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APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0000247-03.2012.815.0281 –  Vara  Única  da
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RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Evaldo Rodrigues do Nascimento Neto 
ADVOGADO: Landoaldo César da Silva Filho (OAB/PB 22.824)
APELADO: Justiça Pública Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  SIMPLES.
CONDENAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO  ACOLHIMENTO.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  OBJETOS  DE  VALORES
INSIGNIFICANTES. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO.  FURTO  SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  ACERVO
PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. PROVA
TESTEMUNHAL.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
VALOR  RELEVANTE.  REDUÇÃO  DA  PENA.
RECONHECER  A  MENORIDADE  PENAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REDUÇÃO  DA PENA
AQUÉM  DO  MÍNIMO  LEGAL,  CONFORME
DISPÕE  A  SÚMULA  Nº  231  DO  STJ.
MODIFICAÇÃO  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA.
INADMISSIBILIDADE.  NÃO  PREENCHE  OS
REQUISITOS SUBJETIVOS DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

1.  Sendo  induvidosas  a  autoria  e  materialidade
delitivas, as quais restaram demonstradas na livre
valoração  dos  meios  de  prova  assentados,
expressamente no juízo esculpido do processo,  e
ainda  sendo  típica  e  antijurídica  a  conduta
perpetrada  pelo  agente,  fica  afastada  a
possibilidade de absolvição do apelante.

2. Reconhecimento do princípio da insignificância,
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exige  a  presença,  no  caso  concreto,  de  certos
requisitos como a mínima ofensividade da conduta
do agente; nenhuma periculosidade social da ação;
reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada, o que não ocorreu no caso em tela.

3. Não pode a pena ser reduzida, eis que ficaria aquém
do mínimo legal, o que estaria em dissonância com o
entendimento Sumulado do STJ.

4. O recorrente não preenche os requisitos subjetivos
para tanto, uma vez que o crime foi praticado mediante
violência,  desautorizando,  assim,  a  requerida
substituição, a teor do que dispõe o art. 44, I do CP.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados, 

A C O R D A a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em  negar provimento ao recurso,
em harmonia  com o  parecer  da  Procuradoria  de  Justiça.  Não  havendo  recurso
especial  ou  extraordinário,  encaminhe-se  os  autos  ao  juízo  de  origem  para
execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  Única  da  Comarca  de  Pilar/PB,  Evaldo
Rodrigues  do  Nascimento  Neto, devidamente  qualificado,  foi  denunciado  pelo
crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro, por haver, no dia
18.02.2012, praticado subtraído 01(um) boné e 01(um) relógio da vítima, Airton
Enderson do Nascimento Almeida,  tendo se evadido do local  depois da prática
delitiva. (fls. 02-04). 

À fl. 12 encontra-se o Auto de Apresentação e Apreensão e o
Termo de Entrega de fl. 13.

Recebimento da Denúncia em 02/01/2014 (fl. 27/v).

Em seguida,  o  Órgão Ministerial  requereu,  às  fls.  61/62,  a
desclassificação do crime de furto simples para o crime de roubo simples, previsto
no art. 157, caput, do CP. 
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Instruído  regularmente  o  processo,  oferecidas  as  alegações
finais pelo Ministério Público (fls. 74-77) e pela Defesa (fls. 79-90), o MM. Juiz
julgou procedente a pretensão punitiva exposta na peça inaugural (sentença de fls.
93-96),  condenando o réu  Evaldo Rodrigues do Nascimento Neto, como incurso
nas  penas  do  art.  157,  caput, do  Código  Penal,  fixando-lhe,  após  análise  das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, uma pena-base de 04 (quatro)
anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo o valor do dia-
multa  equivalente  a  1/10  do  salário-mínimo  do  tempo  da  prática  delitiva,
tornando-as  definitivas  diante  da  ausência  de  circunstâncias  agravantes  e
atenuantes, bem como de causas de aumento onde diminuição de pena. 

