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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO.  CONCURSO  DE  AGENTES.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.  NEGATIVA DE
AUTORIA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
RECONHECIIMENTO  NA  DELEGACIA  E  EM
JUÍZO.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PEDIDO
DE  ABSOLVIÇÃO.  RECURSO  DESPROVIDO
NESSE PONTO. 
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. AFASTAMENTO DAS
MAJORANTES.  IMPOSSIBILIDADE.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NO SENTIDO DE
QUE  HOUVE  CONCURSO  DE  PESSOAS  E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PLEITO  PELA REDUÇÃO  DO  QUANTUM  DE
PENA  APLICADO  NA  REPRIMENDA.
VEDAÇÃO.  PRESENÇA DE  CIRCUSTÂNCIAS
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  PENA-BASE
APLICADA  RAZOAVELMENTE  ACIMA  DO
MÍNIMO COMINADO. 
PEDIDO  PELO  RECONHECIMENTO  DA
MENORIDADE  RELATIVA.  ATENUANTE  NÃO
CONSIDERADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO.
CAUSA  QUE  SEMPRE  ATENUA  A  PENA.
PLEITO PROVIDO. 
3ª  FASE  DA  DOSIMETRIA.  MAJORANTES.
QUANTUM  DE  ACRÉSCIMO,  SEM
JUSTIFICAÇÃO.  SÚMULA  Nº  443  DO  STJ.
ILEGALIDADE  MANIFESTA.  REDUÇÃO  QUE
SE IMPÕE. 
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PUGNAÇÃO  PELA REDUÇÃO  DO  QUANTUM
DA  PENA  DE  MULTA.  REDUÇÃO  QUE  SE
IMPÕE.  APLICAÇÃO  EM  OBSERVÂNCIA  AO
SISTEMA TRIFÁSICO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No  cotejo  entre  a  fala  do  acusado,  isento  de
compromisso  e  de  produzir  prova  contra  si
próprio,  e  da  vítima  e  testemunha  que  podem
responder por suas afirmações em faltando com a
verdade,  há  de  se  valorar  a  palavra  destes
últimos.

Mantém-se a condenação do apelante pelo crime
de roubo circunstanciado quando a materialidade
e  autoria  do  delito  encontram-se  amplamente
demonstradas,  especialmente  pela  palavra  da
vítima, que o reconheceu em sede policial e em
juízo.

Não pode ser fixada a pena-base no mínimo legal,
se  presentes  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis ao réu, por inteligência do art.  59
do código penal.

Observado que o réu contava com menos de 21
(vinte e um) anos de idade ao tempo dos fatos,
imperioso  o  reconhecimento  da  respectiva
atenuante.

“o 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”. Súmula nº 443 do STJ. 

A fixação da quantidade de dias-multa se sujeita
ao  sistema  trifásico  e,  portanto,  deve  guardar
relação de proporcionalidade com a pena privativa
de liberdade.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

Desembargador João Benedito da Silva
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identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO,
PARA REDUZIR A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO,  NO  REGIME  SEMIABERTO,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Criminal manejada por  José da Penha

Silva Júnior face a sentença de fls. 93/101, proferida pelo Juízo de Direito da

6ª  Vara  Regional  de  Mangabeira,  que  julgando  procedente  a  pretensão

punitiva estatal o condenou a uma pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses

de reclusão, além de 82 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.

157, §2º, inc. I e II, do CP.

Nas razões recursais de fls.  114/118, o recorrente vem pleitear

pela sua absolvição, negando a autoria do fato que lhe fora imputado, além de

alegar fragilidade no acervo probatório.

Requer,  em  caráter  subsidiário,  que  sejam  afastadas  as

majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, aduzindo,

para tal, que apenas as declarações da vítima corroboram em seu desfavor.

Ainda, em caráter subsidiário, pugna pela diminuição da pena em

virtude da atenuante  prevista  no art.  65,  inc.  I,  do CP,  visto  que o mesmo

possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos à época do fato. Pugna, também,

pela redução no quantum da multa imposta pelo Juízo sentenciante.

Em  suas  contrarrazões  (fls.  121/125),  o  Representante  do

Ministério  Público  a  quo pugnou  pela  manutenção  in  totum da  sentença

vergastada.

Desembargador João Benedito da Silva
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A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer  (fls.  128/132),

opinando pelo provimento parcial do apelo, no sentido de manter condenação,

todavia, reduzindo o quantum da pena imposta em razão da consideração da

atenuante suscitada pelo apelante.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de José da Penha Silva Júnior, dando-o como incurso

nas sanções penais do  art.  157,  §2º,  inc.  I  e  II,  do CP,  por  ter  subtraído,

mediante  emprego de arma de fogo e em concurso com outro  agente,  um

aparelho celular da vítima Rodrigo Pereira Farias, no dia 05/06/2011, próximo

as 19:00h, no Bairro do José Américo, nesta capital.

A  vítima,  por  se  tratar  de  policial  civil,  passou  a  realizar

investigações com o intuito de elucidar o roubo do qual  foi vítima, quando, no

dia 08/06/2011, por volta das 17h, viu o acusado em um campo de futebol no

bairro  do  Cristo  Redentor,  momento  em  que  solicitou  a  presença  de  dois

colegas de trabalho que ali compareceram. 

