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Seguro  o compêndio  probatório  a  demonstrar  o 
cometimento  do  ilícito  penal  pelo  acusado, 
descabe falar  em insuficiência  probatória  e,  por 
corolário, em sua absolvição.

Não  há  que  se  falar  em inimputabilidade  penal 
quando  não  restou  demonstrado  por  intermédio 
do conjunto probatório que,  ao tempo do crime, 
era  o  réu  inteiramente  incapaz  de  entender  o 
caráter  ilícito  do  fato  ou  de  determinar-se  de 
acordo  com  esse  entendimento  em  razão  da 
dependência da droga.
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A condenação ao pagamento de multa é preceito 
secundário  do  crime  de  roubo,  inexistindo 
previsão legal para a sua isenção, mesmo para os 
reconhecidamente pobres.

Compete ao Juízo de Execução Penal analisar a 
efetiva inexistência de vaga em estabelecimento 
prisional  adequado  para  o  cumprimento  da 
sanção penal, bem como avaliar o real estado de 
saúde do réu, para que haja o recolhimento em 
prisão domiciliar.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 

Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  112)  manejada, 

tempestivamente, por  Sérgio Luiz da Silva face a sentença de fls. 106/111, 

proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  2ª  Vara  Regional  de  Mangabeira  da 
comarca da Capital, que  condenou-o a uma pena de  04 (quatro) anos de 
reclusão, a ser cumprida no regime, inicialmente, aberto, mais 10 (dez) 
dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 157, caput do Código 
Penal.

Em sede de razões recursais (fls. 131/137), requereu o apelante a 

reforma da sentença para que seja decretada sua absolvição pois no momento 

do ato delitivo estaria ele sob efeito de entorpecentes, sendo viciado confesso 

em “crack”. Ademais, dever-se-ia, a seu ver, analisar a palavra da vítima com 

reserva, dando especial atenção a versão por ele apresentada.

Caso  não  seja  esse  o  entendimento  adotado,  suplicou  pela 
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reforma da pena privativa de liberdade imposta, eis que exacerbada, e a de 

multa, por ser pobre na forma da lei, bem como o cumprimento da pena em 

domicílio  por  se  tratar  de  portador  de  “osteomelite”,  possuindo  fraturas 

expostas e sequelas permanentes em sua perna direita que o impedem de 

andar,  necessitando  de  tratamento  médico  diário  e  deslocamento  por 

intermédio de cadeira de rodas.

Contra-arrazoando (fls. 140/142), o Representante do Ministério 

Público  a quo  opinou pela manutenção da sentença objurgada em todos os 

seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 149/151, 

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu 

denúncia em desfavor de  Sérgio Luiz da Silva, dando-lhe como incurso nas 

sanções penais do artigo 157, caput do Código Penal, já que, no dia 20 de 

março de 2008, pelas 00h30, teria ele, fingindo estar armado, colocando a mão 

embaixo da camisa, subtraído para si um telefone celular e uma pochete da 

vítima José Ranieri Monteiro de Lima.

Processado, regulamente, o feito, veio o Juízo a quo a condená-lo 

a uma pena de  04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime, 
inicialmente,  aberto,  mais  10  (dez)  dias-multa,  pela  prática  do  crime 

capitulado no artigo 157, caput do Código Penal.

Irresignado,  o  réu  manejou  recurso  apelatório  requerendo, 

inicialmente,  a  reforma do  decisum condenatório  com a  decretação de sua 
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absolvição eis que no instante delitivo agiu sob efeito de entorpecentes, já que, 

naquele  tempo,  era  dependente  de  “crack”,  bem  como  haver-se-ia  de  dar 

especial relevância a versão por ele apresentada. E, de modo subsidiário, a 

reforma da pena privativa de liberdade e de multa, bem como a imposição de 

seu cumprimento em domicílio ante o fato de ser portador de “osteomelite”.

Pois bem. 

A materialidade restou, irrefutavelmente, demonstrada pelo auto 

de apresentação e apreensão de fl. 11. 

