  Ac.
981.477; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. José

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000272-23.2014.815.2002                                                   CMBF - Relator 10



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Carlos  Souza e Ávila;  Julg.  17/11/2016;  DJDFTE
24/11/2016)” - grifei

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
MAJORADO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DELITIVAS  COMPROVADAS.
PROVA  TESTEMUNHAL  ROBUSTA.
RECONHECIMENTO  PELA  TESTEMUNHA
PRESENCIAL  DOS  FATOS.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO  DE
FURTO.  DESCABIMENTO.  GRAVE  AMEAÇA
CONFIGURADA.  DECOTE  DA  MAJORANTE
DO  CONCURSO  DE  PESSOAS.
INADMISSIBILIDADE.  REDUÇÃO  DA PENA-
BASE.  CABIMENTO.  REEXAME  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ISENÇÃO DAS
CUSTAS  PROCESSUAIS.  RÉUS
HIPOSSUFICIENTES.  SUSPENSÃO  DA
EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
98, § 3º, DO CPC. FIXADOS OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.  1.  Demonstradas  a  materialidade  e
autoria  delitivas,  mormente  pelas  palavras  da
testemunha  presencial  dos  fatos,  que  se  mostram
coerentes  com  o  restante  do  acervo  probatório,
tendo ela  apontado os  apelantes  como autores  do
delito, a manutenção de suas condenações é medida
que  se  impõe.  2.  Tendo  o  delito  sido  praticado
mediante violência e grave ameaça à vítima, resta
inviabilizado  o  pleito  de  desclassificação  para  o
crime  de  furto.  3.  Considerando  ter  sido
devidamente  demonstrado  que  os  acusados
cometeram o delito em unidade de desígnios, resta
inviável  o  decote  da  majorante  do  concurso  de
pessoas.  4.  A  fixação  da  pena-base  tem  como
parâmetro  as  circunstâncias  judiciais  previstas  no
artigo 59 do Código Penal, sendo que a pena variará
conforme  a  quantidade  de  circunstâncias
desfavoráveis  aos  réus.  5.  Sendo  os  réus
hipossuficientes,  pois  assistidos  por  Defensores
Dativos,  fazem  jus  à  condição  suspensiva  da
exigibilidade do pagamento das custas processuais
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pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, §
3º do NCPC. 6. Devem ser fixados os honorários
dos  advogados  dativos  que  atuaram  no  feito.  7.
Recursos  parcialmente  providos.  (TJMG;  APCR
1.0515.09.037133-4/001;  Rel.  Des.  Marcilio
Eustaquio  Santos;  Julg.  10/11/2016;  DJEMG
24/11/2016)”.

Outrossim,  não  há  como  negar  a  incidência  da  qualificadora
referente ao concurso de pessoas, eis que, a simples demonstração do liame subjetivo
entre  os  agentes  no momento da prática  delitiva,  corroborada pelos  depoimentos
testemunhais,  são suficientes para o reconhecimento do mencionado concurso de
pessoas.

Assim, entendo que as provas colacionadas são suficientes para
demonstrar a consumação do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do Código Penal), não havendo que se falar em desclassificação
para furto.

2.2. Da redução da pena:

Subsidiariamente,  a  defesa  pugna  para  que  a  pena  seja
redimensionada, por ter sido aplicada de forma exacerbada, requerendo a defesa que
seja reconhecido o furto privilegiado previsto no art. 155. § 2º do CP, aplicando o
princípio  da  insignificância,  tendo em vista  que  o  apelante  é  primário  e  o  objeto
subtraído é de pequeno valor.

Contudo, seu pleito não deve ser acolhido. Vejamos:

 Inicialmente cumpre ressaltar que o crime de roubo que protege
dois bens jurídicos distintos, quais sejam, o patrimônio e a integridade física da vítima,
não  interessando  o  ínfimo  valor  do  bem  subtraído,  em  virtude  da  grave  ameaça
perpetrada contra a vítima, de maneira que é inadmissível a aplicação do princípio da
insignificância, o que afasta, de pronto, a possibilidade de crime bagatelar. Portanto, o
fato descrito na denúncia, (roubo cometido em concurso de pessoas), não pode ser tido
como irrelevante.

Ademais,  deve ser  analisado a  efetiva  lesividade do crime para
vítima e não procurar estabelecer um critério de valor, de caráter puramente objetivo. 

