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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  DUPLAMENTE
MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR.  DO  PEDIDO  PARA APELAR
EM LIBERDADE.  ANÁLISE PREJUDICADA.
MÉRITO. DA REDUÇÃO DA PENA PARA O
MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. DA
ALTERAÇÃO  DO  REGIME  PRISIONAL.
INVIABILIDADE.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1. A análise do pedido para aguardar o julgamento
em liberdade resta prejudicado. Isso porque, além
do  apelo  está  sendo  decidido  neste  exato
momento, a juíza sentenciante bem fundamentou
as razões de sua decisão.

2.  Se  a  juíza  fixou  a  reprimenda  em  quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção
de  crimes,  atendendo  ao  princípio  da
proporcionalidade,  mostrando  equilíbrio  entre  o
mal cometido e a retributividade da pena, não há
que se falar em redução da pena.

V I S T O S, relatados e discutidos  estes autos de apelação
criminal, acima identificados, 

A C O R D A a  Egrégia Câmara Criminal  do Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.
Comunique-se.
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RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital,  Filipe Alves
de Farias foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso I e II, do
Estatuto  Pátrio  Repressivo  e  art.  244-B  do  ECA,  em  razão  dos  fatos  a  seguir
narrados:

“no  dia  11  de  março  de  2016,  por  volta  da  20h30min,  no
interior  do  ônibus  Transnacional,  linha  107,  nas  imediações  do  Centro
Administrativo, o acusado acima qualificado, em concurso com 05 (cinco) menores
de  idade,  com  emprego  de  arma  branca,  subtraiu  mediante  violência  e  grave
ameaça, um relógio de Josélio Teodoro da Costa; um celular de Mayara Isabel da
Conceição; R$ 80,00 (oitenta reais) de Héliton Jones Rangel Vitorino; um celular
de  Adeline  Cássia  Lopes  de  Lima; um  celular  de  Ana  Carolina  Oliveira  de
Carvalho; um celular e um relógio de Hiago Gabriel Xavier de Moraes; um celular
de Ana Carolina Ribeiro da Silva e um celular de Alisson Gomes de Medeiros.

O  grupo  de  jovens  formado  pelo  acusado  e  seus  comparsas
menores de idade adentraram o ônibus Transnacional, linha 107, simulando serem
passageiros.  Em  determinado  momento  da  viagem,  o  menor  RICARDO
FRANCISCO anunciou  o  assalto  exibindo  uma  faca,  rendendo  o  motorista,
enquanto os outros recolhiam os pertences das vítimas”. - grifos originais

Concluída a instrução criminal, a Juíza de Direito sentenciante
julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas penas do art. 157, § 2º, inciso
I e II, do Estatuto Pátrio Repressivo, art. 244-B do ECA, ambos c/c o art. 70 do CP,
aplicando a pena da seguinte maneira (fls. 199-217):

1. Do Roubo

1.1.  Do  crime  de  roubo  qualificado  contra  a  vítima  Mayara
Isabel

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa. Reconheceu a atenuante da
menoridade, reduzindo em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa, perfazendo 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa.

Pela causa especial de aumento, prevista no inciso II, do § 2°,
do  artigo  em  comento,  elevou  a  reprimenda,  no  percentual  de  1/3  (um  terço),
perfazendo um total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta)

Apelação Criminal n° 0025095-90.2016.815.2002                          C.M.B.F.                                                                    2



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

dias multa.

1.2. Do crime de roubo qualificado contra a vítima Ana Carolina
ribeiro da Silva

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa. Reconheceu a atenuante da
menoridade, reduzindo em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa, perfazendo 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa.

Pela causa especial de aumento, prevista no inciso II, do § 2°,
do  artigo  em  comento,  elevou  a  reprimenda,  no  percentual  de  1/3  (um  terço),
perfazendo um total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta)
dias multa.

1.3.  Do  crime  de  roubo  qualificado  contra  a  vítima  Héliton
Jomes Rangel Vitorino

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa. Reconheceu a atenuante da
menoridade, reduzindo em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa, perfazendo 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa.

