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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008265-08.2016.815.0011  –  1ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Kayky Jordam Almeida Formiga
ADVOGADO    : Jack Garcia de Medeiros Neto
APELADA : A Justiça Pública

  
   

APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO.  Art.  157,  §  2º,  inciso  II  do  CP.
Incidência da atenuante da confissão espontânea.
Inviabilidade.  Reconhecimento  da  causa  de
diminuição  da  pena.  Tentativa.  Impossibilidade.
Apelo desprovido.

- Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida  à  perseguição  imediata  ao  agente  e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula
582 do Superior Tribunal de Justiça).

- Para o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea,  faz-se  necessária  a  clara  e  integral
admissão pelo acusado da prática do fato que lhe
fora imputado, despida de ressalvas.
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 Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em  NEGO PROVIMENTO
AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por   Kayky
Jordan  Almeida  Formiga,  contra  sentença  de  primeiro  grau  que  o
condenou pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, inciso II do CP,
às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial  semiaberto,  e  40  (quarenta)  dias-multa,  na  razão  de 1/30  (um
trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 

Extrai-se  da  peça  pórtica,  em  suma,  que  a  vítima
encontrava-se  na  companhia  de  um  colega  de  trabalho,  quando,
repentinamente, foram abordados pelo acusado e seu comparsa em uma
motocicleta,  fazendo  menção  estar  armado,  anunciando  o  assalto,  e
assim, retirando das mãos da vítima o seu aparelho celular. Nesse ínterim,
o amigo do ofendido, percebendo que a dupla não estava armada, reagiu
e golpeou o imputado com um capacete que possuía nas mãos, neste
momento, o comparsa do acusado empreendeu fuga na moto e o apelante
tentou evadir-se do local, sendo detido por transeuntes.

Denuncia recebida em 12/09/2016 (fl. 45/45-v).

Inconformado  com a  sentença, apelou  o  supracitado
réu  (fl.  87).  Em  suas  razões  escoradas  às  fls.  88/91,  requer  o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art.
65, inciso II, alínea d, do CP e da causa de diminuição da pena insculpida
no  art.  14,  inciso  II,  do  Estatuto  Repressivo,  com  a  consequente
adequação da multa correspondente.

Contrarrazões  ministeriais,  manifestando-se  pelo
desprovimento do recurso (fls. 92/97).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça,
em parecer subscrito pelo ilustre José  Roseno  Neto, opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 108/113). 
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É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Antes de mais nada, é importante frisar que, no caso
em comento, a materialidade e a autoria delitivas são irrefutáveis.
Ademais, o apelante nada contesta nesse sentido, já que, conforme se
evidencia de suas razões recursais, ele se  insurge, apenas, contra o
quantum da pena, pleiteando a incidência da confissão espontânea e o
reconhecimento  da causa de diminuição da  pena,  prevista  no  art.  14,
inciso II, aduzindo que o roubo não se consumou, tendo em vista a não
permanência da posse mansa e pacífica da res furtiva.

In casu, Kayky Jordan Almeida Formiga foi condenado
pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, inciso II do CP, às penas
de  06  (seis)  anos  e  08  (oito)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial
semiaberto,  e  40  (quarenta)  dias-multa,  na  razão  de  1/30  (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A  propósito,  trago  à  colação,  excerto  da  sentença
primeva, verbis (fls. 76/79):

“Assim,  arrimado  nas  circunstâncias  judiciais
acima referidas, em  1ª fase, estabeleço a pena-
base  em  05  (cinco)  anos  de  reclusão e  o
pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Na 2ª fase, inexistem agravantes ou atenuantes a
serem reconhecidas.
Em 3ª fase, reconheço as majorantes do concurso
de pessoas (art. 157, § 2°, II, CP), e aumento a
pena em 1/3,  majorando em 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
resultando em um quantum final  de  06 (SEIS)
ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO além
do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
razão de 1/30 do salário-minimo vigente à época
dos fatos.
Estabeleço como regime inicial de cumprimento da
pena, o SEMIABERTO,  a ser cumprido na forma
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e local determinados pelo Juízo da Execução Penal.
(...)”

