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PENAL. Apelação criminal. 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.   Reconhecimento  do  agente.
Palavra  das  vítimas.  Credibilidade.  Condenação  mantida.
Pedido  alternativo.  Dosimetria.  Pena-base.  Expressões
genéricas, abstrações e dados integrantes da própria conduta.
Fundamentação  inidônea.  Antecedentes,  circunstâncias  e
consequências do crime. Juízo de desvalor. Causas especiais
de aumento. Utilização daquela que mais aumenta (art. 68, p.
único,  do  CP).  Arma  própria.  Uso  de  espingarda  calibre  12
(doze)  e  revólver  calibre  38  (trinta  e  oito).  Acentuada
periculosidade.  Sistema trifásico.  observância.  Pena mantida.
Apelação desprovida.

- A condenação pelo delito de roubo circunstanciado deve ser
mantida  diante  da  comprovação  da  materialidade  e  autoria
delitivas, calcada, sobretudo, no reconhecimento do apelante
por uma das vítimas como sendo coautor do delito, bem como
no relato fornecido pelos ofendidos, rico em detalhes e digno
de credibilidade;

- Tratando-se de delito contra o patrimônio, cometido em local
ermo, sem testemunhas oculares do fato, a palavra das vítimas
assume especial relevo e deve ser admitida como prova válida
para manter a condenação impugnada;

-  Expressões  genéricas,  abstrações  e  dados  integrantes  da
própria  figura  típica  não  representam  fundamentos  idôneos
para justificar o aumento da pena-base;
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-  A condenação por delito  anterior,  transitada em julgado no
curso da ação penal em que proferida a sentença apelada, não
configura reincidência, devendo, contudo, ser considerada, na
primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes;

- A premeditação no cometimento do roubo, bem como a maior
expressão  financeira  do  prejuízo  experimentado  pela  vítima
justificam a consideração,  em demérito  do  sentenciado,  das
modulantes referentes às circunstâncias e consequências do
crime, respectivamente;

- O emprego de arma própria para o cometimento do delito,
consistente no uso de espingarda calibre 12 (doze) e revólver
calibre 38 (trinta e oito), justifica a exasperação da pena, na
terceira fase, em patamar acima da fração mínima de 1/3 (um
terço), o que atende ao disposto no p. único do art. 68 do CP e
ao enunciado de súmula n. 443 do STJ;

- Apelação desprovida.

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

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por  Alexandre Alves, que
tem por escopo impugnar a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da
Comarca de Pocinhos, que o condenou pela suposta prática do delito previsto no art. 157,
§  2°,  I  e  II1,  do  CP,  cominando-lhe  uma  pena  de  9  (nove)  anos  de  reclusão,  a  ser
inicialmente cumprida em regime fechado, mais 60 (sessenta) dias-multa, fixados no valor
mínimo (fs. 182/186).

Narra a denúncia que, por volta das 04:00hrs. do dia 13/06/09, nas
proximidades  do  “Sítio  da  Farinha”,  o  apelante  e  a  pessoa  indicada  como  sendo
Geniclaudio  de  Oliveira  Almeida,  também condenado,  teriam saído  de  um matagal  e
roubado duas pessoas, de quem subtraíram quantia certa em espécie.

Informa a exordial que o recorrente abordou o Sr. Pedro dos Santos,
ameaçando-o  com  a  espingarda  calibre  12  (doze)  que  portava,  enquanto  o  outro

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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sentenciado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um revólver calibre 38
(trinta  e  oito),  voltou-se  para  o  Sr.  Antônio  Barbosa  e  subtraiu-lhe  o  montante  de
R$15.000,00 (quinze mil reais), que seria utilizado para o pagamento de um distribuidor
(fs. 02/04).

Em  suas  razões,  o  apelante  desenvolve  um  longo  discurso
doutrinário e teórico, no qual chega a abordar tipos previstos na Lei n. 10.826/03, que não
é o caso em tela. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja absolvido ou,
alternativamente, pugna para que a pena seja reduzida (fs. 270/279).

