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PENAL. Apelações criminais. Crime contra o patrimônio. Roubo
duplamente circunstanciado (uso de arma de fogo e concurso
de  agentes).  Materialidade  e  autoria  delitivas.  Conjunto
probatório robusto e coeso. Palavra da vítima. Reconhecimento
pessoal  dos  agentes.  Credibilidade.  Condenação  mantida.
Dosimetria.  Pena-base.  Expressões  genéricas,  abstrações  e
dados  integrantes  da  própria  conduta.  Fundamentação
inidônea. Causa especial de aumento remanescente. Utilização
na  primeira  fase,  a  título  de  circunstância  judicial.  Sistema
trifásico.  Violação.  Apelações  parcialmente  providas.  Pena
reduzida.

- A condenação pelo delito de roubo circunstanciado deve ser
mantida  diante  da  comprovação  da  materialidade  e  autoria
delitivas,  calcada,  sobretudo,  na palavra da vítima,  digna de
credibilidade, que reconheceu, na esfera policial e em juízo, as
pessoas apontadas como autores do crime; 

-  Expressões  genéricas,  abstrações  e  dados  integrantes  da
própria  figura  típica  não  representam  fundamentos  idôneos
para justificar o aumento da pena-base;

- No roubo duplamente circunstanciado, a causa especial de
aumento remanescente, não utilizada para majorar a pena na
terceira etapa da dosimetria, não pode ser deslocada para a
primeira fase, a fim de exasperar a pena-base, tendo em vista
que não se equipara a uma qualificadora e tampouco a uma
legítima circunstância judicial;
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-  Apelações  parcialmente  providas,  apenas  para  reduzir  a
pena.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em dar parcial provimento às apelações, nos termos do voto do Relator e
em harmonia, em parte, com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.   

RELATÓRIO

Trata-se  de  duas  apelações  criminais  interpostas  por  Ralderson
Linkoln  de  Araújo  Silva  e José  Adeilton  Nóbrega  Fonseca,  que  têm  por  escopo
impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de
Campina Grande, que os condenou pela suposta prática do delito descrito no art. 157,
§2º, I e II1, do CP, cominando-lhes uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 21 (vinte e um) dias-multa, fixados no valor
mínimo (fs. 137/143).

Inicialmente os apelantes foram denunciados pela prática de dois
delitos  de  roubo  circunstanciado  pelo  uso  de  arma  e  concurso  de  agentes,  em
continuidade delitiva, que teriam sido praticados contra os Srs. Calos Faustino da Costa e
Fablício  Alves  Batista,  sucessivamente,  vindo  a  ser  condenados  apenas  por  aquele
primeiro crime.

Conforme aponta a denúncia, o delito pelo qual foram condenados
teria sido cometido por volta das 10:40hrs. do dia 24/07/12, no bairro de Bodocongó III,
Campina Grande. Informa a vestibular que os recorrentes teriam abordado o Sr. Calos
Faustino da Costa e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
subtraíram-lhe a motocicleta que pilotava, bem como o seu aparelho celular.

Narra que, posteriormente, a vítima tomou conhecimento da prisão
dos sentenciados pela prática de outro roubo circunstanciado, ocasião em que o ofendido
se dirigiu até a delegacia de polícia, onde se encontravam detidos, e os reconheceu como
sendo os autores do delito contra si praticado (fs. 02/03).

Em  seus  recursos,  ambos  os  apelantes  alegam  que  o  conjunto
probatório é frágil  e inconclusivo acerca da autoria delitiva, não se podendo manter a
condenação com base apenas na palavra da vítima, motivo pelo qual pugnam pela sua
absolvição. Alternativamente, requerem a redução da pena, com reflexos sobre o regime
(fs. 148, 158/161 e 151, 168/175).