A  autoria,  por  sua  vez,  se  fez  comprovada  pelo  auto  de 

reconhecimento (fls.  12/13)  e  pela  confissão do réu,  em ambas as esferas, 

corroboradas pelas declarações da vítima e da testemunha ocular. Vejamos:

O Policial  George Frederico Beuttenmuller, quando do auto de 

prisão em flagrante, expôs:

QUE estava de serviço, na data de hoje, no comando 
da VTR 0800, quando, por volta das 20:10 horas, foi 
solicitado via CIOP para atender  uma ocorrência no 
bairro  dos  bancários,  na  praça  da  Paz,  acerca  de 
roubo; QUE ao chegar no local entrou em contato com 
a vítima o qual lhe descreveu o indivíduo tendo então 
o  depoente  partido  em  diligência  vindo  encontrar  o 
acusado  nas  proximidades da Pizarrela,  também no 
bairro dos Bancários; QUE ao abordá-lo o mesmo não 
esboçou reação e foi encontrado com o mesmo os 
pertences  da vítima,  a  saber  uma pochete  e  um 
celular  de marca  NOKIA 2310;  que  informa que  o 
acusado foi reconhecido pela vítima e pela testemunha 
que estava com ela no momento do fato […] (fl.  05) 
(grifei)

Sendo o mesmo dito na esfera judicial:

Que na época do ocorrido encontrava-se no comando 
de uma viatura militar quando recebeu um comunicado 
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do COIP de ocorrência do roubo na altura da Praça da 
Paz  e  ali  chegando  encontraram  dois  rapazes  que 
disseram que teriam sido abordado por um indivíduo 
que roubou o celular de um deles; que então pediu a 
um dos rapazes que entrasse na viatura para ajudar 
no  reconhecimento  do  infrator  se  acaso  o  mesmo 
fosse visto nos arredores; que após fazer uma ronda 
pela área o declarante avistou um rapaz caminhando 
em  atitude  suspeita  em  sentido  contrário  ao 
deslocamento  da  viatura  e  resolveu  abordar;  que o 
mesmo trazia consigo um celular e de início disse 
que o pertencia mas quando o depoente dicou [sic] 
o  mesmo  constatou  que  o  celular  pertencia  a 
Ranieri;  que  em  seguida  reconheceu  a  pessoa 
abordada como sendo o autor do delito;  que com o 
infrator  foi  apreendido também um [sic]  pochete 
vazia sem dinheiro nela; que não se recorda se foi 
encontrado  arma  em  poder  do  infrator;  que  o 
declarante  reconhece  o  acusado  como  sendo  o 
indivíduo que foi  preso e  que portava o celular  e  a 
pochete das vítimas; que após haver sido descoberto 
o indivíduo confessou o delito […] (fl. 85) (grifei)

A  testemunha  ocular  Ramon  Guerra  de  Oliveira declinou, 

perante a autoridade policial como tudo ocorreu:

QUE por volta das 20 horas, o depoente estava em 
companhia da vítima de nome RANIERI na praça da 
paz no bairro dos Bancários; QUE em dado momento 
afirma que notou a presença do acusado, sentindo que 
o mesmo iria praticar um assalto; QUE diante disso o 
depoente e RANIERE apressaram o passo, mudando 
de rua, tendo o depoente para [sic] em frente a uma 
casa, a qual não se recorda e fingindo chamar por um 
desconhecido;  QUE diante  disso  o  acusado  passou 
direto pelo depoente e por RANIERI; QUE no entanto 
o  depoente  achou  melhor  voltar  pelo  mesmo,  haja 
vista o acusado ter continuado no sentido oposto; QUE 
RANIERI não acreditou que o acusado pudesse estar 
escondido  a  frente,  e  resolveu  continuar,  momento 
em que o  depoente viu  quando o seu amigo foi 
abordado  tendo  o  depoente  percebido  que  o 
acusado  fingiu  estar  armado,  e  diante  disse 
roubou de RANIERI uma pochete de cor preta com 
um celular NOKIA […]  QUE o depoente reconhece 
o acusado SÉRGIO LUIZ DA SILVA, como sendo o 
autor do roubo praticado contra o seu amigo JOSÉ 
RANIERI MONTEIRO DE LIMA, no dia de hoje, por 
volta das 20:00 horas no bairro dos Bancários. (fl. 
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06) (grifei)

Versão essa ratificada em Juízo:

Que ia para uma festa na casa do amigo no bairro dos 
Bancários  e  companhia  [sic]  do  amigo  e  quando 
passava pela Praça da Paz,  avistam [sic]  um rapaz 
sentado em um banco que despertou a atenção de 
ambos pelo comportamento estranho do mesmo; que 
quando passaram pelo rapaz alguns instantes depois 
Ranieri  observou  que  o  mesmo  o  seguia;  que  o 
declarante e Ranieri resolveram para [sic] na casa de 
alguém  simulado  [sic]  estar  esperando  alguém  da 
casa;  que o  rapaz que o  seguiu  passou por  eles  e 
dobrou a esquina;  que algum tempo depois,  Ranieri 
decidiu ver se o rapaz tinha ido embora na esquina e 
assim  que  chegou  foi  abordado  pelo  rapaz  que  o 
abordou e o agarrou por trás pelo braço com a mão da 
cintura sob a  camisa;  que ordenou a  Ranieri  que o 
levasse até o declarante; que o declarante ao se ver 
diante  da  cena  acreditou  que  o  infrator  estivesse 
armado  e  o  mesmo  determinou  ao  declarante  que 
passasse a bolsa e o declarante conversou dizendo 
que  não  tinha  dinheiro,  bolsa  e  documentos  e 
conseguiu  esconder  o  celular  dentro  da  calça  e 
entregou  a  pochete  sem  dinheiro  dentro  e  o  rapaz 
evadiu-se do lugar levando o celular de Ranieri;  que 
telefonaram para a polícia que chegou ao local pouco 
tempo  depois  e  após  comunicaram aos  policiais  os 
mesmos poucos minutos depois  retornaram ao local 
onde estavam trazendo o autor do delito tendo em seu 
poder  a pochete vazia  do declarante e o celular  de 
Ranieri;  que  não  viu  arma  em  momento  algum  do 
acusado; que o mesmo simulou que estava armado e 
intimidou  o  declarante;  que  o  declarante  ficou 
amedrontado ao ver Ranieri detido pelo acusado que 
aparentou  ao  declarante  estar  realmente  armado, 
diante  da  postura  do  mesmo  colocar  a  mão  sob  a 
camisa na altura da cinta [sic] que estava armado; que 
o  autor  da  infração  aparentava  estar  nervoso  com 
sinais  de  alteração;  que,  no  entanto,  após  Raniere 
conversar  com  o  mesmo  tentando  acalmá-lo,  ele 
permitiu que tirasse o chip do celular; que o acusado 
não chegou em algum momento ameaçado matar  o 
declarante ou Ranieri [sic]; que atualmente o acusado 
aparenta uma aparência melhor do que na época do 
delito; que na época do delito o acusado estava com 
barba grande, cabelo grande e aparentava ser pessoa 
descuidada  […]  que  reconheceu  o  acusado  como 
sendo a pessoa que abordou o declarante e Ranieri 
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por ocasião do delito subtraindo o celular e que depois 
foi  preso  pela  polícia  tendo  em  poder  o  celular 
subtraído  e  uma  pochete  vazia  do  declarante,  sem 
dinheiro ou documentos e de pouco valor. (fls. 83/84)

O ofendido  José Ranieri Monteiro de Lima, por sua vez, disse 

na esfera extrajudicial:

QUE no dia de hoje, por volta das 20 horas, quando 
encontrava-se  na  praça  da  paz,  no  bairro  dos 
Bancários, em companhia da 2ª Testemunha; QUE em 
determinado momento ambos perceberam a presença 
do acusado e sua intenção de roubar-lhes; QUE então 
o  declarante  e  seu  amigo,  apressaram  o  passo, 
chegando a parar em uma casa, fingindo que conhecia 
os donos para despistar o acusado; QUE a estratégia 
deu certo, tendo o acusado passado direto por eles; 
QUE informa que o declarante foi até a esquina para 
certificar-se de que o acusado teria ido embora, tendo 
nesse momento o acusado lhe abordado fingindo estar 
armado e roubou do declarante uma pochete de cor 
preta  com  seu  celular  de  marca  NOKIA2310;  que 
então a 2ª  testemunha acionou a polícia  militar  que 
conseguiu efetuar a prisão do acusado, recuperando 
os objetos;  QUE o declarante  reconhece o acusado 
SÉRGIO LUIZ DA SILVA como sendo o autor de roubo 
praticado contra  sua pessoa,  no  dia  20.03.2008 por 
volta das 20 horas, no bairro dos Bancários. (fl. 07)