Inconformado,  recorreu  o  réu  (fl.  100),  requerendo,  em suas
razões (fls. 107-110), que seja absolvido, ante a insuficiência de provas para sua
condenação, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância e consequente
atipicidade do fato. Não sendo este o entendimento, pugna pela desclassificação
para o art. 155 do Código Penal, tendo em vista a inexistência de violência ou grave
ameaça, aplicando-se a pena em seu mínimo legal.

 Por fim, em caso de ser condenado, pugna pela aplicação da
atenuante  da  menoridade,  eis  que  seria  menor  de  21  anos  à  época  dos  fatos,
reduzindo a pena em metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. E ainda, que
seja a pena convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos

Contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça, pugnando
pelo desprovimento do recurso (fls. 110-114).

O douto Procurador de Justiça, Dr. Joaci Juvino Costa da Silva,
em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 120-123).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O  recurso  é  tempestivo  e  adequado,  eis  que  interposto  em
09.05.2017 (fl. 100), tendo o réu sido intimado em 05.05.2017 (fl. 99). Além disso,
não depende de preparo,  por  se  tratar  de  ação penal  pública,  em observância  à
Súmula n° 24 do TJPB, razão pela qual conheço do apelo.

2. Do mérito recursal:
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2.1. Da aplicação do princípio da insignificância:

Conforme  relatado,  a  i.  Defesa  não  se  conformando  com  a
condenação do apelante pela prática do delito disposto no art. 157, caput, do Código
Penal, em suas razões, argumenta que a decisão de primeiro grau merece reforma,
tendo  em  vista  que  o  conjunto  fático  probatório  demonstra  inconsistente  e
insubsistente para alicerçar um juízo condenatório,  devendo,  ainda,  ser aplicado o
princípio  da  insignificância,  eis  que  a  conduta  do  apelante  não  chegou  a  causar
nenhum tipo de prejuízo à vítima, por se tratar de objetos de valores insignificantes
sendo, portanto, o fato atípico, razão pela qual merece ser absolvido. 

Consoante se observa dos elementos de informação insertos no
álbum processual, não encontra guarida a pretensão recursal. Vejamos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que o princípio da insignificância
tem o condão de afastar a tipicidade material do fato, tendo como vetores para sua
incidência: 1) a mínima ofensividade da conduta, 2) a ausência de periculosidade
social  da  ação,  3)  o  reduzido grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  e  4)  a
inexpressividade  da  lesão  jurídica.  Diante  disso,  descaracterizando-se  o  aspecto
material do tipo penal, a conduta passa a ser atípica, o que impõe a absolvição do réu,
não lhe restando consequência penal alguma. 

O princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de
afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um
crime,  por  isso,  sua  aplicação  resulta  na  absolvição  do  réu  e  não apenas  na
diminuição e substituição da pena ou não aplicação desta. 

Este princípio imprime o sentido de que o direito penal não se
deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor, por não importar em
lesão  significativa  a  bens  jurídicos  relevantes,  não  represente,  por  isso  mesmo,
prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da
própria ordem social.

Todavia, se, por um lado, não se pode negar a relevância desse
princípio,  por  outro,  ele  não  pode  ser  manejado  de  forma  a  incentivar  condutas
atentatórias que, toleradas pelo Estado, afetariam seriamente a vida coletiva. 

Ora, não é possível considerar no contexto do roubo, tendo em
vista que se trata de um crime complexo onde o bem tutelado não se resume apenas
ao patrimônio do agente passivo, desta forma, a violência praticada pelo apelante
contra  a  vítima  para  a  subtração  do  bem  não  pode  ser  considerada  de  menor
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relevância.

