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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL  –  Apelação  criminal.  Crime 
contra o patrimônio. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. 
Materialidade  e  autoria  delitiva.  Comprovação.  Condenação. 
Irresignação defensiva. Alegação de fragilidade e insuficiência de 
provas.  Não  ocorrência.  Coerente  acervo  probatório. 
Qualificadora.  Concurso  de  agentes.  Exclusão.  Descabimento. 
Reconhecimento da participação de menor importância. Coautoria 
caracterizada. Divisão de tarefas. Conduta necessária ao sucesso 
da empreitada criminosa.  Desclassificação para constrangimento 
ilegal. Impossibilidade. Crime subsidiário. Grave ameaça utilizada 
pelos agentes com a finalidade de subtraírem coisa alheia móvel. 
Desclassificação  para  roubo  tentado.  Inviabilidade.  Retirada  da 
coisa  da  esfera  de  vigilância  da  vítima.  Inversão  da  posse. 
Dosimetria.  Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
Pena-base acima do mínimo legal.  Possibilidade.  Atenuante da 
menoridade. Reconhecimento. Substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos. Óbice legal. Art. 44, inciso I, do 
Código Penal. Provimento parcial.

- Havendo prova cabal  da materialidade e autoria do delito  
descrito na denúncia, consubstanciada por testemunhos colhidos  
sob o crivo do contraditório, resulta inviável a súplica absolutória.

- Demonstradas, “quantum satis”, a materialidade e a autoria  
do crime de roubo imputado aos réus, a condenação, à falta de  
causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que  
se impõe.
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- Deve prosperar a majorante prevista no inciso II do § 2º, do  
art. 157, do Código Penal, tendo em vista que as provas apontam  
para o envolvimento de dois agentes no cometimento da infração  
penal de roubo, sendo evidente a convergência de vontades dos  
autores em torno de um plano delitivo comum.

- Se a atuação do agente foi de fundamental importância para  
o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a  
participação  de  menor  importância.  Assim,  comprovado  que  o  
apelante  contribuiu  ativamente  para  a  realização do crime,  em 
unidade  de  desígnios  e  mediante  divisão  de  tarefas  com seu  
comparsa e que sua atuação foi  de extrema relevância para o  
sucesso  da  empreitada  criminosa,  incabível  aplicar  a  referida  
benesse.

- Não há que se falar em desclassificação para o delito de  
constrangimento ilegal, pois sendo este de natureza subsidiária,  
somente será considerado se a violência ou grave ameaça não  
forem elemento típico de outra infração penal.

- Em se tratando de crime de roubo, considera-se consumado  
no momento em que, cessada a ameaça ou a violência, o agente  
se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breve lapso  
de tempo.

- A  pena-base  deve  ser  aplicada  observando-se  as  
circunstâncias  judiciais  do  apenado.  Assim,  a  existência  de  
circunstâncias  desfavoráveis  autoriza  o  magistrado  a  impor  a  
reprimenda acima do mínimo legal.

- O agente que conta menos de vinte e um anos na data do  
fato criminoso faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista  
no artigo 65, I, do Código Penal.

- Inviável  a  substituição  da  pena  corporal  nos  delitos  
praticados  mediante  grave  ameaça  e  violência  à  vítima,  em  
atenção ao óbice disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em dar provimento parcial aos recursos, nos termos do voto do Relator e, 
em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Jefferson Gláucio 
Silva Evangelista (fs. 377/378 – Vol. II) e Alan Clyson Luis da Silva (f. 404 – Vol. II), em 
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face da sentença proferida pela juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que 
os condenou pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, inciso II1, C/C art. 702, 
ambos do Código Penal (CP), fixando-lhes idêntica pena privativa de liberdade de 7  
(sete) anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, mais 
sanção pecuniária equivalente a 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) 
do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fs. 362/370 – Vol. II).

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que  por volta das 
12:00hss do dia 28 de novembro de 2013, as vítimas Rosicleide Silva de Mendonça e 
Sandra Couto Ribeiro da Silva, acionaram uma guarnição da Polícia Militar, informando 
que  quando  transitavam  pela  Rua  do  Progresso,  Bairro  das  Indústrias,  foram 
assaltadas por dois elementos que conduziam uma motocicleta marca Honda Fan, de 
cor preta e placa MOM-7092/PB.

Segundo a denúncia, o elemento que ocupava o lugar do carona 
desceu com a mão por baixo da camisa insinuando estar armado anunciou o assalto, 
exigindo que as mesmas entregassem suas bolsas.

Imediatamente obedecidos os elementos se evadiram da cena do 
crime tomando o rumo do Conjunto Padre Ibiapina e levando os pertences roubados.