Os três policiais, ao abordarem o réu, encontraram, enrolado em

sua camisa, o celular subtraído da vítima. Diante disto, realizaram a prisão do

acusado.

Interrogado  em  Juízo  (fls.  59/61),  o  acusado  manteve  as

declarações prestadas na fase policial, onde negou ter roubado o celular da

vítima, alegando, em sua defesa, tê-lo comprado a um primo que vive em sua

residência,  sendo  este  o  verdadeiro  autor  do  roubo.  E,  sobre  ter  sido

reconhecido pela vítima, aduziu que possui semelhança física com o seu primo,

tendo sido, portanto, confundido com este.

Desembargador João Benedito da Silva
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Diante de tais declarações, nas quais o apelante apontou terceira

pessoa como sendo o autor do roubo em questão, o representante do Parquet

requereu que fosse realizada acareação entre o acusado e o seu primo,  o

senhor José Anaclécio da Silva Sousa.

Durante a acareação realizada em Juízo (Mídia audiovisual – fl.

82), o réu sustentou suas alegações. Por sua vez, o senhor José Anaclécio da

Silva Sousa negou a autoria dos fatos que lhe foram imputados por seu primo,

afirmando não ter roubado o celular da vítima, tampouco, tê-lo vendido.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo de Origem a julgar

procedente  a pretensão punitiva estatal condenando o acusado a uma pena

de 06  (seis)  anos,  05  (cinco)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida,

inicialmente, em regime semiaberto, além de 82 dias-multa.

Irresignado,  ofereceu  recurso  apelatório,  pugnando  pela  sua

absolvição.  Para tal,  nega a autoria  dos fatos imputados, bem como, alega

haver fragilidade no acervo probatório.

 Requer,  em  caráter  subsidiário,  que  sejam  afastadas  as

majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, aduzindo,

para tal, que apenas as declarações da vítima corroboram em seu desfavor.

Ainda, em caráter subsidiário, pugna pela diminuição da pena em

virtude da atenuante  prevista  no art.  65,  inc.  I,  do CP,  visto  que o mesmo

possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos à época do fato. Pugna, também,

pela diminuição no quantum de multa pelo qual foi condenado.

Pois bem. Passemos a analisar cada um dos pleitos formulados

pelo paciente.

Desembargador João Benedito da Silva
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1.  DO  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  –  NEGATIVA  DE  AUTORIA  E

FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO

Conforme vimos, o acusado nega a autoria dos fatos contra ele

imputados, tendo, inclusive, alegado que comprou o referido aparelho celular

roubado a seu primo.

Conforme declarações prestadas durante fase policial,  a vítima

reconheceu o réu como sendo o autor do delito em tela (fl. 05):

“[...]  reconheceu o elemento que havia praticado o
assalto, tendo de imediato telefonado para o condutor
e a testemunha acima, informando que o elemento se
encontrava naquele local[...]” (Grifei).

Tais declarações prestadas pela vítima foram sustentadas na fase

processual, quando perguntado pelo membro do Ministério Público, respondeu

(fl.  52)  que  “reconhece  o  acusado  aqui  presente  como  a  pessoa  que  lhe

assaltou no bairro do José Américo – Água Fria, no começo de junho do ano

passado”.

Destarte,  a  res subtraída  foi  encontrada  em  posse  do

acusado,  como afirmaram, em Juízo, a vítima (fl,  52) e as testemunhas de

acusação (fls. 53/54) que realizaram a prisão do apelante.

Ademais,  não  parece  habitar  na  vítima  e  nas  testemunhas  de

acusação a  intenção de prejudicar  o  acusado,  imputando-lhe  falsa  conduta

criminosa.

Dessa  forma,  considerando  que  as  declarações  dadas  pela

vítima,  uníssona  com  os  depoimentos  prestados  pelas  testemunhas,

corroboram no sentido de imputar ao réu a autoria e materialidade delitivas,

não há que se falar em fragilidade no acervo probatório, como aduz o apelante,

Desembargador João Benedito da Silva
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visto  que o Douto Magistrado monocrático formulou seu juízo de valor com

base em elementos concretos e convincentes, sob o manto do princípio da livre

convicção motivada.

Nesse sentido, colaciono seguintes Julgados:

FURTO QUALIFICADO. Insuficiência de provas. Não
configurada. Negativa de autoria e versão apresentada
não comprovada.  Res furtiva encontrada na posse
do réu. Inversão do ônus da prova. No cotejo entre a
fala  do  acusado,  isento  de  compromisso  e  de
produzir  prova  contra  si  próprio  e  da  vítima  e
testemunha  que  podem  responder  por  suas
afirmações  em  faltando  com  a  verdade,  de  se
valorar a palavra destes últimos. DOSIMETRIDA DA
PENA.  Aumento  pelas  consequências  do  crime.
Prejuízo  material  sofrido  pela  vitima  que  não  pode
servir  para aumento da pena por fazer parte do tipo
penal. Qualificadora de concurso de agentes que não
restou  comprovada  em  juízo.  RECURSO  DA
ACUSAÇÃO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA
PARCIALMENTE  PROVIDO.  (TJSP;  APL  0000436-
07.2008.8.26.0445;  Ac.  8774413;  Pindamonhangaba;
Terceira  Câmara  de  Direito  Criminal;  Rel.  Des.  Ruy
Alberto  Leme  Cavalheiro;  Julg.  01/09/2015;  DJESP
09/09/2015).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PROVAS  ROBUSTAS.  PALAVRA
DA  VÍTIMA.  DEPOIMENTOS  POLICIAIS.
VALORAÇÃO  DE  PROVAS.  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  RECURSO
DESPROVIDO. 1. As provas dos autos são suficientes
para embasar um Decreto condenatório pelo crime de
roubo simples (art. 157,.caput. , do Código Penal). 2. A
palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio,
quando apresentada de maneira firme e coerente,
reveste-se de importante força  probatória,  sendo
apta  a  embasar  Decreto  condenatório,  quando
confrontada  entre  si  e  pelas  demais  provas  dos
autos.  3.  Os  depoimentos  de  policiais,  no
desempenho  da  função  pública,  são  dotados  de
relevante eficácia probatória, idôneos a embasar o
Decreto  condenatório,  principalmente  quando
corroborados  em  juízo  e  em  plena  consonância
com as demais provas colacionadas aos autos. 4.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pelo sistema de livre convencimento motivado, o
julgador  é  livre  na  formação  de  seu
convencimento,  não  estando  comprometido  por
qualquer critério de valoração da prova, podendo
optar livremente por aquela que lhe parecer mais
convincente. 5.  Recurso  desprovido.  (TJDF;  Rec
2015.03.1.013954-7;  Ac.  906.400;  Segunda  Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Silvânio  Barbosa  dos  Santos;
DJDFTE 23/11/2015; Pág. 192). (Grifei).

Portanto,  em  face  de  tão  sólido  conjunto  probatório,  que  é

uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo acolher

a tese absolutória.

2. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE

PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Subsidiariamente,  em  caso  de  manutenção  da  condenação,  o

apelante requer que sejam afastadas as majorantes previstas nos Incisos I e II,

do art. 157, parágrafo 2º, do CP, aduzindo, para tal, que apenas as declarações

da vítima corroboram nesse sentido. 

Tenho que tal pleito não merece prosperar.

De acordo com as declarações dadas pela vítima, o réu estava

acompanhado  de  outra  pessoa  no  momento  em  que  realizou  a  conduta

delituosa, bem como, fez uso de arma de fogo durante a empreitada criminosa,

tendo  a  vítima  percebido,  inclusive,  o  calibre  da  arma  utilizada,  conforme

declarações dadas e m fase policial (fl. 05):

“[...]  foi  vítima  de  assalto  praticado  por  dois
elementos que  lhe  abordaram  em  uma  moto,  não
sabendo  informar  o  modelo,  tendo  um  elemento
medindo  aproximadamente  1,70m,  branco,  magro,
armado de revólver calibre 38, descido da garupa da
moto e mandado o declarante se enconstar no muro
de uma residência   e  de arma em punho,  pediu  a

Desembargador João Benedito da Silva
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carteira  e  o  celular  do  declarante;  QUE  não  sabe
informar  as  características  do  outro elemento[...]”.
(Grifei).

Posteriormente, quando em Juízo (fl. 52), a vítima confirmou  as

declarações outrora prestadas à autoridade policial:

“[...]que no momento do assalto  o denunciado agiu
na  companhia  de  um  outro  elemento  não
identificado e  na  ocasião  o  denunciado  estava
portando  arma  de  fogo;  em  seguida  o  acusado
determinou que o depoente se encostasse no muro,
apontou  a  arma  de  fogo e  determinou  que  o
depoente  entregasse  sua  carteira  e  o  celular[...]”.
(Grifei).

Pois bem. Considerando a natureza do crime em análise, onde

geralmente  ocorre  na  clandestinidade,  em  local  ermo  e  ausente  de

testemunhas, a palavra da vítima  quase sempre se demonstra imprescindível

e merecedora de acolhimento.

In  casu,  o crime em apreciação ocorreu no dia 05/06/2011,  às

19:00h,  onde  não  havia  testemunhas  presentes.  Dessa  forma,  há  de  se

considerar que deve prevalecer a palavra da vítima sobre a negativa do agente,

mormente quando a primeira se apresenta firme e coerente com a dinâmica

dos fatos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS.  PALAVRA  DAS  VÍTIMAS.
RECONHECIMENTO NA DELEGACIA E EM JUÍZO.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  CAUSA DE  AUMENTO.
EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO
E  PERÍCIA.  PRESCINDIBILIDADE.  RECURSO
DESPROVIDO.  1.  Mantém-se  a  condenação  do
apelante pelo crime de roubo circunstanciado quando
a  materialidade  e  autoria  do  delito  encontram-se
amplamente  demonstradas,  especialmente  pela