E em Juízo:

QUE no  dia  e  hora  do  ocorrido  ia  caminhando  em 
companhia  do  seu  amigo  Ramon  Guerra  para  uma 
festa na casa de uma amiga no bairro dos Bancários e 
quando  passaram pela  Praça  da  Paz  avistaram um 
rapaz sentado  no banco e  ficou  observando para  o 
declarante e Ramon quando passaram; que o rapaz 
seguiu o declarante e Ramon e sentindo que alguma 
coisa  pudesse  vir  a  acontecer  com  ambos;  o 
declarante e Ramon pararam na casa nas vizinhanças 
e  simularam  alguém  sair  da  casa;  que  o  acusado 
passou pelo declarante e Ramon dobrou uma esquina; 
que  o  declarante  foi  até  a  esquina  verificar  se  a 
pessoa  que  os  seguia  tinha  ido  embora  e  nesta 
ocasião foi abordado por esta pessoa que colocou a 
mão sob a camisa na altura da cinta [sic] simulando 
estar armado ao mesmo tempo em que pediu o celular 
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ao  declarante,  deixando  a  entender  que  era  um 
assalto;  que o declarante ficou com medo,  achando 
que  esta  pessoa  estava  armada,  não  reagiu  e  foi 
agarrado pelo pescoço pelo mesmo e ficou abraçado 
ao declarante, por trás do declarante e com a mão sob 
a camisa simulando estar armado e esta pessoa, que 
estava bastante nervosa, ordenou ao declarante que 
chamasse Ramon; que quando Ramon se aproximou, 
ficou assutado achando que o infrator estava armado; 
que  o  infrator  tomou  o  celular  e  a  pochete  do 
declarante;  que o declarante pedia que o infrator  se 
acalmasse e  pediu  o chip  do celular,  e  foi  atendido 
pelo  mesmo;  que  o  infrator  saiu  do  local  levando o 
celular do declarante; que o declarante afirmou para a 
polícia  que  chegou  ao  local  cerca  de  dez  minutos 
depois,  tendo o declarante narrado o quentinha [sic] 
ocorrido  e  descrito  os  traços  físicos  e  a  roupa  do 
infrator;  que  cerca  de  dez  minutos  depois  a  polícia 
chegou  ao  local  trazendo  o  infrator  que  portava  o 
celular  do  declarante  a  pochete;  que  na  ocasião  o 
declarante reconheceu a pessoa presa como sendo o 
autor do delito e no momento presente reconhece o 
acusado  como  sendo  o  autor  do  roubo  de  que  foi 
vítima;  que  na  ocasião  do  delito  o  acusado  estava 
nervoso  aparentando  estar  drogado;  que  tanto  o 
celular  do  declarante  quando  [sic]  a  pochete  de 
Ramon  foram  devolvidos  pela  polícia;  que  em 
momento  algum  o  declarante  viu  alguma  arma  em 
poder do acusado e quando o mesmo foi deito [sic] o 
declarante não viu alguma arma ser apreendida; que 
no  entanto  no  momento  da  abordagem  delituosa  o 
declarante sentiu-se intimidado por acreditar diante da 
postura do acusado em manter a mão sob a camisa na 
altura da cinta durante todo o tempo do delito que o 
mesmo estava armado; que o acusado falou em tom 
intimidatório que impôs tempo ao declarante e depois 
a Ramon; que na hora em que o acusado postou a 
mão sob a camisa na altura da cinta [sic] o declarante 
achou que o mesmo estivesse armado com revólver 
[…] (fls. 81/82)

O réu  Sérgio Luiz da Silva, a todo tempo, confessou a autoria 

delitiva:

QUE o interrogado assume as acusações que lhe são 
imputadas, as quais dão conta de que no dia de hoje, 
o acusado praticou um roubo no bairro dos Bancários, 
por volta das 20 horas, nas proximidades da Praça da 
Paz;  QUE o  mesmo informa que  sentiu  que  estava 
fácil e resolver roubar o celular da vítima, pretendendo 
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vendê-lo por volta de R$50,00 (cinquenta reais) para 
gastar com bebida e outras coisas; QUE informa que 
não  faz  uso  de  drogas;  QUE  informa  que  após  o 
roubo,  tentou  evadir-se  mas  foi  preso  pela  polícia 
militar que o conduziu até esta delegacia, tendo sido 
achado com o interrogado na hora de sua prisão os 
objetos roubados. (extrajudicial, fl. 08)