Assim, afirmar que a bagatela se aplicaria pelo suposto pequeno
valor da res furtiva não se amolda ao entendimento dos Tribunais Superiores. 
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 Para se reconhecer a insignificância da conduta do agente, apta a
excluir a exigibilidade da estatal à transgressão de ordenamento jurídico, é necessário
que  estejam presentes  os  seguintes  requisitos:  “mínima  ofensividade  da  conduta  do
agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. ” (STF, HC 84412,
relator min. Celso de Mello, segunda turma, julgado em 19/10/2004).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“TJPB-0045147) PENAL E PROCESSUAL PENAL
-  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  DOS  CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO - CRIME DE ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS -
CONDENAÇÃO  -  IRRESIGNAÇÃO  -  PLEITO
ABSOLUTÓRIO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
INTIMIDAÇÃO CAUSADA NA VÍTIMA - TESE
SUBSIDIÁRIA  -  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
FURTO  TENTADO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
RELATOS  INCONTESTÁVEIS  -  ELEMENTOS
SUFICIENTES  PARA  CONDENAÇÃO
CAPITULADA NO ART.  157,  §  2º,  II  DO CP -
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  -
INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O  conjunto  probatório  demonstra  que  o  apelante
praticou o delito de roubo pelo concurso de pessoas,
com  forte  intimidação  da  vítima,  o  que  torna
descabida  a  absolvição  ou  pedido  de
desclassificação  para  qualquer  modalidade  diversa
da que fora condenado. 2 - Por se tratar de crime
de  roubo,  que  protege  dois  bens  jurídicos
distintos,  quais  sejam,  o  patrimônio  e  a
integridade  física  da  vítima,  não  interessa  o
ínfimo  valor  do  bem subtraído,  em virtude  da
grave  ameaça  perpetrada  contra  a  vítima,  de
maneira  que  é  inadmissível  a  aplicação  do
princípio da insignificância 3 - Apelo desprovido.
(Apelação  nº  0029125-08.2015.815.2002,  Câmara
Criminal do TJPB, Rel. Joás de Brito Pereira Filho.
DJe 24.05.2017)”.

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  SIMPLES.
ART.  155,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  PENAL.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO
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ABSOLUTÓRIO.  ACUSADO  PRESO  APÓS
SUBTRAIR  O  CELULAR.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  LESIVIDADE  DA
CONDUTA. RELEVÂNCIA DO BEM VIOLADO
PELO  CRIME.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO. Para se reconhecer a insignificância
da conduta do agente, apta a excluir a exigibilidade
da  resposta  estatal  à  transgressão  de  ordenamento
jurídico,  é  necessário  que  estejam  presentes  os
seguintes  requisitos:  ”mínima  ofensividade  da
conduta do agente, a nenhuma periculosidade social
da  ação,  o  reduzido  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento  e  a  inexpressividade  da  lesão
jurídica provocada. ” (STF, HC 84412, relator min.
Celso  de  Mello,  segunda  turma,  julgado  em
19/10/2004).  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00021955320118150171,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES.  MÁRCIO
MURILO  DA CUNHA RAMOS  ,  j.  em  23-02-
2017)”. 

Desta  forma,  inadmissível  se  torna  a  aplicação do princípio  da
insignificância, bem como o reconhecimento do furto privilegiado. 

2.3. DETRAÇÃO DA PENA:

A Defesa  postula,  por  fim,  pela  aplicação  da  detração  penal,
devido ao tempo em que a ré ficou, provisoriamente, preso.

No entanto, não há como acolher tal pleito.

Consoante  sedimentada  jurisprudência  deste  E.  TJ/PB,  o
reconhecimento da detração penal é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais,
que apreciará a possibilidade de sua aplicação no momento oportuno. Vejamos:

A detração penal é direito subjetivo do réu, mas a
apreciação da matéria é da competência exclusiva
do juízo da execução, conforme o artigo 66, inciso
III,  alínea  “c”,  da  Lei  nº  7.210/84.  (TJPB -  APL
0003493-11.2014.815.2003  -  Rel.  Des.  Joás  de
Brito Pereira Filho - DJPB 03/08/2015, pág. 21)
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A competência para decidir acerca da detração da
pena  é  do  juízo  das  execuções  penais,  sendo  a
aplicação de tal instituto, na fase de conhecimento,
cabível  tão  somente  para  fins  de  adequação  do
regime inicial de cumprimento da pena, nos termos
de art. 387, § 2º, do CPP. (TJPB - APL 0004356-
69.2012.815.0181  -  Rel.  Des.  Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos - DJPB 14/07/2015, pág. 13) 

Agora, eis a posição de outros tribunais pátrios:

Malgrado o paciente  tenha cumprido mais  de  1/6
(um  sexto)  da  pena  imposta  na  sentença,
considerando o período da prisão cautelar, cabe ao
juízo da execução realizar a detração, nos termos do
artigo 66, inciso III, alíneas b, e c da LEP, cabendo
aquele  juízo  realizar  a  avaliação  dos  requisitos
subjetivos  (bom  comportamento  atestado  pelo
diretor  do  estabelecimento),  além  de  eventual
unificação de penas, em face de outras condenações
em  execução.  3.  Ordem  denegada.  (TJDF  -  HC
2016.00.2.009949-4 - Rel. Des. Sandoval Oliveira -
DJDFTE 19/05/2016, pág. 167)

A competência para analisar o pedido pela detração
da pena é do Juízo da Execução (art. 66, inciso III,
alínea  c,  da  LEP).  (TJMG  -  APCR
1.0024.15.120098-7/001  -  Rel.  Des.  Doorgal
Andrada - Julg. 11/05/2016 - DJEMG 18/05/2016).

Portanto, eventual abatimento do período em que o apelante
permaneceu segregado preventivamente, segundo dicção do art. 66, III, “c”, da LEP,
deverá ser analisado e decidido pelo Juízo da Execução Penal.  In verbis:

LEP - Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
[...];
III - decidir sobre:
[...];
c) detração e remição da pena.

Ex positis, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de
Justiça, nego provimento ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.
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É o meu voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para
substituir o Exmo. Sr.  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 22 de março de 2018.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   Relator
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