Contrarrazões às fs. 280/282.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 286/288). Novamente provocada a se posicionar, desta vez sobre o teor do
despacho de fs. 290/292 e a certidão de f. 295, pronunciou-se pela tempestividade do
recurso (f. 299).

É o relatório.

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

A apelação deve ser conhecida e, no mérito, desprovida.

I – DA TEMPESTIVIDADE 

É comezinho que o início do prazo para a apelação, no processo
penal, conta-se a partir da última intimação, seja do réu ou de seu advogado, público ou
particular2.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi pessoalmente
intimado da sentença condenatória, via mandado expedido através de carta precatória, no
dia 02/08/12 (quinta-feira) (f. 212v.).

O termo de apelação só foi apresentado em 15/08/12 (quarta-feira)
(f. 196), mais de 10 (dez) depois da intimação do réu, tendo sido subscrito por advogado
particular constituído naquela mesma ocasião, conforme procuração de f. 197.

2HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO. TEMPESTIVIDADE.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em que,  da sentença condenatória, em
qualquer caso, devem ser intimados o réu e seu defensor público, dativo ou constituído,
aperfeiçoando-se o procedimento de cientificação da decisão com a última das intimações,
a partir da qual flui o prazo recursal.
[...]
3. Ordem concedida
(HC 98.644/BA,  Rel.  Ministro  HAMILTON CARVALHIDO,  SEXTA TURMA,  julgado  em 27/05/2008,  DJe
12/08/2008) (grifo nosso)
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Diante  disso,  foi  expedida  a  certidão  de  f.  217,  que  reputou
tempestivo o recurso porque a carta precatória, expedida para intimar o apelante do édito
condenatório, só fora juntada aos autos em 11/10/2012 (quinta-feira).

Ocorre que, quando a intimação pessoal da sentença condenatória
se dá através de mandado expedido em carta precatória, o prazo não se conta da sua
juntada aos autos, mas da realização do próprio ato processual, consistente na intimação
ao réu, ora apelante, conforme enunciado de súmula n. 7103 do STF.

Neste  sentido,  eis  o  STJ,  com  destaque  para  os  trechos  mais
relevantes: 

HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.  NECESSÁRIA  INTIMAÇÃO  DO  RÉU  E
DEFENSOR.  FLUÊNCIA A PARTIR DO ÚLTIMO ATO.  INÍCIO DO
PRAZO RECURSAL.  CONTAGEM A PARTIR DA INTIMAÇÃO,  E
NÃO  DA  JUNTADA  DA  CARTA  PRECATÓRIA  DEVIDAMENTE
CUMPRIDA AOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. Devem ser intimados da sentença condenatória tanto o acusado
quanto  o  seu  defensor,  não  importando,  porém,  a  ordem  dos
referidos  atos  processuais,  sendo  certo  que  o  prazo  para  a
interposição de recurso será contado da data da última intimação.
2.  O início da contagem do prazo para interposição do recurso
de  apelação  conta-se  da  intimação  da  sentença,  e  não  da
juntada  aos  autos  do  mandado  respectivo.  (Súmula  710  do
Supremo Tribunal Federal e precedentes desta Corte).
[...]
5. Ordem denegada4. (grifo nosso)

Desta  forma,  a  certidão de f.  217 encontra-se  equivocada e  não
pode ser admitida para a aferição da tempestividade.

A se considerar a data da intimação pessoal do apelante, ter-se-ia a
intempestividade de seu recurso. Todavia, dependendo da data da intimação da advogada
até então responsável pela sua defesa, o recurso poderia estar tempestivo.

Ocorre que dos autos não constava qualquer registro da intimação
da referida causídica.

Logo, a fim de se evitar maiores prejuízos e no desiderato de se
esclarecer esta questão, determinou-se a baixa dos autos, a fim de que fosse certificada a
data exata em que a advogada subscritora das alegações finais (fs. 170/173) foi intimada
da sentença condenatória (fs. 290/292). 