Registre-se  que,  conforme  entendimento  do  Supremo
Tribunal  Federal,  o  reconhecimento  do  princípio  da  insignificância,  exige  a
presença, no caso concreto, de certos requisitos como a mínima ofensividade da
conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de
reprovabilidade  do  comportamento;  e,  inexpressividade  da  lesão  jurídica
provocada.  Esse  é  o  entendimento  do  STJ  e  STF,  como  se  vê  dos  seguintes
julgados:

“STJ-0964535)  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.
FURTO.  REINCIDÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
SÚMULA  568/STJ.  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO.  COMPENSAÇÃO  COM  A
AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.  SÚMULA 568/STJ.  REGIME
INICIAL  SEMIABERTO.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.
HABEAS  CORPUS  DE  OFÍCIO.  SÚMULA
269/STJ.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NA
EXTENSÃO,  PARCIALMENTE  PROVIDO.
(Recurso Especial nº 1.700.948/SP (2017/0251814-
4), STJ, Rel. Félix Fischer. DJe 20.02.2018)”.

“STJ-0959183)  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.
FURTO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO
CP.  CONSTATADA  A  REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA  DO  RECORRENTE.
COMPORTAMENTO  REPROVÁVEL.  RES
FURTIVAE: 1 DVD PLAYER E 1 COSMÉTICO,
AVALIADOS  EM  R$  440,00.  BENS  CUJO
VALOR  NÃO  SE  REVELA  ÍNFIMO.
PRECEDENTES.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  Recurso  especial
desprovido.  (Recurso  Especial  nº  1.709.985/SP
(2017/0294324-1), STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior.
DJe 07.02.2018)”.
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“10217703 - HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  AO
CASO.  ORDEM  DENEGADA.  Segundo
precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal,  o
princípio da insignificância ou bagatela, nos crimes
contra o patrimônio, não pode ser aplicado apenas e
tão-somente com base no valor da coisa subtraída,
como  pretende  o  impetrante.  Devem  ser
considerados, também, outros requisitos, como (1) a
mínima  ofensividade  da  conduta  do  agente,  (2)  a
nenhuma  periculosidade  social  da  ação,  (3)  o
reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento  e  (4)  a  inexpressividade  da  lesão
jurídica provocada (HC 98.152, Rel. Min. Celso de
Mello,  dje-104  de  5.6.2009).  No  caso,  com  bem
observou o Superior Tribunal de Justiça, o paciente "
(...) invadiu, em plena luz do dia, o estabelecimento
comercial  da  vítima,  escalando  uma  cerca  de
aproximadamente 2,5 metros de altura, para subtrair
uma  janela  de  ferro  colocada  para  venda  (...),
revelando o elevado grau de reprovabilidade social
de seu comportamento (...)", o que torna inaplicável
ao  caso  o  princípio  da  insignificância.  Também
incabível  a  fixação da pena-base no mínimo legal,
bem como a fixação do regime inicial semi-aberto,
como sugeriu o ministério público federal, uma vez
que,  de  acordo  com a  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal Federal, a estreita via do habeas corpus não
comporta o reexame aprofundado dos elementos de
convicção que serviram de base para  a  fixação da
pena-base (HC 94.847, Rel. Min. Ellen Gracie, dje-
182 de 26.09.2008). Quanto ao regime prisional,  a
leitura das alíneas "b" e "c" do § 2º do art.  33 do
Código Penal indica que tanto o regime semi-aberto,
quanto o aberto são reservados aos condenados não
reincidentes,  o  que  não  é  o  caso  do  paciente,
conforme  registrado  na  sentença  condenatória.
Ordem denegada.  (STF;  HC 97.012;  RS;  Segunda
Turma;  Rel.  Min.  Joaquim  Barbosa;  Julg.
09/02/2010; DJE 12/03/2010; Pág. 78)”

