
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000575-67.2012.815.0301 – 3ª Vara de Pombal
RELATOR: Dr.  Tércio Chaves  de Moura (Juiz  convocado em substituição ao  Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos)
APELANTE: Francisco Sales de Sousa
DEFENSOR: José Wilami de Sousa e Roberto Stephenson Andrade Diniz
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  IMPRÓPRIO.
CONDENAÇÃO.  INSURGÊNCIA  DEFENSIVA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DO  DELITO
DEMONSTRADAS.  ARGUMENTOS  INFUNDADOS.
VIOLÊNCIA UTILIZADA, LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO,
PARA  ASSEGURAR  A  DETENÇÃO  DA  COISA
SUBTRAÍDA.  CONFIGURAÇÃO  DO  TIPO  PENAL DO
ART. 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Fica caracterizado o crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º,
do CP) quando comprovado, pelas provas dos autos, que o réu,
logo após a subtração dos objetos, empregou violência contra a
vítima, a fim de garantir, para si, a detenção dos bens subtraídos.

-  Inexistindo dúvidas  acerca da materialidade e  da autoria  do
delito praticado, inviável o acolhimento do pleito recursal que
busca a absolvição do acusado.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Cuida-se de  apelação criminal interposta por  Francisco Sales
de Sousa, em face da sentença das fls. 52/54v, prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara
da Comarca de Pombal, Juíza Rafaela Pereira Toni Coutinho, nos autos da ação penal
acima numerada promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que julgou



parcialmente  procedente  a  pretensão  punitiva  estatal,  para  lhe  condenar  pela
prática  do  crime previsto  no  art.  157,  §  1º,  do  Código  Penal  (roubo  simples),
aplicando uma pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime
inicial semiaberto, cumulada com 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário
mínimo vigente  à  época do fato  e  absolvendo-o  do  art.  7º,  incisos  I  e  IV da  Lei
n.11.340/06.

Narra a peça acusatória que, no dia 16 de dezembro de 2011, por
volta  das  08:00hs,  o  denunciado  invadiu  a  residência  da  ex-companheira,  exigindo
“fumo”, isqueiro e dinheiro. Diante da recusa da vítima, subtraiu um aparelho celular
marca Siemens, a ofendida reagiu segurando a porta para que o denunciado não saísse
com  o  bem  subtraído,  momento  em  que  o  acusado  empurrou  a  porta  com  força,
quebrando o braço da ofendida.

Irresignado,  o  acusado  apelou  às  fls.  58/63,  alegando,  em
síntese,  que  deve  ser  absolvido, ante  a  ausência  de  elementos  capazes  de  imputar,
cabalmente, ao réu as condutas apontadas na sentença. 

Nas contrarrazões das fls. 64/68, o Promotor de Justiça pugnou
pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da  sentença
recorrida. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  lavra  do  ilustre
Procurador  de  Justiça  Álvaro  Gadelha  Campos,  às  fls.  75/79,  opinou  pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

De início,  insta destacar que não há interesse recursal para fins
de analisar o crime de lesão corporal dolosa alegada pelo recorrente, uma vez que, tanto
a  denúncia  quanto  a  sentença  imputam  ao  acusado  a  prática  do  crime  de  roubo.
Portanto, se tal matéria sequer foi discutida no processo, não deve ser conhecida.

A defesa se insurge, ainda, quanto ao crime de violência contra a
mulher.  Cumpre ressaltar  que também é ausente de interesse recursal,  uma vez que
julgador absolveu o recorrente da prática do referido crime. Assim, não conheço de tal
alegação.

O tipo penal, no qual o réu se encontra incurso, preceitua:

Roubo impróprio

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça  ou  violência  a  pessoa,  ou  depois  de  havê-la,  por  qualquer  meio,
reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º -  Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa,
emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a
impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Sobre o roubo impróprio, a doutrina preceitua:



“(...) no roubo impróprio a grave ameaça ou a violência à pessoa (própria) é
utilizada posteriormente à subtração. Em síntese, o desejo inicial do agente
era a prática de um furto,  pois ele se apodera da coisa alheia móvel, sem
valer-se  de  qualquer  tipo  de  constrangimento.  Posteriormente,  contudo,
emprega  a  grave  ameaça  ou  a  violência  à  pessoa  a  fim  de  assegurar  a
impunidade  do  crime  ou  a  detenção  da  coisa  para  si  ou  para  terceiro.
Exemplo: 'A' entra na casa de 'B', durante a madrugada, e subtrai seu relógio.
Entretanto, 'B' acorda com o barulho do alarme e aborda 'A', vindo a ser por
este ameaçado de morte para não gritar por socorro.” (MASSON, Cleber.
Direito  Penal  esquematizado:  parte  especial.  Vol.  2.  7.  ed.  São  Paulo:
Método, 2015)

Busca  a  defesa  reverter  a  condenação  do  apelante,  sob  a
alegação da ausência de elementos capazes de imputar ao réu as condutas apontadas na
sentença. 