Em cumprimento ao referido despacho, foi exarada a certidão de f.
295, informando que a advogada do recorrente, Dra. Maria Eliesse de Queiroz Agra, não
havia sido intimada da sentença.

3No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou
da carta precatória ou de ordem.
4(HC  217.554/SC,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  19/06/2012,  DJe
29/06/2012)
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Ante  o  exposto,  acolhendo,  como razão de decidir,  os  judiciosos
fundamentos declinados no pronunciamento ministerial de f. 299 e tendo em vista que o
réu, ora apelante, não pode ser prejudicado por um equívoco atribuído exclusivamente ao
aparato  do  Poder  Judiciário,  tenho  o  recurso  como  tempestivo,  impondo-se  o  seu
conhecimento.

 
II – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade e autoria delitivas decorrem dos autos do inquérito
de fs. 05/52, donde constam os termos de declarações das vítimas (fs. 07;12/13; 17) e o
auto  de  reconhecimento  feito  pelo  ofendido,  Sr.  Antônio  Barbosa  Macedo,  no  qual
identificou Alexandre Alves, ora apelante, através da foto que lhe foi apresentada, como
sendo coautor do delito (f. 08). 

Além disso,  a  vítima,  Sr.  Antônio  Barbosa  de  Macedo,  em juízo,
afirmou que trafegava em um veículo por uma estrada de chão, numa velocidade de 15km
(quinze quilômetros) a 20km (vinte quilômetros), por volta das 04:00hrs. da manhã, quado
foi abordado por Alexandre Alves e pelo outro condenado, ambos armados. Relata que,
neste instante, ele e o seu ajudante foram arrastados para fora do carro, sob ameaça,
sendo indagados pelo dinheiro. Informa que o apelante puxou a outra pessoa que estava
com ele no carro e disse que iria matá-lo, momento em que o outro sentenciado pediu
para que não fizesse isso.

Destaca, ainda, que o apelante e seu comparsa demonstravam ter
prévio conhecimento de que ele trazia consigo a quantia subtraída, a qual era destinada
ao pagamento das despesas de algumas fazendas, sendo que nada foi recuperado.

Por sua vez, o outro ofendido, Pedro dos Santos, reiterou que foi
puxado  para  fora  do  carro  pelo  apelante  e  que,  logo  em  seguida,  este  colocou  a
espingarda calibre 12 (doze) em sua cabeça e disse que iria matá-lo, instante em que o
outro agente ordenou que não fizesse isso. Após a subtração do dinheiro, o recorrente
mandou que ele e o outro ofendido se virassem, pois iria atirar em suas costas. Neste
momento, relata que ele e a outra vítima correram e, logo depois, escutou um disparo de
arma de fogo, supostamente desferido para cima, a fim de afugentá-los.

Ambas as declarações, fornecidas pelas vítimas, estão registradas
na mídia de f. 126.

Verifica-se,  portanto,  que  o  apelante  foi  identificado  como  sendo
coautor  do  delito,  conforme  auto  de  reconhecimento  de  f.  08,  acima  referido,  sendo
evidente  que  o  relato  dos  ofendidos  revela  uma  narrativa  minuciosa  e  digna  de
credibilidade,  assegurando,  com firmeza,  que o  recorrente,  através de  grave  ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, subtraiu a quantia de
R$15.000,00  (quinze  mil  reais),  que  o  Sr.  Antônio  Barbosa  de  Macedo  trazia  para  o
pagamento de despesas do trato rural.

A palavra da vítima, em delitos tais, geralmente cometidos de forma
clandestina, ao abrigo de olhares alheios, assume destacado relevo como elemento de
convicção.
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Quanto à causa especial de aumento pelo uso de arma, conforme
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 improvido5. (grifo nosso)

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

III – DO PEDIDO ALTERNATIVO: DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA 

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  dosimetria  pode  ser
reapreciada em profundidade por esta Câmara Criminal, sendo-lhe permitido, inclusive,
substituir a fundamentação utilizada pela Juíza  a quo, desde que a pena final não seja
agravada, sem a necessidade de se determinar a baixa dos autos para que uma nova
dosagem seja feita.