A defesa do sentenciado sustenta a tese de que  “na
audiência  de  instrução  e  julgamento,  portanto  sob  o  contraditório,
confirmou a prática do crime, apesar de no início da sua fala ficar meio
vacilante.”  Aduz, ainda, que se tratou de uma tentativa de roubo, tendo
em vista que os bens ficaram na posse do acusado em um curto espaço
de tempo, pleiteando a aplicação do delito insculpido no art. 14, inciso II,
do CP.

Sem razão o apelante.

No caso vertente, infere-se dos autos que a pena-base
foi corretamente aplicada na sentença, sendo satisfatoriamente justificado
o seu aumento, pois que o  douto sentenciante considerou as
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a destacar,  a personalidade
e o comportamento da vítima que em nada contribuiu para a prática do
crime, o que respalda o quantum fixado no decisum.

Nesse diapasão, a penalidade básica restou fixada em
patamar justo e proporcional à conduta delituosa praticada, isto é, em 05
(cinco) anos de reclusão – um ano acima do mínimo – e 30 (trinta)
dias-multa.

A  segunda  fase  do  procedimento  permaneceu
inalterada,  porém,  requer  o  apelante,  a  incidência  da  atenuante  da
confissão espontânea. Pleito que não merece prosperar.

Certo é que, para o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, faz-se necessária a clara e integral admissão pelo
acusado da prática do fato que lhe fora imputado, despida de ressalvas. 

Constata-se nos autos (mídia eletrônica de fl. 62), que
no primeiro momento (interrogatório do magistrado) o acusado tentou se
esquivar  da  responsabilidade  criminal  e,  quando  questionado  por  seu
advogado,  admitiu  a  conduta delitiva,  ou seja,  in  casu a  confissão foi
provocada pela defesa.

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  DE
DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E
POSSE  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO  RESTRITO
(ART.  16,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  INC.  IV,  DA  LEI
10.826/03)  -  DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE
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DE  DROGAS  PARA  USO  PESSOAL  -
IMPOSSIBILIDADE -  MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS  -  PROPRIEDADE  E  DESTINAÇÃO
MERCANTIL  DA  DROGA  EVIDENCIADA  -
DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS  CORROBORADOS
PELAS  DEMAIS  PROVAS  DOS  AUTOS  -
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  ABSOLVIÇÃO  DO
DELITO DE  POSSE DE  ARMA DE  FOGO DE  USO
RESTRITO  -  ATIPICIDADE  DO  FATO  -
IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E
DE  PERIGO  ABSTRATO  -  CONDUTA  TÍPICA  -
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  REPRIMENDAS  -
REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA AO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS - VIABILIDADE - EQUÍVOCO
NA  VALORAÇÃO  DA  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL
RELATIVA  À  PERSONALIDADE  DO  AGENTE  -
RECONHECIMENTO  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS -
NÃO  CABIMENTO  -  CONFISSÃO  QUALIFICADA
CONFIGURADA  -  RECONHECIMENTO  DA  CAUSA
ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA
LEI  11.343/06  -  INVIABILIDADE  -  NÃO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS  -
RESTITUIÇÃO  DO  VALOR  APREENDIDO  -  NÃO
CABIMENTO - ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA NOS
AUTOS  -  CUSTAS  -  ISENÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.  RECURSO
PROVIDO  EM  PARTE.  
01.  Se  o  conjunto  probatório  dos  autos  se  mostra
irrefutável  quanto ao comércio  clandestino de drogas
desenvolvido pelo agente, encontrando respaldado nas
provas circunstanciais e testemunhais, inviável acolher
o  pleito  desclassificatório.  
02. Possuir arma de fogo é crime de mera conduta e de
perigo abstrato, ou seja, independe da ocorrência de
qualquer dano efetivo para a sociedade. Logo, para a
consumação do delito é prescindível a lesão ou perigo
de  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado  (incolumidade
pública),  mas  sim a simples  realização  de  quaisquer
dos  verbos  descritos  no  tipo  penal  incriminador.  
03. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal  foram  equivocadamente  analisadas  pelo
Sentenciante na dosimetria da pena do delito de tráfico
de  drogas,  mister  a  redução  da  pena-base.  
04.  Para  o  reconhecimento  da  atenuante  da
confissão  espontânea  (art.  65,  inciso  lll,  alínea
"d", do Estatuto Repressivo), necessária a clara e
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integral admissão pelo réu da prática do fato que
lhe  fora  imputado,  despido  de  ressalvas. 
05. Não satisfeitos os requisitos legais, não há falar-se
em aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista  no  art.  33,  §  4º,  da  Lei  11.343/06.  
06.  Impossível  a  restituição  da  quantia  em dinheiro
apreendida,  quando  esta  constitui  proveito  auferido
pela prática do tráfico de drogas, nos exatos termos do
art.  60  e  seguintes  da  Lei  11.343/06.  
07.  Incabível  a  apreciação  do  pleito  de  isenção  de
custas processuais nesta Instância Revisora, já que a
situação  de  miserabilidade  do  acusado  deve  ser
avaliada pelo Juízo da Execução.  (TJMG -  Apelação
Criminal   1.0521.16.009018-4/001,  Relator(a):
Des.(a)  Rubens  Gabriel  Soares  ,  6ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  10/04/2018,
publicação da súmula em 20/04/2018). Negritei.