Este, também, tem sido o entendimento desta Egrégia Corte
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de Justiça:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  SIMPLES.
CONDENAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DELITIVAS  COMPROVADAS  SEGUNDO  O
ACERVO  PROBATÓRIO  COLACIONADO
AOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA  OU  ESTADO  DE
NECESSIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO
CRIMINAL.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  Estando  a  materialidade  e  autoria
plenamente delineadas e provadas, não há que se
falar  na  aplicação do princípio  do  in  dubio pro
reo, nem  em  absolvição,  consequentemente.  O
entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido
de que o afastamento da tipicidade material pelo
princípio  da  insignificância  está  condicionado,
cumulativamente,  à  mínima  ofensividade  da
conduta  do  agente,  a  nenhuma  periculosidade
social  da  ação,  ao  reduzido  grau  de
reprovabilidade do comportamento do agente e à
inexpressividade  da  lesão  jurídica  provocada.
Estado  de  necessidade  é  causa  de  exclusão  da
ilicitude da conduta de quem, não tendo o dever
legal de enfrentar uma situação de perigo atual, a
qual não provocou por sua vontade, sacrifica um
bem jurídico ameaçado por esse perigo para salvar
outro,  próprio  ou  alheio,  cuja  perda  não  era
razoável  exigir.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00147547320148152002, Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES.  JOÃO
BENEDITO DA SILVA , j. em 14-12-2017).” 

Outrossim,  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,  bem como que tenha a  posse  tranquila  da  res,  o  que restou
devidamente comprovado nos autos. 
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Portanto,  a  materialidade  delitiva  encontra-se  inconteste,
comprovadas  pelo  Auto  de  Apresentação  e  Apreensão,  Termo  de  Entrega,
respectivamente às fls. 12 e 13, e demais provas colacionadas aos presentes autos,
visto que imbuídas de verossimilitudes que conduzem à inexorável conclusão de
ser  o  responsável  pela  prática  do  crime  de  roubo,  nos  termos  que  lhe  foram
imputados.

A autoria  delitiva,  por  sua  vez,  resta  comprovada  pelos
depoimentos das  testemunhas colhidos  durante a instrução processual,  levada a
efeito com estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
corroboradas pelas declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado como autor
do delito e narrou de forma detalhada todo o evento delitivo (fl. 08 e 57). Vejamos:

“(…) hoje de madrugada, estava na Praça Central
da cidade, na praça pública da cidade de Pilar-PB,
quando  chegou  o  acusado  EVALDO
RODRIGUES  DO  NASCIMENTO  NETO,
conhecido  por  NETINHO,  dizendo  que  tinha
gostado  de  seu  boné  e  queria  pegar  o  boné  do
mesmo,  mas  como não deixou o  acusado levar,
levou  um  soco  no  rosto;  QUE  em  seguida  o
acusado  tomou seu  boné  eu  obrigou  a  retirar  o
relógio  e  colocar  no  seu  pulso  eu  acusado  saiu
dizendo  Que  sou  boy  doido,  comigo  é  assim
mesmo”,  em  seguida,  chamou  seu  amigo
RODRIGO  para  ir  até  a  Polícia  Militar  prestar
queixa do fato, chegando lá os policiais saíram em
diligência no sentido de localizar o acusado que
estava  na  praça,  e  ao  avistar  o  acusado,  os
militares encontraram o relógio da vítima com o
mesmo e o boné ele disse que teria passado para
um amigo seu conhecido por “Galego”, que mora
na Rua da Palha em Pilar-PB.”

Assim,  nos  crimes  de  natureza  patrimonial,  devido  à
particularidade  que  envolve,  em  regra,  seu  modo  de  execução,  quase  sempre
praticados  às  escondidas,  na  ausência  de  testemunhas  presenciais,  ganha
importância  a  palavra  da  (s)  vítima  (s),  a  fim  de  se  apurar  a  autoria  e  a
materialidade  nesta  modalidade  criminosa,  sobretudo  quando  harmoniosa  e
concordante com o conjunto probatório, reforçando-se, a isso, o fato de o ofendido
haver reconhecido o meliante.

Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados:
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“APELAÇÃO.  ROUBO  MAJORADO.
CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE
E  AUTORIA  COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE  DA DESCLASSIFICAÇÃO
DO  CRIME  DE  ROUBO  PARA O  CRIME  DE
FURTO.  RES  FURTIVA  APREENDIDA  EM
PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME
CONSUMADO.  INVERSÃO  DA  POSSE.
DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDA DE
MODO  CORRETO.  REGIME  SEMIABERTO
MANTIDO. CONFORMISMO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.  IMPROVIMENTO  DO  RECURSO
DEFENSIVO.  1.  A  autoria  do  crime  restou
comprovada pelas provas coligidas aos autos, além
de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial,
pela  vítima  e  pelas  testemunhas  arroladas  pela
acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima
efetua,  da  pessoa  do  seu  roubador,  assume
fundamental importância, eis que, em sede de crime
de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a
palavra  da  vítima  é  a  única  na  qual  pode  a
autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas
presenciais.  Precedentes do TJSP. 2.  Depoimentos
dos policiais  militares harmônicos e uníssonos no
sentido  da  responsabilização  criminal  do  réu.
Validade dos seus depoimentos, mormente quando
submetidos ao crivo do contraditório e corroborados
pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias
em que ocorreu o crime. Precedentes do STF e do
STJ. 3. Encontro da Res furtiva em poder do agente,
a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de
explicar tal posse, de início muito comprometedora,
tanto  mais  ante  o  reconhecimento  pessoal  que  as
vítimas realizaram do indigitado agente, como o seu
roubador. Precedentes do STF, do STJ e do TJSP. 4.
Impossibilidade de desclassificação para o crime de
furto.  Bem demonstrada a  grave ameaça exercida
contra a vítima, que consistiu em exigir a entrega da
sua bicicleta. 5. A consumação do crime de roubo
dá-se  com a simples  inversão do título  da  posse,
sendo irrelevante a saída da esfera de vigilância da
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vítima  ou  de  terceiros.  Precedentes  do  STF e  do
STJ.  6.  Concurso  de  agentes  devidamente
comprovado  pela  prova  oral  judicial  que
individualizou,  perfeitamente,  quais  as  condutas
ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto,
voltadas  para  o  mesmo  fim  comum,  mercê  de
prévia  divisão  de  tarefas.  7.  Dosimetria  da  pena
estabelecida  de  modo  escorreito.  Manutenção  do
regime semiaberto à míngua de recurso Ministerial.
8.  Improvimento  do  recurso  defensivo.”  (TJSP;
APL  0002866-61.2014.8.26.0625;  Ac.  8628624;
Taubaté; Primeira Câmara Criminal Extraordinária;
Rel.  Des.  Airton Vieira;  Julg.  25/06/2015;  DJESP
27/07/2015)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME  CONTRA O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  QUALIFICADO.
CONCURSO  DE  AGENTES.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O  CRIME  DE  FURTO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.  …  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
violência  (vis  absoluta),  e  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.  ...”  (TJPB;  APL
0004294-24.2014.815.2003;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Carlos Martins Beltrão Filho;
DJPB 23/07/2015; Pág. 24).

Vale  ressaltar,  ainda,  que  o  juiz  singular,  ao  proferir  seu
decisum nos moldes condenatórios, enquadrando a conduta do recorrente ao tipo
delineado  no  art.  157,  caput,  do  Código  Penal,  fê-lo  em consonância  com os
elementos de convicção encartados nos autos, mormente quando não carreado ao
álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar-lhe a culpabilidade,
não se aplicando ao caso qualquer das causas excludentes da tipicidade, nos termos
ora pleiteados, revelando-se, por conseguinte, inviável sua absolvição.