Desembargador João Benedito da Silva
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palavra  das  vítimas,  que  o  reconheceram  em  sede
policial  e  em  juízo.  2.  A  falta  de  observância  às
formalidades  previstas  no  artigo  226  do  Código  de
Processo  Penal  não  invalida  o  reconhecimento  de
pessoa  realizado  de  forma  diversa,  em  especial  se
confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório e
da ampla defesa, como ocorreu nos presentes autos.
3.  De  acordo  com  a  jurisprudência  pacífica  do
Superior Tribunal de Justiça, inclusive já unificada
pela Terceira Seção daquela Corte, a apreensão e a
perícia sobre a arma não são necessárias para a
incidência da causa de aumento correspondente,
pois  o  seu  emprego  pode  ser  comprovado  por
outros elementos de convicção, inclusive por meio
da palavra da vítima. 4. Recurso desprovido. (TJDF;
Rec  2014.05.1.014771-6;  Ac.  906.401;  Segunda
Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Silvânio  Barbosa  dos
Santos; DJDFTE 23/11/2015; Pág. 192).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
PALAVRA  DA  VÍTIMA.  PROVA  TESTEMUNHAL.
AUTORIA  COMPROVADA.  EMPREGO  DE  ARMA
BRANCA. MAJORANTE MANTIDA. PENA DE MULTA.
NECESSIDADE  DE  REDUÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.  PEDIDO  DE  PRISÃO
DOMICILIAR.  MATÉRIA  ATINENTE  AO  JUÍZO  DA
EXECUÇÃO. Em crimes contra o patrimônio, a palavra
da  vítima  assume  especial  relevância,  ainda  mais
quando endossada pela prova testemunhal. Quando a
prova oral indica seguramente o emprego de arma
na  execução  do  crime  de  roubo,  efetivamente
utilizada  para  ameaçar  a  vítima,  servindo  como
meio  de  intimidação,  dificultando  que  se
esboçasse  qualquer  reação.  é  imperativo  o
reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, I, do
CP. Atendendo  o  princípio  da  proporcionalidade,  a
pena de multa deve ser fixada em patamar equivalente
ao  da  sanção  privativa  de  liberdade,  pois  a
fundamentação  para  determinação  de  ambas  é
idêntica (sistema trifásico do art. 68 do CP). O pedido
de  prisão  domiciliar  é  matéria  atinente  à  execução
penal, sendo descabida qualquer manifestação nesse
sentido  pelo  Juízo  da  condenação.  (TJMG;  APCR
1.0079.14.068828-8/001;  Rel.  Des.  Cássio  Salomé;
Julg. 12/11/2015; DJEMG 20/11/2015). (Grifei).

Portanto, visto que em delitos como o da espécie, a palavra da

vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato,

Desembargador João Benedito da Silva
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sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de

ilícito patrimonial, entendo que o Juízo recorrido agiu acertadamente ao aplicar

as  majorantes  do  concurso  de  pessoas  e  do  emprego  de  arma  de  fogo,

devendo, então, ser mantida a sentença nesse sentido.

3. DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO COMINADO 

Para a fixação da pena-base, o Juízo sentenciante sobrepesou as

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (fl. 100), conforme transcrevo abaixo: 

“[...]A culpabilidade: mostra-se mediana, não havendo
necessidade de exacerbação da pena. Antecedentes:
o acusado é primário, A conduta social: o acusado não
tem má conduta social.  Personalidade: o acusado se
mostra propenso a burlar regras – sociais e jurídicas.
Motivos  do  crime: são  egoístas.  Circunstâncias  do
crime: o  acusado  praticou  a  conduta  criminosa  de
forma  a  neutralizar  a  reação  da  vítima.  As
consequências  do  crime:  não  foram  bastante
drásticas.  O comportamento da vítima: a  vítima não
praticou nenhum ato para atrair ou estimular a conduta
do acusado[...]”

Observa-se  que  o  douto  Magistrado  analisou  acertadamente  a

circunstâncias judiciais no caso em tela, considerando que metade delas se

demonstraram desfavoráveis ao acusado, afastando, dessa forma, a fixação da

pena-base no mínimo cominado em lei.

Considerando que a pena prevista, pelo disposto no art. 157 do

CP, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, entendo que não houve

desrespeito  aos princípios  da proporcionalidade e  da razoabilidade para  se

estipular o quantum da reprimenda necessária à reprovação do delito, visto que

o aumento da pena-base em 08 (oito) meses de reclusão está devidamente

motivado na valoração negativa das circunstâncias do delito.

Ademais, conforme entendimento assentado, quando sobrevierem
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circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não será fixada no

mínimo cominado em lei.

Nesse norte, o notável doutrinador Cezar Roberto Bitencourt nos

ensina que, para a fixação da pena-base, deve o magistrado considerar as

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, fazendo com que o quantum

de pena se afaste do mínimo legal quando algumas dessas circunstâncias se

demonstrarem desfavoráveis ao réu.

“Para  se  encontrar  a  pena-base  devem-se  analisar
todos  os  moduladores  relacionados  ao  art.  59  do
Código Penal […]

O  Código  não  estabelece  quais  devem  ser
considerados  favoráveis  ou  desfavoráveis  ao  réu,
atribuindo  tal  função  à  natureza  dos  fatos  e  das
circunstâncias,  e  conferindo  ao  juiz  dever  de
investigá-los  durante  a  dilação  probatória  e,
posteriormente, individualizá-los  e  valorá-los,  na
sentença […]

Se todas as operadoras do art. 59 forem favoráveis ao
réu,  a  pena-base deve ficar  no mínimo previsto.  Se
algumas circunstâncias forem desfavoráveis, deve
afastar-se  do  mínimo[...]”  (BITENCOURT,  Cezar
Roberto. Tratado de direito penal, v. 1: Parte geral. 19
ed. São Paulo: Saraiva, 2013, págs. 778/779).
(Grifei)

