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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0006748-11.2013.815.2003)
RELATOR : Marcos William de Oliveira, Juiz de Direito convocado para substituir o 

  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : Gabriel Bruno Bandeira Soares
ADVOGADO : Alberdan Coelho de Souza Silva
APELADO : Ministério Público Estadual

PENAL.  Apelação criminal. Crime contra o patrimônio. Roubo
circunstanciado  pelo  uso  de  arma  de  fogo.  Dosimetria.
Circunstâncias  judiciais.  Expressões  genéricas,  abstrações  e
dados  integrantes  do  próprio  tipo  penal.  Inidoneidade.
Redução  da  pena  definitiva.  Regime  inicial  semiaberto.
Apelação parcialmente provida. 

-  Expressões  genéricas,  abstrações  e  dados  integrantes  do
próprio tipo penal não podem ser utilizados para exasperar a
pena-base;

-  A pena superior a quatro e não excedente a oito anos de
reclusão,  dadas  as  peculiaridades  do  caso,  deve  ser
inicialmente  cumprida  segundo  as  regras  do  regime
semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, “b”, e §3° c/c art. 59, III,
do CP;

- Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir a pena
final, mantidos os demais termos do édito condenatório.

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 provimento parcial à apelação, nos termos do voto do Relator e em
harmonia, em parte, com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Gabriel  Bruno
Bandeira Soares, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito
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da  3ª  Vara  Regional  de  Mangabeira,  que  o  condenou  pela  suposta  prática  do  delito
descrito no art. 157, §2°, I1, do CP, cominando-lhe uma pena total de 08 (oito) anos de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 48 (quarenta e oito) dias-
multa, fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época
dos fatos (fs. 74/81).

Narra a denúncia que, por volta das 17:00hrs. do dia 09/09/13, o
apelante teria  adentrado na Loja  Cacau Show,  localizada na Av.  Josefa Taveira,  601,
Bairro  de  Mangabeira,  nesta  Capital,  onde,  mediante  grave  ameaça  exercida  com  o
emprego da arma de fogo descrita na inicial, teria subtraído certa quantia em dinheiro,
não  especificada  na  exordial,  referente  ao  movimento  do  caixa  durante  aquele  dia,
evadindo-se logo em seguida, com o uso de uma motocicleta.

O proprietário da empresa, Sr. Ricardo Kretle Mota, comunicou o fato
ao CIOP, repassando as características físicas do sentenciado, o qual foi posteriormente
detido pela Polícia Militar  ao ser abordado em uma  blitz realizada nas imediações do
Presídio  Feminino  de Mangabeira,  vindo a ser  reconhecido pela  vítima quando já  se
encontrava na delegacia de polícia (fs. 02/03). 

Em seu recurso, alega que seria inidônea a fundamentação utilizada
para exasperar a pena-base, referente às modulantes da culpabilidade, dos motivos, das
circunstâncias e consequências do delito, bem como teria em seu favor as atenuantes da
confissão  e  menoridade  relativa,  motivo  pelo  qual,  ao  fim,  requer  o  provimento  da
apelação, com a redução da pena para o mínimo e o estabelecimento do regime inicial
aberto para o seu cumprimento (fs. 81v., 87/90). 

Contrarrazões do Ministério Público às fs. 93/95.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(fs. 100/104).

É o relatório.

–  VOTO –  Juiz  de  Direito  convocado Marcos  William de  Oliveira
(Relator).

O recurso  deve  ser  parcialmente  provido,  apenas  para  reduzir  a
pena.

I – DO MÉRITO: DA DOSIMETRIA E DO REGIME

Conforme  acima  já  relatado,  a  pretensão  recursal  limita-se  a
questionar  a  dosimetria,  no  que  diz  respeito  à  primeira  etapa  do  sistema  trifásico,
requerendo-se a redução da pena pera o mínimo, com reflexos sobre o regime de seu

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;
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cumprimento. 

Pois bem. 

Ao  analisar  as  circunstâncias  judiciais,  o  Magistrado  considerou
como  desfavoráveis  ao  apelante  a  culpabilidade,  os  motivos,  a  personalidade,  as
circunstâncias e as consequências do crime, conforme passagem abaixo transcrita (f. 78):

CULPABILIDADE:  o  acusado  agiu  com  elevado  grau  de
reprovabilidade de conduta, pois tinha consciência do caráter ilícito
de seu ato e poderia agir de forma diversa para conseguir recursos
financeiros sem precisar se apoderar de bem alheio mediante grave
ameaça;
[...]
MOTIVOS DO CRIME:  segundo o réu,  o roubo foi  cometido para
comprar droga;
PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise  superficial  da
personalidade do réu demonstrada ao tempo do crime, percebe-se
que foi ousado na prática criminosa, ainda que arriscando a vida da
vítima caso reagisse, não obstante sua pouca idade;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias em que o crime
aconteceu,  estando  a  vítima  em  local  de  grande  movimento,
demonstram que o réu não se intimidou a cometer o crime;
CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME: foram relevantes, pois embora não
tenha  havido  prejuízo  material,  a  vítima  sofreu  o  trauma  de  ser
assaltada;

De início, constata-se que o Juiz verificou o grau de culpabilidade
segundo a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, revelando que, em
sua  análise,  levou  em  conta  elementos  integrantes  da  própria  estrutura  do  crime,
incorrendo em bis in idem.