1Art.  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.
[...]
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
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Contrarrazões às fs. 177/179.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  dos
recursos (fs. 184/186).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Ambos  os  apelos  devem ser  parcialmente  providos,  apenas para
reduzir a pena.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade e autoria delitivas decorrem dos autos do inquérito
de  fs.  04/30  –  donde  consta  a  certidão  de  ocorrência  policial  (f.  06),  o  termo  de
declarações prestadas pela vítima à autoridade policial (f. 13) e o auto de reconhecimento
fotográfico dos apelantes (f. 14) – bem como das declarações prestadas pelo ofendido,
afirmando que os sentenciados efetivamente subtraíram a sua moto, conforme narrado na
denúncia (f. 103). 

A propósito, eis o que disse, em juízo, o Sr. Calos Faustino da Costa
(f. 103):

Que  foi  abordado  pelos  denunciados  quando  acabava  de
atender uma ligação no celular, no dia 24 de julho por vota das
10:20 minutos e os dois indivíduos estavam portanto arma de
foto  [portando  arma  de  fogo];  que,  os  denunciados  além  de
levarem, roubarem a moto do declarante, roubaram também o
celular do mesmo e um deles ainda mandou que pegasse a bolsa; 
[...]
Que,  na  delegacia  reconheceu  sem  nenhuma  dúvida  os
denunciados;  que,  reconhece  que  os  réus  presentes  nessa
audiência são os mesmos que lhe assaltaram no dia informado
na peça acusatória; que, mesmo com a prisão dos acusados não
conseguiu recuperar a moto e o aparelho celular; que, não conhecia
os réus e viu apenas no dia do fato que narra a denúncia. (sic.) (grifo
nosso) 

Verifica-se,  portanto,  que a vítima reconheceu os apelantes como
sendo os autores do delito, o que fez perante a autoridade policial e também em juízo,
sob o crivo do contraditório, tendo apresentado relato minucioso e digno de credibilidade,
assegurando, com firmeza, que os recorrentes, através de grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe a moto e o aparelho celular que trazia consigo.

A palavra da vítima, em delitos tais, geralmente cometidos de forma
clandestina, ao abrigo de olhares alheios, assume destacado relevo como elemento de
convicção, sobretudo como no caso dos autos, em que o reconhecimento se deu em duas
oportunidades: ao longo do inquérito e no curso da instrução processual.

Quanto à causa especial de aumento pelo uso de arma, conforme
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entendimento jurisprudencial pacífico, dispensa-se a sua apreensão e perícia, bastando o
relato testemunhal ou a palavra segura do ofendido para que se tenha a prova de sua
utilização na empreitada criminosa.

Por oportuno, colaciona-se julgado do STJ que se aplica ao caso em
questão: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  COMETIMENTO  DO  DELITO  NA
CLANDESTINIDADE.  PALAVRA  DAS  VÍTIMAS.  ESPECIAL
RELEVÂNCIA,  EM  TAIS  HIPÓTESES.  PROVAS  DE  AUTORIA E
MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA
RECURSAL.  ÓBICE  DO  ENUNCIADO  N.  7  DA  SÚMULA/STJ.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO
RECONHECIMENTO  DA  QUALIFICADORA.  IRRELEVÂNCIA.
COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS.
SUFICIÊNCIA.  PRECEDENTES DO STJ.  AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
palavra  das  vítimas  é  plenamente  admitida  para  embasar  o
decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta
delituosa é praticada na clandestinidade.
2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso
especial (Súmula 7/STJ).
3.  Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º,
inciso  I,  do  Código  Penal,  não  se  exige  a  apreensão  e  a
realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de
roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu
emprego.
4. Agravo regimental improvido2. (grifo nosso)

Provada a materialidade e autoria delitivas, impõe-se a manutenção
do édito condenatório.

II – DA DOSIMETRIA

Quanto  à  dosimetria,  embora os  apelantes não tenham apontado
qualquer vício concreto em suas razões recursais, verifica-se da sentença, neste capítulo
específico, que algumas injuridicidades devem ser sanadas, reduzindo-se o a pena para o
seu patamar mínimo.