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS  PENAS.  INOCORRÊNCIA.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PENA-BASE
ACIMA  DO  MÍNIMOLEGAL.  POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.
APLICAÇÃO  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONFISSÃO  QUALIFICADA.
ABRANDAMENTO  DO  REGIME  PRISIONAL.
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VEDAÇÃO.  IMPROVIMENTO TOTAL DO APELO. 1.
Não  há que  se falar  em nulidade  da  sentença  pela
ofensa  ao  princípio  da  individualização  das  penas
quando  reconhecida  a  continuidade  delituosa,  e
aplicada a pena de um dos crimes, aumentando-se em
um  sexto  a  dois  terços,  nos  termos  do  art.  71  do
Código  Penal.  2.  É  inviável  a  absolvição  quando
amplamente comprovadas a autoria e materialidade do
delito,  sobretudo  com  a  confissão  do  apelante
corroborada  pelos  demais  elementos  probatórios.  3.
Na hipótese a pena-base fixada acima do mínimo
legal,  encontra-se  devidamente  justificada  pela
existência  de  circunstâncias  judicias
desfavoráveis,  e  na  reprovação  e  prevenção  do
delito, na forma do art.  59 do Código Penal. 4.  A
confissão qualificada não enseja o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65,
III,  alínea “d”  do Código Penal.  5.  Escorreito o édito
condenatório que fixou o regime inicial no semiaberto
para o réu condenado a pena superior a quatro anos e
inferior a oito, nos termos do art. 33, §2º, “b” do cp.
(TJAC;  APL 0014319-83.2011.8.01.0001;  Ac.  19.905;
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Pedro  Ranzi;  DJAC
19/11/2015; Pág. 28)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  TORPEZA.  ANULAÇÃO  DO
JULGAMENTO.  DECISÃO  DOS  JURADOS
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  ABSOLVIÇÃO.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE
COMPROVADA.  PARTICIPAÇÃO  DEMONSTRADA.
AUTORIA  RECONHECIDA.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  LESÕES  CORPORAIS.  IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. REDUÇÃO DA
PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM REDUTOR NO GRAU
MÁXIMO.  IMPOSSIBILIDADE.  QUANTUM
ADEQUADO.  IMPROVIMENTO  TOTAL.  1.  Sendo
demonstrada a participação do apelante no crime, por
meio  de  provas  cabais,  não  há  que  se  falar  em
absolvição.  2.  Restando  a  decisão  do  Conselho  de
Sentença  em  harmonia  com  as  demais  provas
carreadas  aos autos,  não  há que  se falar  em novo
julgamento.  3.  A  existência  de  circunstâncias
judiciais  justifica  a  fixação  da  pena-base  pouco
acima do mínimo legal. 4. O fato de a vítima não vir a
óbito não autoriza, automaticamente, a redução, pelo
crime de tentativa de homicídio, no grau máximo de
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dois terços. (TJAC; APL 0001600-95.2013.8.01.0002;
Ac. 19.896; Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Ranzi;
DJAC 19/11/2015; Pág. 25).

Portanto,  descabe  o  pleito  pela  redução  da  pena-base  para  o

mínimo cominado em lei.

4. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE

RELATIVA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Conforme emerge dos autos, o acusado, nascido em 31/05/1991,

possuía 20 anos de idade à época do fato  (cópia do Registro Civil à fl. 14),

fazendo, dessa forma, jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65,

Inc. I, do CP.

Entretanto,  o  Juízo  monocrático,  durante  a  primeira  fase  da

dosimetria da pena, após fixar a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito)

meses,  não  reconheceu  a  aludida  atenuante,  quando  na  segunda  fase  da

dosimetria, conforme o excerto da sentença, o qual transcrevo abaixo:

“[...]  Com  fulcro  nas  circunstâncias  judiciais  acima
analisadas,  fixo a pena base em quatro anos e oito
meses de reclusão.
Em  segunda  fase,  reconheço  a  inexistência  de
circunstância agravante ou atenuante no caso em
tela.[...]”. (Destaquei).

Nesse  ponto,  a  sentença  guerreada  carece  de  reforma,  pois,

constatado que o réu era menor de 21 anos na data do fato criminoso, mostra-

se de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
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ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
E  AUTORIA  COMPROVADAS.  PENA  DE  MULTA.
REDUÇÃO.  ATENUANTE  DA  MENORIDADE
RELATIVA.  RECONHECIMENTO.  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA.  DECOTE.  HONORÁRIOS  AO
DEFENSOR  DATIVO.  INADMISSIBILIDADE.
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.
Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do
delito  de  roubo,  diante  da  confissão  extrajudicial  do
acusado e de seu comparsa,  cujas  narrativas foram
corroboradas pela vítima e testemunhas que estavam
presentes  no local  dos  fatos,  incabível  a  absolvição
por  ausência  de  provas.  2.  A pena  de  multa  deve
guardar  proporcionalidade  com  a  pena  corporal,
impondo-se,  assim,  a  sua  reestruturação.  3.
Observado que o réu contava com menos de 21
(vinte  e  um)  anos de idade ao tempo dos fatos,
imperioso  o  reconhecimento  da  respectiva
atenuante. 4.  Conforme dispõe o art.  63 do Código
Penal,  "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",  o  que  inocorre  na
espécie,  sendo  de  rigor  o  decote  da  referida
agravante. 5. A simples prática de novo ato ou a mera
atuação  em  outra  instância  não  implica,
necessariamente, em rearbitramento de honorários ao
defensor  dativo.  V.V.  Tendo  o  advogado  dativo
interposto ou contra-arrazoado recurso nesta instância
revisora, faz jus ao arbitramento de honorários a seu
favor.  (TJMG;  APCR  1.0290.06.030661-7/001;  Rel.
Des.  Eduardo  Machado;  Julg.  17/11/2015;  DJEMG
23/11/2015). (Grifei).