É  que  a  culpabilidade,  tida  em  seus  aspectos  estruturais
(imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), é
dado  constitutivo  do  delito  –  de  acordo  com  sua  concepção  tripartite  (fato  típico,
antijurídico e culpável) – não se confundindo, portanto, com a culpabilidade apontada no
art.  59  do  CP,  que  diz  respeito  ao  grau  de  reprovabilidade  da  conduta,  quando  já
verificada a ocorrência do ilícito.

Neste sentido, eis o STJ:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  PEDIDO
DE  AFASTAMENTO  DA  QUALIFICADORA  DE  ABUSO  DE
CONFIANÇA.  IMPROCEDÊNCIA.  AGENTE  QUE  SE  VALEU  DA
CONDIÇÃO DE GERENTE DA EMPRESA-VÍTIMA.  RELAÇÃO DE
CONFIANÇA. PENA-BASE. REAJUSTAMENTO. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME.
1. [...].
4. A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art.
93, IX, CF) de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art.
59  do  Código  Penal,  conforme  seja  necessário  e  suficiente  para
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reprovação e prevenção do delito.
5.  A  imputabilidade,  a  exigibilidade  de  conduta  diversa  e  o
potencial conhecimento da ilicitude constituem pressupostos da
culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico do
crime,  ao  passo que a  "culpabilidade"  prevista  no  art.  59  do
Código Penal diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta
do agente, esta, sim, a ser valorada no momento da fixação da
pena-base.
7. [...]
9. Ordem concedida parcialmente para reduzir a pena do paciente de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze)  dias-multa
a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
mantidos o regime prisional aberto e a substituição de pena2. (grifo
nosso)

Esta  circunstância,  portanto,  não  pode  ser  tida  em  desfavor  do
sentenciado.

Quanto  aos  motivos,  Sua  Exa.  os  considerou  em  demérito  do
apelante  tendo  em vista  que  o  produto  do  roubo  seria  utilizado  para  a  aquisição  de
entorpecentes, o que, conforme entendimento do STJ, não justifica a exasperação da
pena-base, a saber:

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  ART.
157,  §  2.º,  INCISOS I  E II,  DO CÓDIGO PENAL.  EMPREGO DE
ARMA BRANCA (FACA). EXAME PERICIAL. NÃO APREENSÃO DO
INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU
EMPREGO  NA  PRÁTICA  DO  CRIME.  ORIENTAÇÃO  FIRMADA
PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO
ERESP N.º 961.863/RS, REL. MIN. GILSON DIPP. DOSIMETRIA DA
PENA.  INIDONEIDADE  DA  FUNDAMENTAÇÃO  JUDICIAL
APRESENTADA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE.  CULPABILIDADE  E  MOTIVAÇÃO  DO  CRIME
ILEGALMENTE  CONSIDERADAS.  TERCEIRA  FASE  DA
DOSIMETRIA DA PENA.  AUMENTO  ACIMA DA RAZÃO  MÍNIMA
LEGAL  (1/3).  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  CONCRETA.  MERA
UTILIZAÇÃO  DE  CRITÉRIO  MATEMÁTICO  (OBJETIVO).
IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.º  443/STJ.
HABEAS  CORPUS  PARCIALMENTE  CONCEDIDO,  PARA
DIMINUIR  A  PENA-BASE  AO  MÍNIMO  LEGAL.  CONCEDIDO
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA SANAR A ILEGALIDADE NA
TERCEIRA  FASE  DA  DOSIMETRIA  DAS  PENAS,  AO  FINAL
FIXADAS EM 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, E 13 DIAS-
MULTA.
[...]
4. Não pode ser majorada a pena-base fundando-se, tão somente,
em  referências  vagas,  genéricas,  carentes  de  fundamentação
objetiva para justificar  a exasperação,  como ocorrido,  na hipótese,
em relação à culpabilidade do agente.
5. Os fatos de o réu ter condições de entender o caráter ilícito de sua
conduta e de ter agido com vontade livre e consciente para a prática

