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APELAÇÕES  CRIMINAIS.  ROUBO 
MAJORADO.  PENA  FIXADA  SEGUNDO  OS 
CRITÉRIOS  LEGAIS,  BEM  COMO 
PROPORCIONAL  E  SUFICIENTE  À 
REPROVAÇÃO  DO  FATO.  REGIME  DE 
CUMPRIMENTO  DE  PENA  ADEQUADO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXCLUSÃO  DA PENA 
DE MULTA. DESPROVIMENTO.

Obedecidas  as  regras  de  aplicação  da  pena 
prevista  nos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal, 
correta  se  mostra  a  manutenção  do  quantum 
fixado na sentença condenatória.

A  pena  definitiva  imposta  ao  acusado  se 
apresenta proporcional e suficiente à reprovação 
do fato, não merecendo reparos.

O  pedido  de  exclusão  da  pena  pecuniária  não 
pode  ser  acolhido,  tendo  em  vista  a 
obrigatoriedade  de  sua  aplicação  cominada 
cumulativamente  ao  delito,  porém,  a  isenção 
pode ser avaliada em sede de execução, quando 
o estado de pobreza do Agravante será estimado, 
adequando-se o valor da pena às suas condições 
financeiras.
Nos termos do art.  33,  §  2º,  alínea “c”,  do CP, 
o  condenado  não  reincidente,  cuja  pena  seja 
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superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), 
poderá,  desde o princípio,  cumpri-la  em regime 
semi-aberto. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da  Paraíba,  por  unanimidade,   em  NEGAR  PROVIMENTO AOS  APELOS, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  duas  apelações  criminais  (fls.  93  e  98)  manejadas, 

respectivamente, por  Aday José Rodrigues dos Santos e   Geovanny Ferreira 

Barbosa  em razão da sentença proferida pelo  juízo da 1ª  Vara Criminal  da 

Comarca de Campina Grande, que julgou procedente a denúncia, condenando-

os nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e de 13 (treze) dias-

multa, esta à razão de 1/30 avos para cada dia multa.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  94/96  e  98/100),  os  apelantes 

pugnam  pela  reforma  da  pena  aplicada,  reduzindo-a  pela  metade,  pela 

modificação do regime de cumprimento para o aberto para que os recorrentes 

possam executar  seu  labor  e  pela  exclusão  da  pena  de  multa,  por  serem 

pobres na forma da lei.

Contrarrazões,  às  fls.  fls.  102/103,  pelo  desprovimento  dos 

recursos. 

A  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em  parecer  de  fls. 

120/123, opinou pelo improvimento dos apelos. 

É o relatório.

V O T O

Desembargado João Benedito da Silva
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Como dito,  buscam os  apelantes  a  reforma da  pena  aplicada, 

reduzindo-a pela metade; a modificação do regime de cumprimento de pena 

para o aberto, a fim de que os recorrentes possam executar seu labor,  e a 

exclusão da pena de multa, por serem pobres na forma da lei.

Sem  maiores  delongas,  posiciono-me,  desde  já,  pelo 

desprovimento dos recursos em tela. 

Dá análise da sentença condenatória, fls. 82/87, verifica-se que a 

pena aplicada aos apelantes pela prática do delito previsto no art.  157, §2º, 

incisos  II,  do  Código  Penal  é  de  05  (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto.

Cumpre afirmar,  de início, que o magistrado a quo analisou de 

forma clara e individual todas as circunstâncias judiciais. Vejamos: 

Em  relação  ao  réu  Geovanny  Ferreira  Barbosa,  “Agiu  com 

culpabilidade normal  ao  tipo;  não  há  registro de  antecedentes  criminais; 

conduta social e personalidade não podem ser suficientemente aferidas; não 

houve  motivação especial  para  o  crime;  as  circunstâncias não  eram 

favoráveis  para  a  prática  do  delito;  o  crime  não  trouxe  consequências 
extrapenais graves; o réu não tem boa condição econômica.”  