Assim sendo, mantida a pena-base em 04 (quatro) anos e 08

(oito)  meses,  todavia,  devendo  ser  atenuada  em  virtude  da  menoridade

relativa do acusado à época do fato,  diminuo a pena em  06 (seis) meses,

fixando-a, na segunda fase da dosimetria, em  04 (quatro) anos e 02 (dois)

meses de reclusão.

Já  na  terceira  fase  da  dosimetria,  como  já  dito,  o  Juízo

monocrático aumentou a reprimenda na razão de 3/8 (três oitavos), em virtude

das restarem configuradas as majorantes pelo concurso de pessoas e emprego

de arma, conforme transcrevo abaixo (fl. 100):
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“(...) Em terceira fase, reconheço a existência de duas
causas especiais de aumento de pena: o concurso de
agentes  e  o  uso  de  arma de  fogo.  Em virtude  das
causas  especiais  de  aumento  de  pena,  aumento  a
pena base em três oitavos, pois o modo de operação
do  crime  apresenta  um  poder  intimidante  acima  da
média (...)”

Tenho que a sentença merece pequeno reparo nesse sentido.

É que, conforme se observa no excerto acima, o magistrado de

piso  majorou  a  pena,  acima do mínimo legal,  com crivo  na quantidade de

causas  majorantes  que  se  evidenciaram  na  conduta  do  sentenciado.

Constata-se, assim, que a escolha da fração de aumento (3/8)

veio  desacompanhada  de  qualquer  fundamentação  concreta,  tendo  o  juízo

singular se valido, apenas, do critério quantitativo, o que à luz do entendimento

sedimentado, mostra-se incabível.

Isso,  porque,  ainda  que  o  quantum  de  aumento  seja  ato

discricionário do julgador, tratando-se de discricionariedade vinculada, ele não

está, de forma alguma, isento de apresentar, de forma clara e fundamentada,

com base em elementos concretos dos autos, as razões de sua escolha. 

Cumpre  ressaltar  que  a  presença  de  mais  de  uma  causa  de

aumento de pena no crime de roubo não é razão obrigatória de majoração da

sanção  em  patamar  acima  do  mínimo  previsto,  a  menos  que  o  julgador,

levando em conta as particularidades do caso concreto, constate a existência

de  circunstâncias  que  indiquem a  necessidade  do  aumento,  o  que  não  foi

verificado na espécie.

A exasperação em razão da presença de mais de uma majorante

requer fundamentação concreta, apta a justificar maior incremento no quantum
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de aumento, sendo, pois, insuficiente a simples menção ao número de causas

de aumento presentes. 

Nesta esteia:

"RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  ROUBO
MAJORADO.  ABSOLVIÇÃO.  CRIME  IMPOSSÍVEL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROPRIEDADE RELATIVA
DO  OBJETO.  CRIME  COMPLEXO.  INEXISTÊNCIA
DE  DINHEIRO  COM  A  VÍTIMA.  IRRELEVÂNCIA.
DOSIMETRIA.  MAJORANTES.  QUANTUM  DE
ACRÉSCIMO.  SÚMULA  Nº  443  DESTA  CORTE.
ILEGALIDADE  MANIFESTA.  TENTATIVA.  FRAÇÃO
DE  REDUÇÃO.  ITER  CRIMINIS  PERCORRIDO.
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.  INEXISTÊNCIA.  REGIME  INICIAL
FECHADO.  MOTIVAÇÃO.  AUSÊNCIA.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (...)  3.  Em se tratando
de roubo com a presença de mais de uma causa de
aumento,  o  acréscimo  requer  devida
fundamentação,  com  referência  a  circunstâncias
concretas  que  justifiquem  um  aumento  mais
expressivo,  não  sendo  suficiente  a  simples
menção ao número de majorantes presentes para
o aumento da fração. Súmula n.º 443 desta Corte.
Ilegalidade flagrante. (...)".  (REsp 1340747/RJ,  Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA,  julgado  em  13/05/2014,  DJe  21/05/2014).
Grifos.