Apelação Criminal nº 0000247-03.2012.815.0281                                           CMBF – Relator                     
10



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

Ante  as  razões  expendidas,  entendo  que  as  provas
colacionadas são suficientes para demonstrar a consumação do delito de roubo (art.
157,  caput, do  Código  Penal),  não  havendo  que  se  falar  em  absolvição  e/ou
desclassificação para furto.

2. Da redução da pena:

 Subsidiariamente, em caso de não acolhimento das pretensões
defensivas pela absolvição e/ou desclassificação para o art.  155 do Código Penal,
pugnou a defesa pelo reconhecimento da atenuante da menor idade penal, aplicando a
pena em seu mínimo legal.

Todavia, tal pleito não há como ser acolhido.

De início, mister se deter nas capitulações punitivas imputadas
ao recorrente na sentença (art. 157, caput, do CP), in litteris:

“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.”.

Ao perlustrar a dosimetria da pena sopesada na sentença (fls. 93-
96), observa-se que não merece nenhuma censura, pois o magistrado atendeu, a contento,
aos critérios exigidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, pois os direcionou à luz dos
princípios da proporcionalidade e individualidade da pena, fixando a punição do réu de
acordo com o seu quadro sócio delitivo disposto nos autos, não havendo, então, pena
injusta.

Desse modo, ao se deter nas balizas, mínima e máxima (de 4
a 10 anos de reclusão), estabelecidas para o crime de roubo, o douto magistrado
fundamentou, a contento, cada item das circunstâncias judiciais, após, aplicou a
pena base em seu mínimo legal (04 anos de reclusão). 

Na 2ª  fase,  deixou o magistrado de aplicar  a atenuante da
menor idade, tendo em vista a pena base já se encontrar em seu mínimo legal, com
base na Súmula 231 do STJ.

Isso  porque  é  pacífico  em  nossa  jurisprudência  que  o
reconhecimento de causa atenuante não enseja a redução da pena para aquém do
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mínimo legal, com base na Súmula 231 do STJ, que assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do  mínimo
legal”.

Vejamos a jurisprudência do E. STJ:

“Fixada  a  pena-base  no  mínimo  legal,  ainda  que
reconhecidas  as  atenuantes  da  confissão  e  da
menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo
da  reprimenda,  porquanto,  a  teor  da  súmula  231 do
STJ,  descabe a redução da pena na segunda fase da
dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão
da  existência  de  circunstância  atenuante.  (STJ  -  HC
272.043/BA  -  Rel.  Ministro  Nefi  Cordeiro  -  DJe
22/04/2016)”. 

“Não obstante  seja  reconhecida,  nesta  sede superior,
que a confissão do paciente tenha sido utilizada para a
formação  da  convicção  do  julgador,  fixada  a
reprimenda  básica  no  mínimo  legal  pela  Corte  de
origem, não há como reduzi-la aquém desse patamar,
consoante o que dispõe a Súmula 231 desta Corte de
Justiça,  que  estabelece  que  "a  incidência  da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da  pena  abaixo  do  mínimo  legal".  (STJ  -  HC
344.730/SC  -  Rel.  Ministro  Ribeiro  Dantas  -  DJe
18/04/2016)”. 

“A incidência  da  circunstância  atenuante  não  pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal,
nos  termos  da  Súmula 231 do STJ,  razão pela  qual
impossível a redução da pena pelo reconhecimento da
confissão  espontânea.  (STJ  -  HC 313.640/SP –  Rel.
Ministro Gurgel de Faria - DJe 03/03/2015)”.

Assim, da leitura acima, vê-se que o pedido de diminuição da
pena não merece prosperar, visto que a decisão condenatória já a fixou no mínimo
legalmente  previsto,  razão  pela  qual,  neste  particular  aspecto,  o  recurso  deve  ser
desprovido.
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Destarte, verifica-se que a decisão ora recorrida não violou
qualquer regra da dosimetria da pena prevista em nosso ordenamento, ou seja, foi
realizada de forma discricionária, dentro dos limites legais e fundamentando todos
os critérios utilizados para fixar a pena, razão pela qual deve ser mantida.