Em relação ao réu  Aday José Rodrigues dos Santos, “Agiu com 

culpabilidade normal  ao  tipo;  não  há  registro de  antecedentes  criminais; 

conduta social e personalidade não podem ser suficientemente aferidas; não 

houve  motivação especial  para  o  crime;  as  circunstâncias não  eram 

favoráveis  para  a  prática  do  delito;  o  crime  não  trouxe  consequências 
extrapenais graves; o réu não tem boa condição econômica.” 

Com base nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Desembargado João Benedito da Silva
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Código Penal, o juiz de 1º grau fixou a pena-base em seu mínimo legal, qual 

seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, esta última à razão de 

1/30 avos para cada dia-multa.

Em seguida, o magistrado reconheceu a circunstância atenuante 

da confissão, deixando de aplicá-la por ter fixado a pena-base em seu mínimo 

legal.

Ao depois, diante da ausência de agravantes, passou à aplicação 

da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP (concurso de 

agentes), aumentando a pena em 1/3 (um terço), o que resultou em 05 (cinco) 
anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão  e  13  (treze)  dias-multa  a  ser 
cumprida em regime semiaberto.

Verifica-se que o juiz a quo procedeu a correta aplicação de todas 

as fases de aplicação das penas, em estrita obediência ao que preceituam os 

artigos 59 e 68 do Código Penal, analisando de forma clara e individual todas 

as circunstâncias judiciais. 

Destaque-se, também, que o magistrado a quo fixou tanto a pena-

base quanto a causa de aumento de pena no patamar legal mínimo, o que se 

apresenta proporcional e suficiente à reprovação do fato. Logo, não há que se 

falar em reforma da pena imposta.

Quanto ao regime semiaberto fixado para cumprimento inicial da 

pena, tenho que deve mantido, tendo em vista que, fixada a pena em concreto 

e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, impõe-se o 

regime semiaberto, conforme preleciona o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código 

Penal.

A  pena  de  multa,  por  ser  sanção  cumulativa  expressamente 

estabelecida  no  Código  Penal,  é  de  aplicação  cogente.  Ademais,  inexiste 
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previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. 

Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de 

pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise 

ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão 

ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. 