Neste sentido, eis o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO.
DOSIMETRIA.  REFORMATIO  IN  PEJUS.  INOCORRÊNCIA.
QUANTUM  DA  PENA  QUE  PERMANECEU  FAVORÁVEL  AO
RECORRENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

5(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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1. O princípio da vedação a reformatio in pejus, disposto no art. 617
do  Código  de  Processo  Penal,  veda  a  reforma  da  decisão  em
prejuízo do réu, em recurso exclusivo da defesa.
2.  É  assente  na  jurisprudência  desta  Corte  Superior  o
entendimento de que, em razão do efeito devolutivo amplo da
Apelação, o Tribunal a quo pode apresentar novos fundamentos
para  justificar  o  aumento  na  pena,  desde  que  esta  não
ultrapasse aquela fixada anteriormente pelo magistrado singular,
mesmo em se tratando de recurso exclusivo do réu.
3. Agravo Regimental improvido6. (grifo nosso)

Fixada esta premissa, passa-se adiante.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o Juiz  a quo considerou em
desfavor do apelante a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as
circunstâncias e consequências do crime, conforme se verifica abaixo (fs. 185/186):

A culpabilidade do agente está evidenciada, sendo a conduta do réu
reprovável.  Os  Antecedentes são  desfavoráveis,  sendo  o  réu
reincidente.  [...]  O acusado possui  personalidade desvirtuada.  Os
motivos do  crime não o  favorecem. Demonstrou o réu ter  índole
egoística,  visando  o  lucro  fácil.  As  circunstâncias do  delito  são
desfavoráveis para o réu, uma vez que o crime foi cometido em lugar
ermo, longe da vista de possíveis interventores. As conseqüências
do fato criminoso foram relativamente graves, já que a vítima se viu
privada do dinheiro necessário à continuidade de seu comércio. [...]
(sic.) (grifo nosso)

Ocorre  que  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 a personalidade foram valoradas, 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.  597 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 ao sentenciado a oportunidade de
exercer o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido, é o posicionamento do STJ:

6(AgRg no HC 240.580/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 
29/10/2014)
7Art. 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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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).
[...] 
Ordem parcialmente concedida8. (grifo nosso)

Desta forma, se nada desabona estas circunstâncias, ou dado algum
as enaltece, deve-se tê-las como neutras, não podendo influir no agravamento da pena-
base.

Quanto aos maus antecedentes, verifica-se da certidão de f. 174 que
o recorrente foi  condenado pela prática do delito descrito nos arts.  12 e 14 da Lei n.
10.826/03, com trânsito em julgado ocorrido em 25/08/09, portanto em data posterior ao
fato delitivo, havido em 13/06/09. 

Embora tal condenação não configure a agravante da reincidência,
nos termos do art. 61, I9, c/c art. 6310, ambos do CP, este dado integra a vida pregressa do
recorrente e deve ser considerado como maus antecedentes, visto que o fato pelo qual foi
condenado em definitivo ocorreu, obviamente, antes do roubo em tela.

Para  tanto,  deve-se considerar  que entre  a  data  do crime objeto
destes autos e o trânsito em julgado daqueles outros delitos transcorreram pouco mais de
02 (dois) meses.

Tendo por base o que revela a experiência acerca do tempo médio
que leva um processo criminal para ser julgado em definitivo, o que, por evidente, não se
consuma em um período de pouco mais de 02 (dois) meses, conclui-se que os crimes dos
arts. 12 e 14 da Lei n. 10.286/03 foram cometidos, necessariamente, antes do injusto
objeto deste processo.