Que  no  dia  e  horário  do  corrido  estava  bastante 
drogado e alcoolizado e não se recorda de detalhes do 
que ocorreu e se lembra que cometeu o ato ilícito ao 
abordar  as  vítimas  e  roubar  o  celular;  que  agiu 
porque estava drogado e estava devendo dinheiro 
aos traficantes que lhe fornecem a droga; que os 
traficantes diziam que se o declarante não pagasse a 
dívida  estava  morto;  que  devia  duzentos  reais  ao 
fornecedor da droga; que era viciado em crack há dois 
anos;  que  chegou a  sofrer  atentado  à  bala  que lhe 
fraturou a perna e ocasionou uma cirurgia da qual está 
se restabelecendo e não consegue andar com ajuda 
de  muleta  e  teve  uma  infecção  que  lhe  causou 
“osteomelise”  que  está  dificultando  o  processo  de 
cicatrização;  que  o  traficante  descarregou  todas  as 
balas  e foi  atingido na coxa e  nas  pernas;  que sua 
família  internou  por  oito  meses  internado  [sic]  na 
Fazenda  “Casa  do  Sol”  em  Campina  Grande, 
realizando  terapias  ocupacionais  e  religiosas;  que 
afirma estar arrependido do ato praticado e presente 
[sic] livrar-se da dependência às drogas […] (judicial, 
fl. 88) (grifei)

As  declarações  das  testemunhas  Marcelo  do  Nascimento 
Rodrigues (fl. 86) e Eliete Gama do Nascimento (fl. 87) em nada auxiliaram 

no deslinde do feito,  apenas vindo aos autos para constatar a suposta boa 

conduta do réu e o atentado por esse sofrido ao tentar se livrar da dependência 

das drogas:

[…] que após ser preso pela ocorrência narrada nos 
autos o acusado chegou a ser internado na clínica do 
Dr.  Fabiano Moura;  que após isso o acusado sofreu 
atentado à bala por traficantes que não aceitam o fato 
do mesmo largar as drogas e que o mesmo não sai à 
rua com medo de ser atacado por traficantes; que em 
decorrência do tiro na perna o acusado sofreu fraturas 
e passou por cirurgia onde colocou pinos da perna e 
anda com muletas […] (fl. 86)
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[…] que o acusado sofreu um atentado que lhe feriu a 
perna  depois  que  resolveu  largar  as  drogas  e  se 
encontra  atualmente  com  a  perna  fraturada  e  fez 
cirurgia para colocação de pinos nas pernas e anda de 
muletas […] (fl. 87)

Não há, assim, qualquer dúvida quanto à autoria delitiva imputada 

ao réu, nem há que se falar em isenção da pena por inimputabilidade penal do 

mesmo, nos moldes do artigo 45 da Lei n. 11.343/061 c/c artigo 26 do Código 

Penal2, por ter agido, em tese, sob influência de entorpecentes, eis que não 

demonstrado, em instante algum, que, ao tempo do crime, era  inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 

com esse entendimento em razão da dependência da droga, o que competia à 

Defesa, por força do artigo 156 do Código Processual Penal3.

Nessa senda, restando irrefutavelmente comprovadas a autoria e 

a materialidade delitiva, deve ser a sentença condenatória objurgada mantida, 

sem reformas quanto a sua fundamentação.

No  que  se  refere  ao  pedido  subsidiário  de  reforma  da  pena 

privativa de liberdade, eis que exacerbada, e da de multa, por ser o réu pobre 

na forma da lei, tenho que tais argumentos não são procedentes.