“HABEAS  CORPUS.  ROUBO.  INCIDÊNCIA  DE
TRÊS  CAUSAS  DE  AUMENTO.  PENA-BASE  NO
MÍNIMO  LEGAL.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO
VÁLIDA PARA A MAJORAÇÃO DA PENA EM MAIS
DE 1/3. MERA MENÇÃO ÀS TRÊS MAJORANTES.
REGIME  PRISIONAL  FECHADO.  GRAVIDADE  DO
CRIME.  IMPROPRIEDADE  DA FUNDAMENTAÇÃO.
PACIENTE  PRIMÁRIO  E  SEM  ANTECEDENTES.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.
DIREITO  AO  REGIME  SEMI-ABERTO.  ORDEM
CONCEDIDA.  A  presença  de  três  causas  de
aumento pode ensejar a majoração da reprimenda
além  de  1/3,  devido  ao  maior  grau  de
reprovabilidade da conduta do agente, contudo, tal
orientação  não  implica  dizer  que  a  simples
presença  de  tais  circunstâncias,  isoladamente,
justifica a exasperação da pena acima do mínimo
previsto,  em  virtude  da  necessidade  de  devida
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fundamentação.  O  critério  para  a  majoração  da
pena não é a  quantidade de causas de aumento
incidentes  na  espécie,  mas  circunstâncias
relacionadas  ao  caso,  sendo  que,  na  hipótese,
verifica-se  a  falta  de  qualquer  dado concreto  na
sentença  sobre  o  quantum  a  ser  majorado,
devendo ela ser reformada e uma nova decisão ser
proferida  com  adequada  fundamentação.  Não
obstante  reconhecer-se  a  existência  de  certa
discricionariedade pelo Julgador, na fixação do regime
mais rigoroso, quando existirem motivos de fato e de
direito a recomendarem tal providência, necessária se
faz  a  pertinente  fundamentação  em  eventuais
circunstâncias  desfavoráveis  do  art.  59  do  Código
Penal, o que não se vislumbra no presente caso. (...).
Resta  evidenciada  a  ocorrência  de  constrangimento
ilegal, ante a efetiva ausência de embasamento legal
para a majoração da pena em mais de 1/3, bem como
no tocante ao regime prisional indevidamente imposto,
o  que  autoriza  o  devido  saneamento  via  habeas
corpus.  (...).  Ordem  concedida  para  reformar  a
sentença  condenatória,  e  o  acórdão  que  a
confirmou, a fim de determinar o aumento relativo
às três qualificadoras do crime de roubo, em um
terço, mantendo-se a condenação, bem como para
fixar  o  regime  semiaberto  para  o  início  do
cumprimento da reprimenda imposta ao paciente.”
(HC 90.290/MS,  6ª  Turma,  Rel.  Ministra  Jane  Silva,
Desembargadora  Convocada  do  TJ/MG,  DJU  de
25/02/2008).

Tal entendimento foi,  inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal

de Justiça, Súmula nº 443: 

"o 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".

Assim,  não  havendo  a  indicação  de  elementos  específicos  do

caso que, concretamente, apontem a necessidade de aplicação da fração de

aumento acima do mínimo legal, não pode ser mantida a majoração de 3/8

(três oitavos) operado pelo juiz primevo, por falta de motivação idônea, sendo
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necessário reduzir o aumento referente às majorantes previstas no art.157, §2º,

I e II, do Código Penal, para 1/3 (um terço).

Dessa forma, à minguá de fundamentação,  na terceira fase, das

majorantes previstas no art.157, § 2º, I (emprego de arma) e II (concurso de

pessoas), do Código Penal, reduzo o aumento do quantum para 1/3 (um terço),

redimensionando, portanto, a pena do recorrente, 05 (cinco) anos e 06 (seis)

meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme fixado

pelo juízo a quo, pena essa que torno-a definitiva.

5. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA APLICADA

Ainda,  em  caráter  subsidiário,  o  apelante  vem  pugnar  pela

redução no quantum da pena de multa imposta.

O Douto Magistrado, ao fixar a pena de multa, o fez da seguinte

forma (fl. 100):

“[...]Quanto  à  pena  de  multa,  fixo  a  pena  base  em
sessenta  dias  multa,  tendo  em  vista  a  análise  das
circunstâncias judiciais já realizadas.
Em  segunda  fase,  reconheço  a  inexistência  de
circunstância agravante ou atenuante no caso em tela.
Em  terceira  fase,  reconheço  a  existência  de  duas
causas especiais de aumento de pena: o concurso de
agentes e o uso de arma de fogo. Em virtude destas
duas causas de aumento, elevo a pena base em três
oitavos, ou seja, em vinte e dois dias multa, totalizando
oitenta e dois dias multa[...]”.

Pois bem. Conforme o art. 49 do CP, a multa aplicada será no

“mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”.

Assim como na pena restritiva de liberdade, o  quantum da pena

de multa  será  fixado em observância  ao  sistema trifásico  da dosimetria  da
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pena. E, na primeira fase, ocorrendo circunstâncias judicias desfavoráveis ao

acusado, a aplicação da multa deve afastar-se do mínimo legal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes Julgados:

PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  a
incolumidade pública. Porte ilegal de armas de fogo de
uso permitido.  Dosimetria.  Quantidade de dias-multa
fixada  acima  do  mínimo.  Proporcionalidade.  Pena
privativa de liberdade. Inobservância. Redução. Pena
restritiva  de direitos.  Prestação  pecuniária.  Natureza
indenizatória. Fixação em montante razoável. Situação
econômica.  Matéria  afeta  ao  juízo  das  execuções.
Apelação  parcialmente  provida.  A  fixação  da
quantidade  de  dias-multa  se  sujeita  ao  sistema
trifásico  e,  portanto,  deve  guardar  relação  de
proporcionalidade  com  a  pena  privativa  de
liberdade, de modo que, quando esta for estabelecida
no  mínimo,  aquela  assim  também  o  deverá  ser;.  A
pena  alternativa  de  prestação  pecuniária  possui
natureza  indenizatória  e  deve  ser  estabelecida
conforme os critérios do art. 45, §1º, do CP, não sendo
a  situação  econômica  do  sentenciado,  por  si  só,
critério  determinante  para  a  fixação  do  quantum,
justificando-se  a  sua  cominação  acima  do  mínimo
diante  da  maior  exposição  do  bem  jurídico  tutelado
pelo  tipo  penal  em  decorrência  da  conduta
sancionada, no caso, o porte de duas armas de fogo,
sendo  uma  delas  com  sinal  de  identificação
adulterado;.  A eventual  impossibilidade financeira  do
apelante em arcar com a pena de multa e a restritiva
de direitos, na espécie prestação pecuniária, é matéria
reservada  ao conhecimento  do juízo  das execuções
penais, tendo em vista a possibilidade de alteração de
sua  condição  econômica  após  a  condenação;.
Apelação  parcialmente  provida,  apenas  para  reduzir
ao  mínimo a  quantidade  de  dias-multa.  (TJPB;  APL
0016029-16.2014.815.0011;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior; DJPB
22/10/2015; Pág. 20).