3.  Da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva de direito:

Ao  final,  a  defesa,  se  insurge  com  relação  ao  regime  de
cumprimento da pena, pugnado pela substituição por restritiva de direitos,   nos
termos do art. 44 do Código Penal.

No  entanto,  o  pedido  não  pode  ser  acolhido.  Isso  porque,
conforme  demonstrado  no  conjunto  probatório  colacionado,  o  recorrente  não
preenche os requisitos subjetivos para tanto, uma vez que o crime foi praticado
mediante violência, desautorizando, assim, a requerida substituição, a teor do que
dispõe o art. 44, I do CP, ex vi:.

Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são
autônomas e substituem as privativas de liberdade,
quando:  (Redação  dada  pela  Lei  nº  9.714,  de
1998)
I  -  aplicada  pena  privativa  de  liberdade  não
superior a quatro anos e o crime não for cometido
com  violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa  ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo;(Redação  dada  pela  Lei  nº  9.714,  de
1998)”.

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência atual:

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Violência
doméstica.  Lei  Maria  da  penha.  Lesão corporal.
Delito  do  art.  129,  §  9º,  do  CPB.  Sentença
condenatória. [...]. Almejada substituição da pena
por  restritivas  de  direito.  Impossibilidade.
Redução  da  sanção  ao  mínimo.  Castigo  bem
dosado, de acordo com os arts. 59 e 68, do CPB,
em padrões de razoabilidade e proporcionalidade.
Desprovimento  do  recurso.  Devidamente
comprovadas  a  autoria  e  a  materialidade  em
relação ao delito de lesão corporal leve, impõe-se
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a manutenção da condenação do acusado nas iras
do art. 129, § 9º, do Código Penal. [...]; descabe
cogitar substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direito, diante do óbice estampado
no art. 44, I, do CPB. [...]. Apelação conhecida e
desprovida.”  (TJPB  -  APL  0000674-
65.2012.815.0421 - Rel. Des. Joás de Brito Pereira
Filho - DJPB 20/02/2015, pág. 19)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
LEVE.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  ARTIGO
129,  §9º,  DO  CÓDIGO  PENAL.  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.  [...].  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE.  NÃO  SUBSTITUIÇÃO.
VIOLÊNCIA.  RECURSO  PROVIDO.  1.  [...].
Vedada a substituição da pena corporal por medida
restritiva  de  direitos  por  se  tratar  de  crime
praticado mediante violência, conforme artigo 44,
inciso I,  do Código Penal.  7.  Recurso provido.”
(TJDF  -  Rec  2012.06.1.015394-5  -  Rel.  Des.
Silvânio  Barbosa  dos  Santos;  DJDFTE
02/10/2014; Pág. 190)”

“Ainda  que  a  lesão  corporal  praticada  seja
considerada  de  natureza  leve,  impossível  será  a
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritivas de direito, eis que inexistente no inciso I
do  artigo  44  qualquer  referência  ao  grau  de
violência  para  fins  de  vedação  do  instituto
despenalizador,  sendo,  assim,  inviável  ao
intérprete fazer distinção onde o legislador não o
fez.”  (TJPB -  APL 0014148-72.2012.815.0011  -
Rel.  Des.  João  Benedito  da  Silva  -  DJPB
10/10/2014; Pág. 19)”.

 Portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva  de  direitos  encontra  óbice  no  art.  44,  I  do  Código  Penal,  que  veda
expressamente a substituição, quando o crime é praticado com violência ou grave
ameaça à pessoa.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da douta
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Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins
Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os
Exmos. Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e o Exmo. Sr.
Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio).

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Dr. Joaci Juvino
da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Mello
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 10 de maio de 2018.

João Pessoa, 14 de maio de 2018.

    Des. Carlos Martins Beltrão Filho
   Relator
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