Assim, conforme entendimento do STJ, “a condenação definitiva por
fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz
respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar maus antecedentes”, in verbis:

8(HC  161.678/RO,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  02/09/2010,  DJe
04/10/2010)
9Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
10Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a 
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)
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HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  WRIT
SUBSTITUTIVO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  VALORAÇÃO
NEGATIVA  DA  PERSONALIDADE  DO  AGENTE  COM
FUNDAMENTO  EM  AÇÕES  PENAIS  EM  CURSO.
IMPOSSIBILIDADE.  REINCIDÊNCIA.  NECESSIDADE  DE
TRÂNSITO  EM  JULGADO  EM  DATA ANTERIOR  AO  CRIME  EM
ANÁLISE.  ILEGALIDADE.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
[...]
2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na
denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao
histórico do acusado e pode caracterizar maus antecedentes.
3.  O  reconhecimento  da  reincidência  com  fundamento  em
condenação prévia e definitiva já considerada na primeira etapa da
dosimetria caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem.
4. Somente se verifica a reincidência quando o agente comete novo
crime  depois  de  transitar  em  julgado  a  sentença  que  o  tenha
condenado por crime anterior, o que não ocorreu na hipótese.
5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para
reduzir a pena-base, afastar a reincidência e redimensionar a pena
final da paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13
dias-multa11. (grifo nosso)

No  que  se  refere  aos  motivos,  conforme  já  transcrito,  Sua  Exa.
considerou a intenção de obter “lucro fácil” para tomar esta circunstância em desfavor do
apelante.

A cupidez que levou o sentenciado 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 avaliação, para aumentar a sanção, enseja
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.

11(HC 145.443/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 
10/11/2014)
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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
paciente12. (grifo nosso)

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram tidas em prejuízo do
apelante mediante a consideração de que o fato se desenvolveu em local ermo, “longe da
vista de possíveis interventores”.

Além disso, deve-se ter em vista a engenhosidade empregada pelo
apelante e por seu companheiro para o cometimento do crime. 

Conforme  consta  das  declarações  do  Sr.  Antônio  Barbosa  de
Macedo, registradas na mídia encartada à f. 126, o recorrente e seu comparsa estavam à
beira  da  estrada,  escondidos  no  matagal,  esperando  que  as  vítimas  passassem por
aquele  trajeto.  Além  disso,  ao  fazerem  a  abordagem,  foram  logo  perguntando  pelo
dinheiro. 

Tais dados revelam que o crime foi cometido de forma premeditada,
o  que  justifica  a  consideração  das  circunstâncias  do  crime  em prejuízo  do  apelante,
exasperando a pena-base.

Em caso similar, decidiu o STJ:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  MESMA  FUNDAMENTAÇÃO
APLICADA  AOS  CORRÉUS.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA.  NÃO  OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.  DESFAVORABILIDADE.
MOTIVAÇÃO  CONCRETA.  ARMA  DE  FOGO.  APREENSÃO  E
PERÍCIA.  DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS
DE PROVA QUE COMPROVAM O EFETIVO EMPREGO DE ARMA.
INCIDÊNCIA  DA  CAUSA  ESPECIAL  DE  AUMENTO,  QUE  SE
MOSTRA DEVIDA.  FRAÇÃO DAS MAJORANTES.  AUMENTO EM
3/8. GRAVIDADE CONCRETA. EXECUÇÃO. PENA INFERIOR A 8
ANOS  DE  RECLUSÃO.  DESFAVORABILIDADE  DE
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  E  GRAVIDADE  CONCRETA.

12(HC  175.638/AC,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado  em
01/03/2012, DJe 19/03/2012)

10/14
 AC_00006601720098150541_06



IMPOSIÇÃO  DA  FORMA  MAIS  GRAVOSA  DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
[...]
2. Mostra-se devido o aumento na pena-base quando apontados
elementos  concretos  que  evidenciam a  desfavorabilidade  das
circunstâncias  do  crime,  tendo  em  vista  que  o  delito  foi
praticado mediante premeditação e com o auxílio de pessoa de
confiança da vítima.
[...]
6. Ordem denegada13. (grifo nosso)

No  que  diz  respeito  às  consequências  do  crime,  correta  foi  a
avaliação da Magistrada  a quo,  quando considerou o prejuízo experimentado pelo Sr.
Antônio Barbosa de Macedo, de quem foi levada a quantia de  R$15.000,00 (quinze mil
reais), a qual não foi recuperada.