Informa também, que pouco tempo depois, enquanto aguardavam 
a chegada de parentes, em frente ao Mercadinho Aquários, as vítimas perceberam que 
a motocicleta utilizada no assalto estava estacionada nas proximidades e com um dos 
assaltantes, momento em que acionaram a Polícia Militar.

Revela  que,  percebendo  a  presença  das  vítimas,  o  assaltante 
evadiu-se do local.

Afirma que,  coincidentemente  um parente  de  uma das  vítimas 
novamente  viu  a  dita  motocicleta,  desta  feita  parada  em frente  a  uma Lan Hause 
localizada na rua Martinho Lutero, no Padre Ibiapina (sic).

Diz que, novamente acionada, uma guarnição da Polícia Militar 
compareceu na Lan Hause e foi recebida por seu proprietário, José Maria dos Santos, 
informando  que  a  motocicleta  lhe  pertencia,  e  que  a  tinha  emprestado  a  poucos 
minutos a Jefferson Gláucio Silva Evangelista.

1 CP – Art.  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:
[…];
II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

2 CP – Art. 70 – Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,  
idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, 
mas  aumentada,  em qualquer  caso,  de  um sexto  até  metade.  As  penas aplicam-se,  entretanto,  
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios 
autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Relata que, ao ser indagado, “Jefferson” informou que utilizou a 
motocicleta na companhia de Alan Clyson Luis da Silva, e os conduziu a residência do 
mesmo.

Ainda segundo a peça de ingresso, ao chegarem na residência de 
“Alan”, as vítimas imediatamente os reconheceram como o “garupa” da moto que lhe 
assaltou e roubou seus pertences.

Aduz que, diante das evidências, “Alan” admitiu o fato e informou 
que as bolsas roubadas estavam na residência de Thiago Galdino dos Santos.

Narra, ainda, que antes de se dirigirem para a casa de “Thiago”, 
Alan Clyson entregou dois chips de celulares e alguns cartões de crédito pertencentes 
as vítimas.

Assevera que, após o ato criminoso, “Jefferson” e “Alan” seguiram 
para a casa de Thiago Galdino onde deixaram o produto do assalto e que “Alan” ficou 
com os  cartões  de  créditos  encontrados  nas  bolsas  e  “Jefferson”  com os  demais 
pertences, inclusive uma certa quantia em dinheiro (fs. 02/06 – Vol. I).

Em suas  razões,  Jefferson  Gláucio  Silva  Evangelista  assevera 
que o representante do Parquet não logrou êxito em comprovar a autoria dos crimes 
delineados na peça de ingresso.

Pugna pela absolvição por alegada insuficiência probatória.

Subsidiariamente, intenta a exclusão da qualificadora do inciso II 
do § 2º do art. 157 do Código Penal; a reestruturação da pena-base, com a corolária 
diminuição da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva  
de direito (fs. 379/395 – Vol. II).

A  seu  turno,  Alan  Clyson  Luis  da  Silva  também  pleiteia  a 
absolvição por falta de provas; a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e a 
diminuição da reprimenda.

Intenta,  ainda  o  reconhecimento  da  participação  de  menor 
importância; a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, com fulcro na 
atipicidade da subtração pelo princípio da insignificância e a desclassificação do roubo 
na sua forma consumada para a modalidade tentada (fs. 405/413 – Vol. II).

Há  contrarrazões,  gizando  o  acerto  da  decisão  primeva  (fs. 
416/417 – Vol. II).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do 
recurso a fim de que seja reconhecida, em favor dos apelantes, a atenuante prevista no 
art. 65, inciso I, do Código Penal (fs. 428/433 – Vol. II).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).
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Os recursos atendem aos requisitos de admissibilidade próprios 
da espécie. São tempestivos e os apelantes, partes legítimas, sendo possível, pois, a 
interposição, conforme dispõe o art. 593, inciso I3, do Código de Processo Penal.

Ao  exame  dos  autos,  verificamos  que  não  se  implementou 
nenhum prazo prescricional.

Não foram arguidas preliminares, e não as constatando de ofício, 
passamos ao exame do mérito.

O recurso deve ser parcialmente provido.

DA MATERIALIDADE

A materialidade do crime é irretorquível, estando comprovada pelo 
Auto de Prisão em Flagrante (fs. 08/16 – Vol. I), Auto de Apresentação e Apreensão (f.  
20 – Vol. I), Autos de Entrega (fs. 21, 22 e 23 – Vol. I) e prova oral coligida.

DA AUTORIA

A autoria, igualmente, mostra-se induvidosa.

No curso da fase inquisitória, vieram os depoimentos prestados 
pelas testemunhas Onildo Pereira da Silva (fs. 08/08-v – Vol. I) e Adalberto Gomes Dias 
(fs. 09/09-v – Vol. I), bem como as declarações das vítimas Sandra Couto Ribeiro da 
Silva (fs. 10/11 – Vol. I) e Rosicleide Silva de Mendonça (fs. 12/12-v – Vol. I), de onde 
se extrai a efetiva participação dos apelantes no evento criminoso.