Observe-se que o Magistrado, conquanto tenha dosado a sanção de
forma individual para cada sentenciado, utilizou-se dos mesmos argumentos para ambos,
de  maneira  que  a  análise  da  dosimetria  será  feita  em  conjunto,  a  fim  de  se  evitar
repetições desnecessárias e absolutamente dispensáveis.

Pois bem.
Ao analisar as circunstâncias judiciais,  destacou o Juiz  a quo  (fs.

2(AgRg no AREsp 297.871/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013)
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142/143):

Culpabilidade –  concreta  e  de  extrema  reprovabilidade;
Antecedentes –  verificou-se  que  este  não  foi  um  ato  criminoso
isolado na vida do réu; Personalidade – voltada à prática delituosa;
Conduta  Social –  tenho-a  como  irregular;  Motivos  do  crime –
injustificáveis, movido pelo fim de auferir ganho fácil, esquivando-se
do trabalho honesto;  Circunstâncias –  diluída da segunda causa
especial de aumento das penas tem-se o concurso de pessoas, o
que  favoreceu  a  prática  criminosa;  Consequências –  além  do
prejuízo  causado  à  vítima,  a  ação  delituosa  foi  grave  e  violenta;
Conduta da vítima – não contribuiu para a ação do agente. (sic.)
(grifos no original)

Observa-se que, de todas as circunstâncias judiciais, apenas aquela
referente à conduta da vítima não foi considerada em prejuízo dos recorrentes.

Todavia,  esse  juízo  de  desvalor  ressente-se  de  maior
fundamentação,  capaz  de  justificar  o  aumento  da  pena-base  para  além  do  mínimo
previsto no tipo.

A culpabilidade,  considerada  como  o  grau  de  reprovabilidade  da
conduta, bem como os antecedentes, a personalidade e a conduta social foram valorados,
como acima se verifica, mediante o emprego de expressões genéricas e abstratas, sem a
indicação  de  qualquer  elemento  do  conjunto  probatório  que  pudesse  sustentar  o
argumento utilizado para a exasperação da pena. 

Não custa rememorar que a consideração das modulantes dispostas
no  art.  593 do  CP deve  estar  amparada  em demonstração  efetiva,  à  vista  da  prova
realizada,  de  elementos  que  levem  ao  convencimento  manifestado  na  sentença,  em
ordem a bem fundamentar a decisão e proporcionar aos sentenciados a oportunidade de
exercer o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido, é o posicionamento do STJ:

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ART.  312,  CAPUT,  DO  CÓDIGO
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.  MAUS  ANTECEDENTES.  AÇÕES  PENAIS  EM
ANDAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  DEMAIS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I  -  A  pena  deve  ser  fixada  com  fundamentação  concreta  e
vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento
fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX,
segunda  parte  da  Lex  Maxima). Considerações  genéricas,
abstrações ou dados integrantes da própria conduta tipificada
não podem supedanear a elevação da reprimenda (Precedentes
do STF e STJ).
[...] 

3Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente,
aos  motivos,  às  circunstâncias  e  conseqüências  do  crime,  bem  como  ao  comportamento  da  vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Ordem parcialmente concedida4. (grifo nosso)

Quanto aos motivos, conforme já transcrito, Sua Exa. considerou a
intenção de “auferir ganho fácil” para tomar esta circunstância em desfavor dos apelantes.

A cupidez que levou os agentes a atentar contra o patrimônio alheio
já  está  abarcada pelo  tipo,  com resposta  cominada pela  pena mínima assinalada no
preceito secundário, de modo que a sua consideração, para aumentar a sanção, incorre
em indevido bis in idem.