Para tanto, faz-se imprescindível transcrever o trecho em que o 

magistrado a quo efetuou a dosimetria da pena:

Trata-se  de  réu  primário,  conforme  a  certidão  de 
antecedentes criminais de f. 104/105, sem a presença, 

1 Art.  45. É  isento  de  pena  o  agente  que,  em razão  da  dependência,  ou  sob  o  efeito, 
proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, 
qualquer que tenha sido a infração penal praticada,  inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

2 Art.  26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento

3 Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
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no feito, de circunstâncias que lhes desfavoreçam os 
ANTECEDENTES, ou que bem não lhes recomendem 
a CONDUTA SOCIAL e, por conseguinte, viessem a 
revelá-lo como sendo portador de PERSONALIDADE 
inclinada à prática delitiva.  O MOTIVO do crime,  ao 
que  parece,  conforme  o  teor  do  Termo  de 
Interrogatório do acusado de f. 88, decorre do fato de 
que o mesmo se encontrava drogado por ocasião do 
delito e que “Estava devendo dinheiro aos traficantes 
que  lhe  fornecem a  droga”  e,  caso  não  pagasse  a 
dívida, “estava morto”. A ação delitiva foi executava em 
uma CIRCUNSTÂNCIA em que a vítima fora colhida 
de surpresa, enquanto ia caminhando em companhia 
do seu amigo Ramon Guerra de Oliveira em direção à 
casa de uma amiga no Bairro dos Bancários. Do ilícito 
não  resultaram  CONSEQUÊNCIAS  patrimoniais,  já 
que  a  res  furtiva foi  recuperada  e  restituída  ao 
proprietário.  O agente atuou apenas com dolo direto 
direcionado ao cometimento do ilícito penal, o que, por 
si  só,  não  lhe  agrava,  de  forma  excepcional,  a 
CULPABILIDADE  (juízo  de  reprovação  social  da 
conduta),  face  constituir  circunstância  inerente  à 
definição  típica  penal  e,  por  consequência,  já  se 
encontrar recriminada no próprio conceito abstrato da 
norma  penal  violada.  No  que  atine  ao 
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA,  esta  em  nada 
contribuiu para o desencadear do crime.
Com  estas  razões,  fixo-lhe  a  pena-base  em  04 
(quatro) anos de reclusão, apenação esta que a torno 
a  pena  definitiva  [sic],  por  não  incidirem  sobre  a 
espécie outras causas ou circunstâncias, especiais ou 
genéricas, de aumento ou diminuição. Cumulo à pena 
privativa de liberdade a pena de multa no mínimo legal 
de 10 (dez) dias-multa, dando-se a cada dia multa o 
valor  de 1/30 do salário mínimo vigente á época do 
fato.
ISTO  POSTO:  julgo  procedente  a  denúncia  para 
condenar  SÉRGIO  LUIZ  DA SILVA,  já  devidamente 
qualificado neste feito, como incurso na norma penal 
incriminadora  inserida  no  art.  157,  caput do  Código 
Penal,  às penas de 04 (quatro)  anos de reclusão,  a 
serem cumpridas na penitenciária Juiz Hitler Cantalice, 
em regime aberto [...] (fls. 109/110)

Percebe-se da atenta leitura que, ao contrário do afirmado pelo 

recorrente, o magistrado primevo procedeu corretamente quando da avaliação 

das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estipulando a pena 

privativa de liberdade e a de multa definitivas no mínimo legalmente previsto, 
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ou seja, 04 anos (artigo 157, caput do CP) e 10 (dez) dias-multa (artigo 49 do 

CP), não sendo admissível a sua reforma.

Sublinha-se que não há que se falar em aplicação da atenuante 

elencada na alínea “d”  do inciso III  do artigo 65 do Código Penal  eis  que, 

conquanto tenha admitido os fatos a ele imputados, sustentou ser inimputável, 

ante sua dependência à entorpecentes, e, nessa senda, a confissão não teve o 

condão de admitir a prática delitiva mas, sim, exercer o direito de autodefesa 

com o fim de excluir a imputação que lhe foi feita (confissão qualificada).