Assim,  verifica-se  a  inviabilidade  da  aplicação  da
atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Quanto ao pleito de redução na terceira fase devido à
incidência do art. 14, inciso II, não merece prosperar.

In casu, a vítima encontrava-se na companhia de um
colega  de  trabalho,  quando,  repentinamente,  foram  abordados  pelo
acusado  e  seu  comparsa  em  uma  motocicleta,  fazendo  menção  estar
armado, anunciando o assalto, e assim, retirando das mãos da vítima o
seu aparelho celular. Nesse ínterim, o amigo do ofendido, percebendo que
a  dupla  não  estava  armada,  reagiu  e  golpeou  o  imputado  com  um
capacete que possuía nas mãos, neste momento, o comparsa do acusado
empreendeu fuga na moto e o apelante tentou evadir-se do local, sendo
detido por transeuntes.

Assim, resta evidente que houve a inversão da posse
da res furtiva, o que é suficiente para afastar o reconhecimento da causa
geral de diminuição da pena do artigo 14, II, do CP.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida  à  perseguição  imediata  ao  agente  e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” 
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Jurisprudência com este entendimento:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBOS  SIMPLES
EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES - ANULAÇÃO DA
SENTENÇA  POR  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
CORRELAÇÃO ENTRE  A  DENÚNCIA  E  A  SENTENÇA  -
DESNECESSIDADE - DECOTE DO CONCURSO FORMAL
PRÓPRIO  -  POSSIBILIDADE  -  RECONHECIMENTO  DA
TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM  DO  MÍNIMO  LEGAL  PELA  APLICAÇÃO  DA
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  -
INADMISSIBILIDADE - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
-  AFASTAMENTO.  Não  há  necessidade  de  anular  a
sentença se esta Turma Revisora pode e deve afastar o
concurso  formal  de  crimes  reconhecido
equivocadamente  na  sentença.  Conforme  a  Súmula
582 do Superior Tribunal de Justiça,  "Consuma-se o
crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda  que  por  breve  tempo  e  em  seguida  à
perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada".  Se a reprimenda basilar
for  fixada  no  mínimo  legal,  não  há  como  reduzi-la
aquém deste patamar, mesmo quando for reconhecida
a atenuante da confissão espontânea (Súmulas 231 do
Superior  Tribunal  de  Justiça  e  42  deste  Tribunal  e
conforme  reconheceu,  em  repercussão  geral,  o
Supremo Tribunal  Federal  no  RE 597.270-QO-RG).  A
ausência  de  condenação  definitiva  em  desfavor  do
acusado  impede  a  manutenção  da  agravante  da
reincidência.“ (TJMG -  Apelação  Criminal
 1.0480.16.005596-2/001,  Relator(a):  Des.(a)
Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em  19/12/2017,  publicação  da  súmula  em
25/01/2018). Negritei. 

Portanto,  mantenho  a  sentença  em  todos  os  seus
termos.

 
Ante o exposto, em harmonia com o parecer

ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO.

Oficie-se.
  
É como voto.
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Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador João Benedito da Silva,
decano  no  exercício  da  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos William de Oliveira
(Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

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

 
Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.

Manoel  Taigy de Queiroz  Mello  Filho”  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 17 de abril de
2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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