Em caso similar, decidiu o STJ: 

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO  TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE  ACIMA  DO
MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
1.  ANTECEDENTES.  EXISTÊNCIA  DE  INQUÉRITOS  E
PROCESSOS  SEM  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  EXASPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  2.  CONDUTA  SOCIAL.  INADEQUADA.
AUSÊNCIA  DE  RESPEITO  AO  PATRIMÔNIO  ALHEIO.
PERSONALIDADE.  TENDÊNCIA  PARA  AS  PRÁTICAS
CRIMINOSAS.  FEITOS  EM  CURSO.  CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.  INVIABILIDADE.  3.  MOTIVO.  AMEALHAR
BENS  SEM  LABOR,  COM  DETRIMENTO  DO  PATRIMÔNIO
ALHEIO.  INERENTE  AO  TIPO  PENAL.  ARGUMENTO
INADEQUADO. 4. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MENÇÃO AOS
ELEMENTOS  QUE  SERÃO  APRECIADOS  NAS  CAUSAS  DE
AUMENTO DE PENA. INDEVIDO BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO
INADEQUADA.  5.  ONSEQUÊNCIAS DO DELITO.  ARGUMENTOS
INIDÔNEOS. ELEMENTARES DO TIPO.
6.  CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL  EM  RAZÃO  DO  NÚMERO  DE  MAJORANTES.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  443  DO  STJ.  7.  RECURSO
EXCLUSIVO  DA  DEFESA.  CIRCUNSTÂNCIAS  NÃO
MENCIONADAS  NA  SENTENÇA.  REFORMATIO  IN  PEJUS
CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
8. ORDEM CONCEDIDA.
[...]
3. Com relação ao motivo do crime, o Juízo a quo considerou-o
como  negativo,  salientando  que  o  acusado  "visava  amealhar
bens  materiais  sem  a  consequente  contrapartida  laboral,  de
forma  ilícita  e  em  detrimento  do  patrimônio  de  terceiros".
Contudo, nos termos em que considerado, confunde-se com o
conceito  do  próprio  tipo  penal,  visto  ser  requisito  que  lho
integra, não ensejando, pois, aumento da pena-base.
[...]
8. Ordem concedida para reduzir a reprimenda imposta ao paciente5.
(grifo nosso)

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram tidas em prejuízo dos

4(HC  161.678/RO,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  02/09/2010,  DJe
04/10/2010)
5(HC  175.638/AC,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado  em
01/03/2012, DJe 19/03/2012)
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apelantes mediante a consideração do concurso de agentes. 

No  que  diz  respeito  à  utilização  de  causa  especial  de  aumento
(concurso de agentes) na primeira fase do método trifásico, em que pese existir alguns
julgados admitindo esta possibilidade6, há forte corrente jurisprudencial no âmbito do STJ,
com precedentes da quinta e sexta turmas, no sentido de que a majorante remanescente,
ao contrário do que ocorre com as qualificadoras, não pode migrar para a etapa do art. 59
do CP, a fim de que ali seja apreciada, sob pena de se inverter o sistema trifásico previsto
no art. 687 do CP.

Aquela Corte Superior – ao enfrentar caso semelhante ao dos autos,
onde se discutia a indevida dosimetria da pena cominada ao delito de roubo – reiterou que
as causas especiais de aumento, diferentemente das qualificadoras, não formam delito
autônomo, bem como não podem ser equiparadas às circunstâncias judicias, que são
elementos acidentais do crime. 

Desta  forma,  concluiu-se  que  não  podem  ter  a  sua  análise
deslocada para a primeira etapa do sistema trifásico, sob pena, inclusive, de subverter a
lógica e o alcance do enunciado de súmula n. 4438 do STJ.