RECEPTAÇÃO.  Dolo.  Absolvição.  Inviabilidade.
Dosimetria da pena. Sistema trifásico. Pena de multa.
Proporcionalidade. Demonstrado nos autos que o réu
tinha ciência da origem ilícita da coisa adquirida, aliada
ao fato desta ser apreendida em seu poder,  não há
que  se  falar  em  ausência  de  dolo,  mormente  se
configurada  extreme  de  dúvidas  a  participação  do
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apelante no evento criminoso. Uma vez verificado que
a dosimetria da pena atendeu ao sistema trifásico e
não apresenta erro de cálculo a ser corrigido, mantém-
se a pena estabelecida na sentença.  Para a fixação
da pena de multa, o número de dias deve seguir o
mesmo  parâmetro  utilizado  para  dosar  a  pena
privativa de liberdade, enquanto o valor do dia-multa
deve  ser  condizente  com  a  situação  econômica  do
apelante.  (TJRO;  APL  0006766-23.2009.8.22.0016;
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Valter de Oliveira;
Julg.  08/10/2015;  DJERO  16/10/2015;  Pág.  132).
(Destaquei).

In  casu, percebe-se  que  a  reprimenda  pecuniária  foi  dosada

adequadamente durante a primeira fase da dosimetria, merecendo, contudo,

reparos nas demais fases.

É que visto que a pena de multa deve ser fixada em consonância

com o sistema trifásico  de  dosimetria  da  pena;  e  o  número  de dias-multa,

fixado com base nos mesmos critérios levados em consideração para a fixação

da pena privativa de liberdade. Assim, tenho que  a multa aplicada, no caso em

apreço,  deve  ser  reduzida,  pelas  mesmas  razões  utilizadas  para  o

redimensionamento da reprimenda corpórea.

Desse modo, em razão da atenuante da confissão espontânea,

reduzo a pena pecuniária em 10 dias-multa, perfazendo um total de 50 dias-

multa. Já na terceira fase, ante a presença das majorantes já analisadas, elevo

a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 66 (sessenta e seis) dias-

multa.

Por sua vez, em relação à hipossuficiência alegada, porém, não

demonstrada  pela  defesa  do  apelante,  compete  ao  Juízo  das  Execuções

analisar e ponderar a relação entre a obrigação imposta e a possibilidade do

condenado em cumpri-la.

Neste sentido: 

Desembargador João Benedito da Silva
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APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33  DA  LEI  Nº  11.343/06.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CÓPIA  DO  LAUDO
TOXICOLÓGICO  DEFINITIVO.  VALOR  PROBANTE.
RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
IMPOSSIBILIDADE.  PENA  DE  MULTA.  ERRO  DE
CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ISENÇÃO DAS
CUSTAS  PROCESSUAIS.  MATÉRIA  AFETA  AO
JUÍZO DA EXECUÇAO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição em
razão  da  juntada  apenas  da  cópia  do  Laudo
Toxicológico  Definitivo,  uma  vez  que  possível
identificá-lo como relativo ao caso em análise, estando
em  sintonia  com  as  demais  provas  e  indícios  nos
autos, portanto apto a comprovar a materialidade do
delito.  2.  A  suspensão  dos  direitos  políticos  é
consequência da condenação criminal não importando
se  a  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por
restritiva  de  direitos.  3.  Na  aplicação  da  pena,  o
arredondamento de fração deve sempre favorecer  o
réu, pelo que necessário é o decote de 01 (um) dia-
multa. 4. A teor do art. 804 do Código de Processo
Penal, a condenação ao pagamento das custas é
um  dos  efeitos  da  condenação  e  a  análise  da
condição de hipossuficiência do condenado deve
ser remetida ao Juízo da Execução. (TJMG; APCR
1.0024.14.253429-6/001;  Relª  Desª  Kárin  Emmerich;
Julg. 06/10/2015; DJEMG 16/10/2015). 
(Destaquei).

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

para reformar o decisum no tocante ao quantum da pena restritiva de liberdade,

fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de reduzir

a pena pecuniária para 66 (sessenta e seis) dias-multa, devendo a sentença

ser mantida no restante do seu teor.

Intime-se o réu para comparecer a Vara de Execuções, no prazo

de  cinco  dias  úteis,  para  fins  de  realização  de  audiência  admonitória,

comunicando-se ao relator o dia desta, para expedição da guia de execução

provisória. 
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É como voto.

               Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos,

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

Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins

Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro Serrano,

Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 09 (nove) dias do mês de junho do

ano de 2016.

José Guedes Cavalcanti Neto
Juiz Convocado

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