2(HC 90.161/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 08/03/2010)
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do delito não constituem motivação idônea para justificar o aumento
da pena-base, sob a justificativa de exacerbação da culpabilidade.
6.  É errôneo valorar negativamente a motivação se o crime foi
cometido com a finalidade de obter de dinheiro para comprar
drogas,  mormente  porque  "[t]al  circunstância  não  possui
relação direta  com o  fato  delituoso,  bem assim o  tratamento
atual  conferido  pelo  ordenamento  jurídico  ao  usuário  de
entorpecente  dirige-se  a  um  modelo  terapêutico,  não  mais
repressivo,  e  sim voltado à  recuperação"  (HC 113.011/MS,  6.ª
Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 05/04/2010).
[...]
9. Habeas corpus parcialmente concedido, para diminuir a pena-base
ao mínimo legal. Concedido habeas corpus de ofício, para sanar a
ilegalidade na terceira fase da dosimetria da penas, ao final fixadas
em  5  anos  e  4  meses  de  reclusão,  e  13  dias-multa,  mantido,
entretanto,  o  regime  prisional  inicial  estabelecido  pelas  instâncias
ordinárias, qual seja, o fechado3. (grifo nosso)
 

No  que  toca  à  personalidade,  o  Juiz  monocrático a  considerou
negativa  sob  o  argumento  de  que  o  recorrente  teria  sido  ousado  em  sua  conduta,
arriscando a vida da vítima, acaso reagisse. Tal fato, em que pese o entendimento do
Magistrado, já está abarcado pelo próprio tipo penal, pois o delito em questão é cometido
mediante grave ameaça que, no caso, foi concretizada com o uso de arma de fogo. Esta
conduta, embora seja, de fato, ousada, não transcende a própria figura típica e, assim,
não conduz à exasperação da pena-base.

A  respeito  das  circunstâncias  do  crime,  para  a  sua  avaliação
negativa,  foi  consignado  que  o  delito  fora  cometido  em local  de  grande  movimento,
demonstrando uma ausência de intimidação por parte do réu, ora apelante. 

Conforme foi consignado na própria sentença, o crime foi cometido
no interior da Loja  Cacau Show, quando o sentenciado se aproximou do caixa, fingindo
ser um cliente, e anunciou o assalto, mostrando o revólver que estava apontado para o
chão. Neste momento, subtraiu a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e
empreendeu fuga (f. 75/76).

Tais fatos, por si sós, não demonstram uma maior gravidade em sua
conduta, a ser avaliada a título de circunstâncias do crime. Não há, nos autos, provas de
que, com o seu modo de agir, tenha exposto o patrimônio ou a integridade física de outras
pessoas a perigo. Tal qual consta do édito condenatório, a maneira como foi executado o
roubo  encontra-se  dentro  dos  limites  da  própria  figura  típica,  não  autorizando  o
incremento da reprimenda.

Finalmente,  no  que  diz  respeito  às  consequências  do  delito,
constata-se que o Juiz, para exasperar a pena-base, avaliou  o trauma da vítima ao ser
assaltada.

 
Novamente, para aumentar a sanção na primeira fase do método

trifásico, foi valorado elemento do próprio tipo, referente ao temor decorrente da violência
e da grave ameaça, o que enseja indevido bis in idem. 

3(HC 167.936/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012)
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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
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 sentença4. (grifo nosso)

 
Finda, portanto, que nenhuma das circunstancias judiciais autoriza a

exasperação da reprimenda nesta primeira etapa.

Desta forma, a pena-base deve ser reduzida de 07 (sete) anos de
reclusão, mais 48 (quarenta e oito) dias-multa (f. 78), para o piso estipulado no art. 157 do
CP, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconheço as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a
exemplo do que foi feito no édito condenatório (f. 78). Contudo, deixo de atenuar a pena,
que já está no mínimo, diante do que dispõe o enunciado de súmula n. 2315 do STJ.

Inexistem outras atenuantes ou agravantes.

Na  terceira  fase  do  método  trifásico,  reconheço  a  incidência  da
causa especial de aumento previstas no art. 157, §2°, I, do CP, razão pela qual majoro a
pena na menor fração, ou seja,  em 1/3 (um terço),  tal  qual  feito na sentença (f.  78),
perfazendo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-
multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de outras causas de diminuição
ou de aumento.

4(HC 181.381/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012,
DJe 11/09/2012)
5A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
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Conquanto  a  pena  final  tenha  sido  reduzida,  o  regime  deve
permanecer inalterado, conforme fixado no édito condenatório, tendo em vista o disposto
no art. 33, §2°, “b”6, e §3°7 c/c art. 59, III8, do CP.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto,  dou provimento parcial à apelação, apenas para
reformar a sentença no capítulo da dosimetria, reduzindo a pena de 08 (oito) anos de
reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, tornando-a definitiva no montante de 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 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  Marcos  William  de
Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior), relator, e Carlos Martins Beltrão Filho,
revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de julho de
2014.

Marcos William de Oliveira
Juiz Convocado

Relator 

6Art. 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;
7§ 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)
8III - 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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