Quanto  ao  argumento  de  ausência  de  elementos  para
condenação, não merece prosperar. 

A materialidade e autoria do  crime  estão amplamente
comprovadas pelos depoimentos prestados na esfera policial,  fls.  07/11  e em  juízo,
mídia audiovisual às fls. 44, de modo que não merecem prosperar as alegações inerentes
à insuficiência de provas para a condenação.

Em que pese o esforço do recorrente, é possível visualizar, nos
autos, um acervo robusto acerca da prática do crime acima mencionado.

A  vítima  Maria  das  Dores  de  Sousa, em  seu  depoimento
prestado perante a autoridade policial (fls. 07),  confirmando perante o juízo (mídia de
fls. 44), declarou que, no dia e local do fato o seu ex-companheiro Francisco Sales de
Sousa, invadiu a casa da vítima subtraindo objetos. A propósito, transcrevo:

“(…)  exigia  fumo,  isqueiro  e  dinheiro;  Que  subtraiu seu  aparelho
marca  SIEMES;  Que  ao  tentar  impedir  que  o  mesmo levasse  seu
aparelho celular segurando a porta para que SALES, não saísse da
sua residência; Que neste momento SALES empurrou a porta com
força  vindo  a  quebrar  seu  abraço  em dois  lugares  […]  o  mesmo
também  lhe  agrediu  verbalmente,  a  chamando  de  RAPARIGA,
SAFADA, CHIFREIRA;(...)”

Igualmente, confirmam os fatos o depoimento das testemunhas
as Sras. Francivania Maria de Sousa e Gorete dos Santos Sousa, prestado em juízo (fls.
mídia de fls. 44), conforme se infere da leitura da sentença de fls. 52/54, em trechos que
a seguir transcrevo:

“O depoimento da vítima foi corroborado pelas demais testemunhas
ouvidas no curso da instrução,  Sras.  Francivania Maria de Sousa e
Gorete dos Santos Sousa, que ouviram a discussão e o momento em
que a vítima gritou “pega ladrão” e “quebrou meu braço”, sendo que a
primeira relatou ter conhecido a voz do acusado e a segunda o viu
“dobrando a esquina” logo após o fato delituoso.”  (sic. f.53)

Como se  vê  da  transcrição  dos  trechos  acima,  extraído  da  r.
sentença proferida  no juízo  primevo,  tanto a  materialidade como a autoria  delitivas



restaram suficientemente verificadas durante a instrução criminal, razão porque não há
de se falar em modificação da sentença condenatória.

Os depoimentos supracitados, ao que se vê,  demonstram que o
apelante  Francisco  Sales  de Sousa,  logo após a  subtração do celular,  utilizou-se de
violência para assegurar a detenção dos objetos subtraídos, empregou violência contra a
vítima Maria das Dores de Sousa, com o fim de assegurar a detenção da coisa para si,
refutando, por si sós e de forma clarividente, a alegação defensiva de insuficiência de
provas.

Assim, não assiste razão ao apelante, visto que, de acordo com o
depoimento da vítima prestado na esfera policial, estes confirmados juízo, o delito foi
realizado com violência à pessoa, empregada através de força física. 

Neste contexto, do cotejo entre as provas produzidas nos autos –
no  sentido  de  que  o  acusado, depois  de  se  apoderar  do  bem  cobiçado,  empregou
violência contra a vítima, a fim de garantir, para si, a detenção dos objetos subtraídos –
e a redação do art. 157, § 1º, do CP, não restam dúvidas acerca da compatibilidade da
conduta do réu com a referida prescrição legal.

Desse modo, dispensando maiores delongas, há de ser mantida a
condenação vergastada.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação  pelo  Tribunal  de  Justiça  (STF,  HC  126.292), não  havendo  Recurso
Especial  ou  Extraordinário,  encaminhem-se  os  autos  ao  juízo  de  origem  para
execução definitiva.  Caso haja,  expeça-se guia de execução provisória,  antes  do
encaminhamento à Presidência deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

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 Tércio Chaves de Moura (Juiz
Convocado com jurisdição limitada, para substituir o Desembargador  Márcio Murilo
da Cunha Ramos), relator,  Arnóbio Alves Teodósio e Marcos William de Oliveira
(Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador 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, 27 de março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado -Relator