Vide a ementa do aresto mencionado, oriundo da quinta turma do
STJ:

HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PENAL.  ROUBO  MAJORADO.
DOSIMETRIA.  INIDONEIDADE  DA FUNDAMENTAÇÃO  JUDICIAL
APRESENTADA PARA JUSTIFICAR, NO CASO, A CIRCUNSTÂNCIA
DESFAVORÁVEL.  CONSIDERAÇÃO  INDEVIDA  DE  CAUSA  DE
AUMENTO  DE  PENA  NA  PRIMEIRA  FASE  DE  FIXAÇÃO  DA
REPRIMENDA.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  443/STJ.
CONCURSO  ENTRE  REINCIDÊNCIA  E  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  PEDIDO  DE  COMPENSAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
MATÉRIA  PACIFICADA  NESTA  CORTE  NO  JULGAMENTO  DO
ERESP  1.154.752/RS.  ORDEM  DE  HABEAS  CORPUS
CONCEDIDA.
[...]
3.  As  causas  de  aumento  do  roubo  -  indevida  e  comumente
chamadas de qualificadoras - não formam delito autônomo e não
podem  ser  consideradas  na  primeira  fase  de  fixação  da
reprimenda  como  circunstâncias  do  delito.  As  circunstâncias
descritas no art.  59 do Código Penal,  como especificado pela
doutrina, correspondem a elementos acidentais, periféricos, que,
de  alguma forma,  possam influir  na dosagem da pena.  Já as
majorantes promovem um acréscimo na pena prevista  para o
tipo básico, estabelecido em valores fixos ou em certos limites
quantitativos.

6(HC  182.800/DF,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado  em
11/06/2013, DJe 21/06/2013)
7Art.  68 -  A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art.  59 deste Código; em seguida serão
consideradas  as  circunstâncias  atenuantes  e  agravantes;  por  último,  as  causas  de  diminuição  e  de
aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
8O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
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4. A utilização de majorante do crime de roubo para aumentar a
pena-base, a título de circunstância judicial desfavorável, não se
coaduna com a inteligência da Súmula n.º 443 deste Superior
Tribunal de Justiça, pois eleva a pena de modo desproporcional,
causando maior prejuízo ao condenado.
[...]
6. Ordem de habeas corpus concedida para reduzir a pena-base ao
mínimo  legal  e  compensar  a  agravante  da  reincidência  com  a
atenuante  da  confissão  espontânea,  fixando  a  pena  privativa  de
liberdade do Paciente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no valor unitário mínimo9. (grifo nosso)

Sobre o tema, extrai-se do voto proferido pela Exa. Ministra Laurita
Vaz:

In casu, o Juízo Singular fixou a pena-base do Paciente acima do
mínimo legal, por entender serem desfavoráveis as circunstâncias do
delito, sem demonstrar a gravidade concreta da referida circunstância
judicial. Além disso, utilizou-se de uma das causas de aumento de
pena,  relativa  ao  uso  de  arma  de  fogo,  para  justificar  a
majoração da pena-base, o que se mostra inviável.
Não  se  descura,  aliás,  que  há  julgados  desta  Corte  Superior
admitindo  a  possibilidade  de  utilização  de  majorante  do  crime de
roubo para aumentar a pena-base, a título de circunstância judicial
desfavorável  (v.g.,  HC  126.175/MS,  Sexta  Turma,  Min.  MARIA
THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  DJe  21/03/2011;  HC  178.982/DF,
Sexta  Turma,  Min.  HAROLDO  RODRIGUES  (Desembargador
convocado do TJ/CE), DJe 06/12/2010).
Contudo,  tal  entendimento,  a  meu  ver,  não  se  coaduna  com  a
inteligência da Súmula n.º  443 deste Superior  Tribunal  de Justiça,
segundo  a  qual  a  ausência  de  motivação  concreta,  com  mera
utilização de critério matemático (objetivo) para o aumento da pena
acima da razão mínima, na terceira fase da dosimetria da pena, é
ilegal.
Com  efeito,  a  utilização  de  uma  majorante  para  exasperar  a
pena-base, na primeira fase de aplicação da reprimenda, e outra
como causa de aumento,  na terceira fase,  produziria  na pena
definitiva um acréscimo desproporcional, maior do que aquele
causado pela utilização do critério objetivo, com a aplicação das
duas majorantes na terceira etapa da dosimetria, prejudicando
ainda mais o condenado.
Nesse sentido:

"HABEAS  CORPUS.  PENAL.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.  DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE  E  MOTIVOS.  ELEMENTARES  DO  DELITO.
CIRCUNSTÂNCIAS. UTILIZAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO NA
PRIMEIRA  FASE.  ILEGALIDADE.  MAUS  ANTECEDENTES.
RECONHECIMENTO.  CONDENAÇÃO  TRANSITADA  EM
JULGADO. PREJUÍZO INEXISTENTE.
[...]
2.  O  agravamento  da  pena-base  do  crime  de  roubo  pela

9(HC 213.561/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012)
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utilização  de  uma  causa  de  aumento  como  circunstância
judicial negativa desrespeita, por via oblíqua, o comando da
Súmula 443/STJ,  ainda que o acréscimo na reprimenda,  na
terceira  fase  da  dosimetria,  se  dê  em  razão  de  outra
majorante.
3.  As circunstâncias inerentes à prática do roubo, previstas
no  art.  157,  §  2º,  do  Código  Penal,  constituem causas  de
aumento  de  pena,  e  não  qualificadoras.  Sendo  assim,  a
majoração  da  pena  pela  sua  existência  deve  ocorrer  na
terceira fase da dosimetria, conforme comando expresso do
art. 68 do mesmo Códex. [...]
6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem
parcialmente concedida a fim de reduzir as penas de Anderson
César Vinhal de Moraes para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13
dias-multa e de Edivaldo Feitosa Vás para 5 anos e 8 meses de
reclusão e 16 dias-multa, mantidos, em
relação a ambos, os regimes iniciais de cumprimento e o valor do
dia-multa fixados pelas instâncias ordinárias. " (HC 132.013/DF,
Sexta  Turma,  Rel.  Min.  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  DJe
10/10/2011.)

Nesse ponto, cumpre esclarecer que as circunstâncias descritas no
art. 59 do Código Penal referem-se, como especificado pela doutrina,
a  elementos  acidentais,  periféricos  que  de  alguma  forma possam
influir  para  agravar  ou  reduzir  a  reprimenda.  Já  as  majorantes
descritas  nos  incisos  do  §  2.º  do  art.  157  do  Código  Penal  são
causas de aumento de pena, e não qualificadoras, que promovem
um acréscimo na pena prevista para o tipo básico, estabelecido em
valores fixos ou em certos limites quantitativos.
Ressalte-se que a presença de causas de aumento no roubo –
indevida  e  comumente  chamadas  de  qualificadoras  –  não
formam  delito  autônomo.  Não  existe,  na  verdade,  roubo
qualificado,  mas sim,  roubo circunstanciado.  Nele,  o aumento
decorrente das causas de aumento não interfere na fixação da
pena-base, cujos parâmetros mínimo e máximo são os mesmos
da  modalidade  simples,  mas  incidirá  tão-somente  na  terceira
fase da dosimetria da pena, na fração mínima de 1/3 (um terço) à
máxima de 1/2 (metade).
Oportuno trazer à colação o entendimento doutrinário de Guilherme
de Souza Nucci, sobre as causas de aumento de pena: "faz parte da
tradição a denominação de roubo qualificado às formas de subtração
previstas  no  §  2º,  embora  sejam  apenas  causas  de  aumento  da
pena. A existência de uma qualificadora, como acontece no furto (§
4.º do art. 155), seria suficiente para alterar a faixa de aplicação da
pena, aumentando-se, concomitantemente, o mínimo e o máximo. No
caso presente, impõe a lei somente um aumento, que pode variar de
um terço até a metade." (Código Penal Comentado, 9.ª ed., Editora
Revista dos Tribunais, p. 740.)
A propósito:

"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO [...].
CONSIDERAÇÃO  INDEVIDA  DE  CAUSA  DE  AUMENTO  DE
PENA NA
PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ILEGALIDADE.
[...]. [...]
8.  Não  pode  o  julgador,  de  forma  desordenada  e  em  fases
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aleatórias, sem respeito ao critério trifásico, majorar a pena-base
fundando-se  nos  elementos  constitutivos  do  crime,  em  suas
qualificadoras  ou,  ainda,  em  referências  vagas,  genéricas,
desprovidas  de  fundamentação  objetiva  para  justificar  a
exasperação, como na hipótese.
9.  A presença de causas de aumento no roubo - indevida e
comumente chamadas de qualificadoras - não formam delito
autônomo e não podem ser consideradas na primeira fase de
fixação  da  reprimenda  com  circunstâncias  do  delito.  As
circunstâncias descritas no artigo 59 do Estatuto Repressivo,
como especificado pela doutrina, correspondem a elementos
acidentais, periféricos, que, de alguma forma, possam influir
na  dosagem  da  pena.  Já  as  majorantes  promovem  um
acréscimo na pena prevista para o tipo básico, estabelecido
em valores fixos ou em certos limites quantitativos.
[...]" (HC 149.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
09/03/2011.)
"HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
PENA-BASE.  FIXAÇÃO  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
CULPABILIDADE.  CONSIDERAÇÃO  DAQUELA  PRÓPRIA  DO
TIPO.  INVIABILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.
CONCURSO DE AGENTES. CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO.
OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO. [...]
[...]
2.  Ofende  ao  sistema  trifásico  de  aplicação  da  pena  e  às
regras penalmente existentes o édito condenatório que leva
em consideração a majorante legal do concurso de pessoas
para elevar a sanção na primeira etapa da dosimetria, a título
de circunstâncias desfavoráveis do delito.
[...]"  (HC 140.063/MS, Quinta Turma, Rel.  Min.  JORGE MUSSI,
DJe 24/05/2010.)

No mesmo sentido, decidiu a sexta turma:

HABEAS  CORPUS.  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  DESVIRTUAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.  ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.
ALEGAÇÕES  FINAIS.  INÉRCIA DO  ADVOGADO  CONSTITUÍDO.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
GARANTIA DA AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE  ASSEGURADA.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  CULPABILIDADE.  ELEMENTO
INTEGRANTE  DA  PRÓPRIA  ESTRUTURA  DO  CRIME.
IMPOSSIBILIDADE.  PERSONALIDADE,  CONDUTA  SOCIAL  E
REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS  DIVERSAS.  CONCURSO  DE  AGENTES.  CAUSA
ESPECIAL  DE  AUMENTO.  ANÁLISE  NA  PRIMEIRA  FASE  DA
DOSIMETRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  AO  SISTEMA
TRIFÁSICO.  CONSEQUÊNCIAS  DO  DELITO.  PREJUÍZO
EXACERBADO À VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DAS
MAJORANTES.  AUMENTO  FIXADO  EM  1/3.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE DE AGIR. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA.
[...]
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9.  O concurso de agentes, por se tratar de causa especial de
aumento do crime de roubo, deve ser sopesado apenas e tão
somente na terceira fase da dosimetria, e não para a elevação da
reprimenda-base,  sob pena de ofensa ao sistema trifásico de
aplicação da pena.
10.  Apesar  de  o  crime  de  roubo  ser  de  natureza  patrimonial,  a
gravidade  exacerbada  da lesão justifica  a  valoração negativa  das
consequências do delito.
11.  Não  há  interesse  de  agir  no  tocante  à  pretendida  fixação  da
fração mínima de aumento de pena em relação às majorantes do
crime  de  roubo,  tendo  em  vista  que  o  Juiz  sentenciante  já
estabeleceu  a  exasperação  de  1/3,  menor  aumento  legalmente
previsto.
12. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício, para
reduzir  em  parte  a  pena-base  do  paciente,  tornando  a  sua
reprimenda definitiva em 7 anos e 4 meses de reclusão e pagamento
de 35 dias-multa10. (grifo nosso)

As circunstâncias do crime, tal  qual consignado na sentença, não
justificam, portanto, o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria.