A propósito:

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  LESÃO  CORPORAL 
SEGUIDA  DE  MORTE.  RECONHECIMENTO  DA 
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  IMPOSSIBILIDADE. 
CONFISSÃO  QUALIFICADA.  ORDEM  DE  HABEAS 
CORPUS DENEGADA.  1.  A confissão  qualificada, 
na  qual  o  agente  agrega  à  confissão  teses 
defensivas  descriminantes  ou  exculpantes,  não 
tem  o  condão  de  ensejar  o  reconhecimento  da 
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do 
Código  Penal.  De  qualquer  forma,  a  versão  dos 
fatos  apresentados  pelo  ora  Paciente  sequer  foi 
utilizada para embasar a sua condenação, uma vez 
que restou refutada pelo Conselho de Sentença do 
Tribunal do Júri. 2. In casu, o Paciente confessou ter 
esfaqueado  a  vítima  para  se  defender,  alegando, 
portanto,  ter  agido em legítima defesa.  3.  Ordem de 
Habeas  Corpus  denegada.  (STJ -  HC:  197395  DF 
2011/0031975-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data 
de  Julgamento:  23/04/2013,  T5  -  QUINTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 30/04/2013) (grifei)

Nem mesmo há que se falar em subtração da pena de multa por 

ser ele pobre na forma da lei pois a referida sanção tem caráter cumulativo com 

a privativa de liberdade,  inadmitindo-se o seu afastamento por ausência de 

previsão,  nem mesmo redução,  pois,  como dito,  fora  estipulada no mínimo 

legal.

A propósito:

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0110390-68.2008.815.0000

APELAÇÃO CRIMINAL -  ROUBO -  SUBSTITUIÇÃO 
DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR 
RESTRITIVA  DE  DIREITOS  -  INVIABILIDADE  - 
EMPREGO  DE  GRAVE  AMEAÇA  -  FIXAÇÃO  DE 
REGIME ABERTO - POSSIBILIDADE - DECOTE DA 
PENA DE MULTA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO 
PROVIDO EM PARTE. I - É vedada a substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no 
delito de roubo, eis que a circunstância de ser o crime 
cometido  com violência  ou grave  ameaça impede  a 
concessão  deste  benefício.  II  -  Ao  condenado  não 
reincidente, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) 
anos, permite-se a fixação do regime prisional aberto, 
a teor do disposto no art.  33, § 2º,  c,  do CP. III  -  A 
condenação  ao  pagamento  de  multa  é  preceito 
secundário  do  crime  de  roubo,  inexistindo 
previsão legal para a sua isenção, mesmo para os 
reconhecidamente  pobres.  (TJMG -  APR: 
10518120083457001  MG  ,  Relator:  Júlio  César 
Lorens,  Data  de  Julgamento:  19/02/2013,  Câmaras 
Criminais Isoladas / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 
Publicação: 25/02/2013) (grifei)

Também  não  é  o  caso  de  conversão  da  pena  privativa  de 

liberdade por restritivas de direito eis que o crime de roubo exige a prática de 

violência ou grave ameaça, não preenchendo, então, o requisito encartado no 

inciso I do artigo 44 do Código Penal,  litteris: “[...] e o crime não for cometido 

com violência ou grave ameaça [...]”.

Por fim, no que se refere ao petitório de cumprimento da pena em 

prisão  domiciliar,  ainda  que  o  magistrado  primevo não  tenha  sobre  ele  se 

pronunciado quando da prolação da sentença combatida, e que a Defesa tenha 

trazido aos autos testemunhas (fls. 86/87) e fotografias (fl. 102) a corroborar 

com o fato de que o réu se encontraria em estado de saúde que lhe impediria 

de cumprir a pena no presídio, ante a “osteomelite” apresentada, tal matéria há 

de ser melhor analisada pelo Juízo de Execução Penal competente para avaliar 

a efetiva inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado para o 

cumprimento da sanção penal, bem como o real estado de saúde do réu.
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Nota-se  que  o  regime  imposto  para  o  cumprimento  da  pena 

definitiva  foi  o,  inicialmente,  aberto,  podendo,  se  constatada  a  efetiva 

dificuldade  de  mobilização  do  réu,  ser  determinado  o  recolhimento  em 

residência  particular,  por  força do artigo 117 da Lei  de Execução Penal,  in  

verbis:

Art.  117.  Somente  se  admitirá  o  recolhimento  do 
beneficiário de regime aberto em residência particular 
quando se tratar de:
[…]
II – condenado acometido de doença grave.

Forte  em  tais  razões,  julgo  pelo desprovimento do  recurso 

apelatório, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da 

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator. 

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o 

Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. 

Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 05 (cinco ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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