Com efeito, o montante subtraído não se limita à configuração do
roubo, pelo que seria suficiente, como retribuição pelo desvalor de sua conduta, a fixação
da pena-base no mínimo.

As  consequências  patrimoniais,  aqui  verificadas,  assumem
considerável relevância, que deve projetar reflexos sobre a própria dosimetria, a fim de se
evitar  que  sejam  punidos,  com  a  mesma  resposta  penal,  crimes  com  resultados
substancialmente distintos, ferindo-se o princípio da individualização da pena.

Assim é que, no caso dos autos, o maior decréscimo patrimonial,
amargado  pela  vítima  de  que  ora  se  cuida,  deve  ser  considerado  na  análise  das
consequências do crime, justificando o aumento da pena-base, tal qual feito na sentença,
sem que, neste caso concreto, configure-se bis in idem.

No ponto, eis precedente do STF:

EMENTA Recurso  ordinário  em habeas  corpus.  Crime de  roubo.
Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça,
por  ser  ele  substitutivo de recurso ordinário constitucional  cabível.
Admissibilidade.  Análise  do  mérito,  ademais,  empreendida  pela
Turma,  que  concluiu  pela  concessão de  habeas  corpus  de ofício.
Pena-base. Consideração na fixação da pena das consequências
da  infração.  Prejuízo  elevado.  Elemento  validamente
considerado. Imposição de regime inicial mais gravoso. Exame do
tema diretamente pela Suprema Corte.  Impossibilidade.  Supressão
de instância. Recurso não provido. 
[…]
4.  A consideração,  nas circunstâncias  judiciais,  da expressão
financeira do prejuízo causado à vítima não constitui elemento
ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da
pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do
Código  Penal,  ao  determinar  que  o  juiz,  na  fixação  da
reprimenda,  faça  a  valoração,  entre  outros  elementos,  das
consequências da infração, o que, a toda evidência, subsume o

13(HC 194.910/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2012, DJe 
29/06/2012) 
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maior ou menor prejuízo que um crime de roubo venha a causar
à vítima.
5.  Quanto  ao  pedido  de  fixação  do  regime  semiaberto,  deve-se
destacar  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  não  vislumbrando
ilegalidade flagrante, deixou de manifestar-se sobre o tema, mesmo
sob  a  óptica  da  concessão  de  ordem  de  ofício.  Portanto,  sua
apreciação,  de  forma  originária,  pela  Suprema  Corte  configuraria
inadmissível supressão de instância. 6. Recurso não provido14. (grifo
nosso)

Em outro caso muito semelhante ao dos autos, onde o roubo gerou
um prejuízo de R$20.000,00 (vinte mil reais), decidiu o STJ:

HABEAS CORPUS.  ROUBO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA
ACIMA DO  MÍNIMO  LEGAL.  RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE
DUAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
CONDUTA SOCIAL. PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE  FUNDAMENTAÇÃO  ADEQUADA.  AFASTAMENTO.
CONSEQUÊNCIAS  DO  DELITO.  RES  FURTIVA  NÃO
RECUPERADA.  ENORME  PREJUÍZO  PATRIMONIAL  PARA  AS
VÍTIMAS. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO.
[…]
2. Inexiste constrangimento ilegal se valorada negativamente as
consequências do delito com base no enorme prejuízo sofrido
pelas  vítimas,  que  não  recuperaram  os  objetos  e  quantias
subtraídas (ao todo cerca de R$ 20.000,00).
3. Ordem parcialmente concedida15. (grifo nosso)

Finda, portanto, que de todas as circunstâncias judicias tidas pela
sentença  em  prejuízo  do  apelante,  apenas  aquelas  referentes  aos  antecedentes,  às
circunstâncias e consequências do crime conduzem a uma exasperação da reprimenda.

 
Sobreleva destacar, nesta quadra, que a análise das circunstâncias

judiciais não se restringe a uma fórmula aritmética, com valores e expressões absolutos,
imutáveis e equivalentes, dispostos em um contexto de proporcionalidade matemática. Ao
contrário,  cuida-se  de  um  procedimento  que  traz  em  si  uma  forte  carga  de
discricionariedade, colocada à disposição do julgador, que deve aquilatar cada modulante
conforme a prova dos autos e a realidade concreta de cada caso.