Finalmente,  no  que  diz  respeito  às  consequências  do  delito,
constata-se  que  o  Juiz,  para  exasperar  a  pena-base,  avaliou  os  danos  patrimoniais
causados, bem como o fato de o delito ter sido cometido com o emprego de violência e
grave ameaça.

 
Novamente, para aumentar a sanção na primeira fase do método

trifásico, foram valorados elementos do próprio tipo, referentes ao prejuízo patrimonial e
ao  temor  decorrente  da  violência  e  da  grave  ameaça,  o  que,  como  já  visto,  enseja
indevido bis in idem. 

No ponto, segue julgado do STJ:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
1.  ANTECEDENTES  CONSIDERADOS  COM  BASE  EM
INQUÉRITOS  E  AÇÕES  EM  ANDAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 444/STJ. 
2.  CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. TEMOR INFLIGIDO À VÍTIMA
E  NÃO  RECUPERAÇÃO  DE  PARTE  DA RES.  INVIABILIDADE.
CRIME PATRIMONIAL PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA. DADOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. 
[...] 
6.  ORDEM  PARCIALMENTE  CONCEDIDA,  APENAS  PARA
DESCONSIDERAR OS ANTECEDENTES, AS CONSEQUÊNCIAS E
A  CIRCUNSTÂNCIA  DE  O  DELITO  TER  SIDO  PRATICADO  À
NOITE.
[...]
2.  O medo da vítima e a ausência de recuperação da res são
inerentes ao próprio  tipo penal,  haja  vista  ser  o  roubo crime

10(HC 161.653/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe
26/04/2013)
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patrimonial  praticado  com  violência  ou  grave  ameaça,  não
sendo, portanto, referidas circunstâncias aptas à majoração da
pena-base.
[...]
6.  Concedo parcialmente  a  ordem,  apenas para  desconsiderar  os
antecedentes, as consequências e a circunstância de o delito ter sido
praticado  à  noite,  readequando  a  reprimenda  do  paciente  para  5
(cinco)  anos  e  4  (quatro)  meses  de  reclusão,  mantido  o  regime
fechado e os demais termos da sentença11. (grifo nosso)

 
Finda, portanto, que nenhuma das circunstancias judiciais justiça a

exasperação da reprimenda nesta primeira etapa.

Desta forma, a pena-base deve ser reduzida de 04 (quatro) anos e
06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias-multa para o piso estipulado no art. 157 do CP, ou
seja, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Na  terceira  fase  do  método  trifásico,  reconheço  a  incidência  das
duas causas especiais de aumento previstas no art. 157, §2°, I e II, do CP, razão pela
qual,  em observância ao que dispõem o art.  68, P. Único12,  do CP e o enunciado de
súmula n. 443 do STJ, majoro a pena na menor fração, ou seja, em 1/3 (um terço), tal
qual feito na sentença, perfazendo 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13
(treze) dias-multa, a qual torno definitiva, neste montante, para ambos os apelantes diante
da inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento.

Conquanto  a  pena  final  tenha  sido  reduzida,  o  regime  deve
permanecer inalterado, tal qual fixado no édito condenatório, tendo em vista o disposto no
art. 33, §2°, “b”13, e §3°14 c/c art. 59, III15, do CP.

III – DISPOSITIVO

11(HC 181.381/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012,
DJe 11/09/2012)
12Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o
juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
13Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...]
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá,
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
14§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
15III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
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Ante  o  exposto,  dou  parcial provimento  a  ambos  os  recursos,
apenas para reduzir a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 21
(vinte e um) dias-multa, tornando-a definitiva, para cada um dos apelantes, em 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Ficam mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

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

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 26 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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