Pela causa especial de aumento, prevista no inciso II, do § 2°,
do  artigo  em  comento,  elevou  a  reprimenda,  no  percentual  de  1/3  (um  terço),
perfazendo um total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta)
dias multa.

2. Da corrupção de menores

Considerando  como  favoráveis  todas  as  circunstâncias
judiciais, fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. Reconheceu a atenuante da
menoridade, no entanto, deixou de aplicá-la,  considerando que a pena já está no
mínimo legal, tornando-a definitiva em  01 (um) ano de reclusão.

Do   Concurso formal  

Incidindo, no caso, a figura do concurso formal (art. 70, primeira parte, do CP), a
magistrada aumentou a pena mais grave, que registrou como  07 (sete) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, no percentual de 1/3 (um terço),
por se tratar de quatro delitos, totalizando 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à
época dos fatos, a ser cumprida em regime fechado.
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Inconformado,  o  denunciado  apelou da  sentença  condenatória,
pugnando, preliminarmente, para apelar em liberdade e, no mérito, para que a pena
fique no mínimo legal e, consequentemente, a alteração do regime prisional (fls. 219-
226). 

Ofertadas as contrarrazões pela Promotoria de Justiça, aduzindo
o improvimento do recurso (fls. 232-237).

Nesta  Instância,  a  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em
parecer, opinou pelo desprovimento do apelo, e após confirmação da condenação
por este tribunal de Justiça, a expedição de guia provisória (fls. 242-245).

Lançado o relatório,  foram os autos ao Revisor que,  com ele
concordando, pediu dia para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

1. PRELIMINARMENTE

O  recorrente  inicia  sua  irresignação  pedindo  para  apelar  em
liberdade,  alegando  ser  primário,  com residência  fixa  e  ocupação  lícita  e  que  a
fundamentação do indeferimento do direito de recorrer está baseada unicamente na
gravidade abstrata do delito. 

A análise do pedido, no entanto, resta prejudicado.

Isso  porque  o  pleito  está  formulado  dentro  do  recurso  de
apelação  tornando-se  assim,  ineficaz,  pois  somente  será  apreciado  quando  do
julgamento do próprio recurso que o acusado visa aguardar fora do cárcere.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO
QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CP.
DIREITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE.
NÃO  CONCESSÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÕES
MANTIDAS.  DESCLASSIFICAÇÃO  DA
CONDUTA.  IMPOSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO
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DAS  PENAS-BASE  NOS  PATAMARES
MÍNIMOS  ABSTRATAMENTE  PREVISTOS.
INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL.  INVIABILIDADE.  MATÉRIA
PREQUESTIONADA.  RECURSOS
IMPROVIDOS.  Não  há  previsão  legal  para  o
deferimento  liminar  do  pedido  de  recorrer  em
liberdade  em sede  de  Apelação Criminal,  sendo
mais  recomendável,  caso  haja  patente
constrangimento  ilegal,  a  impetração  de  Habeas
Corpus,  remédio  constitucional  próprio  para  a
colocação  dos  pacientes  em  liberdade.  Resta
prejudicado o pleito de aguardar o julgamento
em liberdade, na medida em que o apelo está
sendo decidido neste exato momento. Ademais,
estando a sentença condenatória devidamente
fundamentada quanto à negativa do direito de
recorrer  em  liberdade,  especialmente  por
estarem presentes os requisitos do artigo 312,
do Código de Processo Penal, e por terem os réus
permanecidos  presos  durante  toda  a  instrução
processual,  não  há  que  se  falar  em
constrangimento ilegal. In casu, constata-se que a
prova oral produzida não deixa dúvidas acerca da
presença  de  terceira  pessoa  juntamente  aos
apelantes  no  momento  da  ação  delituosa,  bem
como patente a utilização de arma de fogo como
recurso  de  intimidação  dos  ofendidos.  Em  que
pese não ter sido apreendido esse terceiro, o qual
se  encontrava na posse  da arma de fogo,  foram
produzidas  provas  suficientes  para  suprir  tal
ausência,  não  havendo  que  se  falar  em
desclassificação  da  conduta  típica  de  roubo.  A
existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  obsta  a  fixação  da  pena-base  no
mínimo  legal.  Não  há  falar-se  em  alteração  do
regime prisional, se este foi fixado em atenção ao
art.  33,  §  3º,  do  Código  Penal.  Recursos
improvidos.  (TJES;  APL  0001345-
78.2014.8.08.0012;  Segunda  Câmara  Criminal;
Rel.  Des.  Adalto Dias Tristão; Julg. 02/12/2015;
DJES 17/12/2015) - grifei
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A douta magistrada sentenciante não concedeu ao réu, o direito
de apelar em liberdade, por haver respondido a todo o processo preso, por subsistir
os requisitos da prisão cautelar, e ainda, ressaltou que a prisão é um dos efeitos da
condenação, colacionando jurisprudência quanto aos fundamentos expostos. 