Neste sentido, segue o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FOTOGRAFIA DE
MENOR EM CENA COM NATUREZA SEXUAL. ART. 241. AMEAÇA
DE  MORTE.  CONSEQUÊNCIAS  DA  INFRAÇÃO.  PENA-BASE
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  DESPROPORCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA.  INTENSIDADE  DA  AMEAÇA.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

14(RHC 117108, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/09/2013, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 18-10-2013 PUBLIC 21-10-2013)
15(HC 132708/MG, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009)
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[...]
2.  A  ponderação  das  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do
Código  Penal  não  é  uma  operação  aritmética  em  que  se  dá
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo
matemático  levando-se  em conta  as  penas  máxima  e  mínima
cominadas  ao  delito  cometido  pelo  agente,  mas  sim  um
exercício  de  discricionariedade  vinculada  que  impõe  ao
magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa,
positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas
no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor
servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
3.  In  casu,  mesmo  subsistindo  apenas  uma  circunstância  judicial
desfavorável ao paciente, não há constrangimento ilegal na fixação
da pena-base 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal,
levando-se em conta a intensidade da ameaça feita contra a vítima
do delito, a qual, mesmo passados 5 (cinco) anos do fato, manteve-
se silente, tendo o delito sido descoberto por outras circunstâncias.
4. Agravo regimental a que se nega provimento16. (grifo nosso)

Neste  contexto,  verifica-se  que  as  circunstâncias  judiciais  podem
assumir peso diverso umas das outras, conforme a prova de cada caso.

Desta feita, mesmo que, ao final da apreciação das  circunstâncias
judicias consideradas em demérito do apelante, em um total de 06 (seis), remanesçam
três em seu prejuízo,  ainda assim, dadas as características e peculiaridades do caso
concreto, não se pode reduzir a pena em uma razão proporcional.

Sob tais influxos, e tendo em vista o quanto consignado a respeito
das  modulantes  referentes  aos  antecedentes,  às  circunstâncias  e  consequências  do
crime, deve-se manter a pena-base inicialmente fixada na sentença, correspondente a 06
(seis) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Ainda nesta segunda etapa do método trifásico,  deve-se registrar
que, embora uma das vítimas, o Sr.  Antônio Barbosa de Macedo, tivesse mais de 60
(sessenta) anos na data dos fatos (f. 10), tal agravante, prevista no art. 61, II, “h”17, do CP,
não pode ser reconhecida em sede de recurso exclusivo da defesa, a fim de exasperar a
reprimenda, sob pena de configurar indevida reformatio in pejus.

Na  terceira  fase  do  método  trifásico,  tal  qual  feito  no  édito
condenatório (f. 185/186), 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

16(AgRg no HC 188.873/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 
16/10/2013)
17Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...]
II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...]
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida; (Redação dada pela Lei nº 
10.741, de 2003)
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art. 68, P. Único18, do CP e o enunciado de súmula n. 44319 do STJ, adoto a causa que
mais aumenta a pena (art. 157, §2°, I, do CP).

Desta forma, mantenho a majoração da reprimenda em ½ (metade),
totalizando 09 (nove) anos de reclusão, tendo em vista que as armas empregadas no
roubo,  sobretudo  a  espingarda  calibre  12  (doze)  que  o  apelante  portava,  como
reconhecido pelas vítimas,  representam uma acentuada periculosidade,  diante de seu
efetivo poder letal, e, assim, justificam um maior aumento da pena.

À míngua de outras causas de diminuição e de aumento, mantenho
a pena de 09 (nove) anos de reclusão.

Pelas mesmas razões acima já expostas, também mantenho a pena
pecuniária, que corresponde a 60 (sessenta) dias-multa, bem como o valor estipulado
para cada unidade.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  relator,
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  José Roseno
Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 de
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

18Parágrafo 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)
19O  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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