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  CRIME  DE  ROUBO.  CONDENAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  REVOGAÇÃO  DA  PENA 
PECUNIÁRIA.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA. 
RECONHECIMENTO.  CONCURSO  ENTRE 
REINCIDÊNCIA  E  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA. 
COMPENSAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  MATÉRIA 
PACIFICADA  NESTA  CORTE  POR  OCASIÃO  DO 
JULGAMENTO  DO  ERESP N.º  1.154.752/RS.  RÉU 
REINCIDENTE.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS 
FAVORÁVEIS.  REGIME  INICIAL  FECHADO. 
IMPROPRIEDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  269 
DESTA  CORTE.  AGRAVO  REGIMENTAL 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  O  pedido  de 
revogação da pena pecuniária não pode ser acolhido,  
tendo  em  vista  a  obrigatoriedade  de  sua  aplicação 
cominada  cumulativamente  ao  delito,  porém,  a 
isenção  pode  ser  avaliada  em  sede  de  execução, 
quando  o  estado  de  pobreza  do  Agravante  será 
estimado,  adequando-se  o  valor  da  pena  às  suas 
condições financeiras 2. A Terceira Seção desta Corte 
Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp n.º 
1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da 
inexistência de preponderância entre a agravante da 
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a 
teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a 
compensação  dessas  circunstâncias.3.  Agravo 
regimental  parcialmente  provido  para  reformar  o 
acórdão  impugnado,  tão  somente  no  tocante  à 
dosimetria  da  pena,  reduzindo  a  reprimenda  do 
Agravante, e fixando em seu mínimo estabelecido em 
lei, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa,  bem  como  estabelecer  o  regime 
semiaberto  para  o  inicial  cumprimento  da  pena 
reclusiva  imposta  ao  Condenado.(AgRg  no  AREsp 
152.151/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA 
TURMA,  julgado  em  05/03/2013,  DJe  12/03/2013) 
(grifo nosso)
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RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  REINCIDÊNCIA  E 
MAUS  ANTECEDENTES.  CONCEITOS  DISTINTOS. 
SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN 
IDEM.  NÃO-OCORRÊNCIA.  EXISTÊNCIA DE  MAIS 
DE  UMA  CONDENAÇÃO  DEFINITIVA. 
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  CONSIDERADA 
DESFAVORÁVEL  COMPREENDIDA  NO  PRÓPRIO 
TIPO PENAL.
1.  Consoante  orientação  pacífica  das  Cortes 
Superiores, a agravante genérica, prevista no art. 61, I, 
do Código Penal, não afronta a Constituição Federal. 
Ao contrário,  sua incidência reforça os princípios da 
isonomia  e  da  individualização  da  pena,  visto  que 
objetiva  apenas repreender  com maior  severidade o 
acusado que volta a delinquir.
2. De notar que as circunstâncias referidas no art. 59 
não  se  confundem  com  as  circunstâncias  legais 
previstas nos arts. 61, 62, 65 e 66, todos do Código 
Penal. Com efeito, os maus antecedentes devem ser 
avaliados  na  primeira  fase  da  dosimetria  da  pena, 
enquanto que a reincidência, na segunda fase, sendo 
ambos  de  aplicação  obrigatória,  como  determina 
claramente a legislação penal.
3.  No  caso,  além  de  ações  penais  em  curso,  o 
recorrido ostenta duas condenações definitivas, sendo 
possível  utilizar  uma  para  considerar  negativos  os 
antecedentes  e  a  outra  como  agravante  da 
reincidência, com bem ressaltou o Parquet.
4. Observa-se, ainda, a ocorrência de violação à regra 
legal contida no art. 59 do Código Penal, que deve ser 
analisada, de ofício, em favor do recorrido. Com efeito, 
esta Corte firmou compreensão no sentido de que, "a 
não  restituição  da  res  furtiva  não  pode  justificar  o 
aumento  da  pena-base a  título  de conseqüência  do 
crime por se tratar de aspecto inerente ao próprio tipo 
penal  de roubo."  (HC nº  81.656/DF,  Relator  Ministro 
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  DJe  23/06/2008). 
Portanto, essa circunstância judicia deve ser afastada 
do quantum da pena-base.
5. De outra parte, não há previsão legal que permita  
ao julgador isentar o réu da pena de multa, imposta 
cumulativamente  à  pena  privativa  de  liberdade,  em 
razão da alegada pobreza do mesmo.
6.  Recurso  especial  a  que  se  dá  provimento  para 
aplicar  o  art.  61,  inciso I,  do Código Penal.  Habeas 
corpus  concedido,  de  ofício,  para,  afastando  a 
circunstância judicial  indevidamente valorada,  reduzir 
a pena recaída sobre o recorrido. Em consequência, 
fixo, definitivamente, a reprimenda em 7 (sete) anos de 
reclusão, a ser cumprida inicialmente no fechado, e 10 
(dez) dias-multa. (REsp 683.122/RS, Rel. Ministro OG 
FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
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24/11/2009, DJe 03/05/2010) (grifo nosso)

De mais a mais, a  pena de multa imposta ao apelante guarda 

proporção com a pena privativa de liberdade. 

Assim,  resta impossível o acolhimento do pleito de exclusão da 

pena de multa aplicada na decisão objurgada.

Pelas razões expostas, nego provimento aos apelos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do relator,  o 

Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho Júnior  e  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco Sagres Macedo 

Vieira, Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 26 (vinte e  seis) dias do mês de agosto do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargado João Benedito da Silva