Ademais,  conforme  se  orienta  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça, não há, de modo automático, direito de apelar em liberdade aos
acusados que, após responderem ao processo custodiados cautelarmente, venham a
ser condenados sendo-lhes imposto o regime fechado. Vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO.
MANUTENÇÃO  DOS  FUNDAMENTOS  DO
DECRETO  CONSTRITIVO.  RÉU  QUE
PERMANECEU  PRESO  DURANTE  A
INSTRUÇÃO.  PERICULOSIDADE DO AGENTE.
CUSTÓDIA  CAUTELAR.  CUMPRIMENTO  EM
REGIME  COMPATÍVEL.  1.  Consoante
entendimento do STF (HC n. 89.824/MS) e do STJ
(HC n. 184.128/BA),  o réu que permaneceu preso
cautelarmente durante toda a instrução criminal
não  tem  direito  a  apelar  em  liberdade  quando
remanescem os fundamentos da custódia cautelar.
"noutras  palavras,  é  incompatível  com  a  realidade
processual  manter  o  acusado  preso  durante  a
instrução  e,  após  a  sua  condenação,  preservado  o
quadro  fático-processual  decorrente  da  custódia
cautelar,  assegurar-lhe  a  liberdade,  afinal,  assim
como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-
se de situação em que enfraquecida está a presunção
de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza
acerca  dos  fatos,  materialidade,  autoria  e
culpabilidade,  ainda  que  não  definitivo"  (HC
194.700/SP,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,
quinta turma, dje 21/10/2013). 2. In casu, a prisão do
recorrente encontra-se fundamentada na necessidade
de  garantia  da  ordem  pública,  diante  da
periculosidade  do  réu  esboçada  na  sua  contumácia
delitiva. 3. Não há incompatibilidade entre a negativa
de  recorrer  em  liberdade  e  a  fixação  de  regime
semiaberto se preenchidos os requisitos do art.  312
do  Código  de  Processo  Penal.  Contudo,  deve  o
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recorrente  cumprir  a  respectiva  pena  em
estabelecimento prisional  compatível  com o regime
intermediário  fixado,  consoante  devidamente
deferido pelo tribunal a quo. 4. Recurso desprovido.”
(STJ;  RHC  62.217;  Proc.  2015/0182774-5;  MG;
Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Gurgel  de  Faria;  DJE
25/02/2016) - grifei

“HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  PREVISTO  NO
ORDENAMENTO  JURÍDICO.  1.  Não  cabimento.
Modificação  de  entendimento  jurisprudencial.
Restrição  do  remédio  constitucional.  Exame
excepcional que visa privilegiar a ampla defesa e o
devido processo legal. (…) 2. No caso, verificado que
o  paciente  respondeu  preso  a  todo  o  processo,  a
exigência  de  fundamentação  exaustiva  e  a
possibilidade  do  recurso  em  liberdade  devem  ser
avaliadas  com  excepcional  prudência.  Ora,  se  os
elementos  apontados  no  Decreto  constritivo  foram
suficientes  para  manter  a  medida  excepcional  em
momento processual em que existia somente juízo de
cognição  provisória  e  sumária  acerca  da
responsabilidade  criminal  do  acusado,  com  a
prolação do édito condenatório precedido de amplo
contraditório, no qual as provas foram analisadas por
órgão  judiciário  imparcial,  é  de  todo  incoerente
reconhecer  ao condenado o direito  de  aguardar  em
liberdade o trânsito em julgado do processo quando
inalterados  os  motivos  ensejadores  da  medida.
Noutras  palavras,  é  incompatível  com  a  realidade
processual  manter  o  acusado  preso  durante  a
instrução  e,  após  a  sua  condenação,  preservado  o
quadro  fático-processual  decorrente  da  custódia
cautelar,  assegurar-lhe  a  liberdade;  afinal,  assim
como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-
se de situação em que enfraquecida está a presunção
de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza
acerca  dos  fatos,  materialidade,  autoria  e
culpabilidade,  ainda  que  não  definitivo.  [...]  4.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 292.283;
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Proc. 2014/0080375-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze; DJE 04/06/2014)

Restou  devidamente  fundamentada  a  sentença  ao  negar  ao
paciente  o  direito  de  recorrer  em  liberdade,  pois  alicerçada  no  fato  de  que
permaneceu preso durante a instrução criminal,  na subsistência dos requisitos da
prisão preventiva, e diante da nova realidade jurídica do decreto condenatório, assim
necessária a manutenção da segregação do paciente.

2. DO MÉRITO

2.1. DA REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL

Quanto ao pleito de redução da pena, é escusado dizer que o juiz
tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, desde que
o faça fundamentadamente. É que, não constituindo direito subjetivo do acusado a
estipulação dessa pena em seu grau mínimo, pode o magistrado, considerando as
diretrizes  do  art.  59  do  Código  Penal,  majorá-la  para  alcançar  os  objetivos  da
sanção. E assim portou-se, iniludivelmente, a douta magistrada sentenciante, que se
referiu, de forma explícita, aos motivos legais da sua elevação. 

Dessa forma, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi
suficientemente fundamentada na r. sentença penal condenatória. 

Com  efeito,  ao  exarar  a  sentença  ora  impugnada,  a  juíza
monocrática não se quedou silente quanto à análise das circunstâncias judiciais. Ao
revés,  sopesou  convenientemente  todas  as  moduladoras  do  art.  59  do  Estatuto
Repressivo, para cada uma das vítimas, com relação ao delito de roubo qualificado,
reconhecendo, quatro delas, desfavoráveis ao recorrente, e em razão disso, fixou a
pena base em 06 (seis) anos.

Na espécie, não vislumbro nenhuma ilegalidade na dosimetria,
visto que para o delito em comento, é cominada pena em abstrato de 4 a 10 anos de
reclusão.

Após  fixar  as  penas  individualizadas  pelo  delito  de  roubo
qualificado, com relação a cada vítima, e pelo crime de corrupção de menores, a
juíza sentenciante aplicou a regra do art. 70 do Código Penal considerando a pena
mais grave,  de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses, acrescida de 1/3 (um terço),
perfazendo o total de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e
80 (oitenta) dias-multa.
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Nessa esteira, cabe lembrar que a fixação da pena é questão que
se  insere  na  órbita  de  convencimento  do  Juiz,  no  exercício  de  seu  poder
discricionário  de  decidir,  resguardando-o,  então,  quanto  à  quantidade  que  julga
suficiente na hipótese concreta.

Ressalte-se,  a  propósito,  o  excelente  pronunciamento  dos
Tribunais Superiores. Vejamos:

"A dosimetria  da  pena  é  matéria  sujeita  a  certa
discricionariedade  judicial.  O  Código  Penal  não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente  objetivas  para  a  fixação  da  pena.
Cabe  às  instâncias  ordinárias,  mais  próximas  dos
fatos  e  das  provas,  fixar  as  penas.  Às  Cortes
Superiores,  no exame da dosimetria das penas em
grau recursal, compete o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos  critérios  empregados,  bem
como  a  correção  de  eventuais  discrepâncias,  se
gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou
diminuição  adotadas  pelas  instâncias  anteriores"
(STF - RHC n. 115.654/BA, Relatora Ministra Rosa
Weber, Primeira Turma, DJe 21/11/2013).

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ROUBO  QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA. VIOLAÇÃO DO ART.
59 DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE FIXADA
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO  CONCRETO.
ALTERAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE  DO  MAGISTRADO.
AGRAVO  DESPROVIDO.  1.  "A  dosimetria  da
pena obedece a certa discricionariedade,  porque o
Código Penal não estabelece regras absolutamente
objetivas  para  sua  fixação"  (agrg  no  aresp
499.333/sp,  Rel.  Min.  Moura  Ribeiro,  dje
14/08/2014). Por não importar em violação de Lei
federal  (cr,  art.  105,  inc.  III,  "a"),  salvo  quando
manifesto  abuso  no  exercício  dessa
discricionariedade,  impõe-se  o  desprovimento  do
recurso  "nos  casos  em  que  se  busca  a  mera
substituição  do  juízo  subjetivo  externado  em
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decisão  fundamentada,  dentro  dos  parâmetros
cominados pela lei" (agrg no HC 267.159/es,  Rel.
Min.  Marco  Aurélio  bellizze,  dje  09/10/2013).  2.
Agravo  regimental  desprovido.”  (STJ;  AgRg-
AREsp 486.173; Proc. 2014/0056657-1; PA; Quinta
Turma;  Rel.  Des.  Conv.  Newton  Trisotto;  DJE
01/12/2014) 

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO  PRÓPRIO.  DESVIRTUAMENTO.
FURTO  QUALIFICADO.  MAUS
ANTECEDENTES.  DOCUMENTO  IDÔNEO.
QUANTUM  DA  PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE.  MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.  […]  4.  Tendo  em  vista  que  a
fixação  da  pena-base  comporta  uma  cerca
discricionariedade por parte do magistrado, ela não
pode ser sindicada pelas instâncias superiores, salvo
no  caso  de  teratologia  jurídica  ou  de  flagrante
ilegalidade.  Isso  porque  tal  procedimento  envolve
profundo  exame  das  circunstâncias  fáticas,  razão
pela qual é vedado, em regra, revê-lo em sede de
habeas  corpus.  5.  No  caso,  não  há  nenhuma
ilegalidade na primeira fase da dosimetria, visto
que é cominada pena em abstrato, para o delito
de furto qualificado, de 2 a 8 anos de reclusão,
sendo certo que o juiz sentenciante, em razão da
desfavorabilidade  de  duas  circunstâncias
judiciais, fixou a pena-base em 2 anos e 8 meses,
portanto  em apenas  8 meses  acima do mínimo
abstratamente previsto em Lei. 6. Habeas corpus
não  conhecido.”  (STJ;  HC  252.043;  Proc.
2012/0175497-2;  SP;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.
Rogério Schietti Cruz; DJE 16/05/2014) – grifei

Diante  desse  contexto,  vê-se  que  as  basilares  aplicadas  não
exasperam o quantitativo necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime,
atendendo  ao  princípio  da  proporcionalidade,  mostrando  equilíbrio  entre  o  mal
cometido  e  a  retributividade  da  pena.  Por  tais  razões,  não  merece  prosperar  a
inconformidade defensiva, nesse ponto.

Apelação Criminal n° 0025095-90.2016.815.2002                          C.M.B.F.                                                                    10



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Pelo quantum da pena aplicado, mantenho o regime fechado, para
início do cumprimento da pena, fixado na sentença vergastada.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se
irretocável a sentença guerreada. Comunique-se.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com voto,  o  Desembargador  Joás  de
Brito Pereira Filho, dele participando, além de mim, Relator, o Dr. Carlos Antônio
Sarmento,  Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos. 

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
06 (seis) dias do mês de dezembro do ano de 2016.

João Pessoa, 13 de dezembro de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    Relator
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