Confira-se o quanto dito, com destaque em negrito, na parte que 
importa:

Onildo Pereira da Silva, o Condutor (fs. 08/08-v – Vol. I), disse:

[…] “que na data de hoje, por volta das 12h30, estava comandando a 
guarnição  da  VTR  5480,  quando  foram  acionados  pelo  CIOP  para 
deslocarem-se  até  a  Rua  Martinho  Lutero,  onde  duas  solicitantes 
informavam terem sido vítimas de roubo e que sabiam a localização dos 
acusados; que diante disto, o condutor dirigiu-se com a sua guarnição 
até  o  local  informado,  com o reforço da  guarnição  da  Força Tática, 
comandada pelo SGT. RAMOS, assim como a VTR 5481 comandada 
pelo CB DIAS e, lá chegando, encontraram com as solicitantes, que 
se  identificaram  como  ROSICLEIDE  SILVA  DE  MENDONÇA  e 
SANDRA  COUTO  RIBEIRO  DA  SILVA,  que  disseram  estarem 
caminhando  pela  Rua  do  Progresso,  no  Bairro  das  Indústrias, 
quando foram abordadas por dois indivíduos em uma moto HONDA 
FAN, COR PRETA, PLACA MOM-7092-PB, tendo o garupa descido 
e, com a mão por baixo da camisa, anunciou o assalto ameaçando 

3 CPP – Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei nº 263, de 
23.2.1948).
I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;   (Redação 
dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
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estar  armado e exigiu que  entregassem as suas  bolsas;  que  as 
solicitantes  obedeceram,  diante  da  ameaça,  e  entregaram  seus 
pertences, tendo o assaltante subido, em seguida, na garupa da referida 
moto, e ambos evadiram-se do local, tomando a direção do bairro Pe. 
Ibiapina. Ocorre que, pouco tempo depois, quando já aguardavam 
por parentes em frente ao Mercadinho Aquários, perceberam que a 
mesma moto que foi  utilizada no assalto,  estava estacionada ali 
próximo, com um dos assaltantes e resolveram acionar a Polícia 
Militar; que ao perceber a presença das vítimas, o assaltante subiu na 
moto  e  evadiu-se,  sendo  que  um  parente  de  uma  das  vítimas, 
avistou-a parada em frente a uma LAN HOUSE, na Rua Martinho 
Lutero,  no Bairro Pe. Ibiapina; que  as duas vítimas foram até lá e 
constataram que se tratava da mesma moto. Que em seguida, com a 
chegada da guarnição, apontaram a moto para o condutor; que foi até a 
Lan House e perguntou ao proprietário quem seria o dono daquela moto 
que  estava  ali  estacionada;  que  o indivíduo  JOSÉ  MARIA  DOS 
SANTOS,  proprietário  da  Lan  House,  disse  que  a  moto  HONDA 
FAN, COR PRETA, PLACA MOM-7092-PB lhe pertencia e que havia 
acabado de emprestá-la ao indivíduo JEFFERSON GLÁUCIO SILVA 
EVANGELISTA; que JOSÉ MARIA acompanhou as guarnições até a 
Rua das Rosas, 141, Pe. Ibiapina, onde foi encontrado o indivíduo 
JEFFERSON  GLÁUCIO  SILVA  EVANGELISTA; que  ao  ser 
questionado, JEFFERSON informou que usou a moto em epígrafe 
na companhia de ALAN CLYSON LUÍS DA SILVA, e foram todos até a 
sua  residência,  sito  a  Rua  dos  Jasmins,  326,  Pe.  Ibiapina; que 
chegando  no  imóvel,  ALAN  se  apresentou  e  as  vítimas  o 
reconheceram como sendo o garupa da moto que lhes abordou e 
lhes roubou os pertences; que diante disso, além admitiu a culpa e 
indicou o endereço onde as bolsas roubadas se encontravam, sito 
a Rua das Rosas, 86 - PE. Ibiapina, residência do indivíduo THIAGO 
GALDINO DOS SANTOS; que antes de irem até a casa de THIAGO, 
ALAN entregou os  dois  chips  de  celulares  e  alguns  cartões  de 
crédito  que  foram  subtraídos  das  vítimas;  que  chegando  à 
residência  de  THIAGO,  encontraram  o  imóvel  aberto  e,  no  seu 
interior, em cima de um sofá na sala, estavam as duas bolsas com 
os  demais  pertences  das  duas vítimas;  que  deu  voz  de  prisão  à 
ALAN, JEFFERSON e JOSÉ MARIA, os conduzindo até esta unidade 
distrital, onde apresentou-se à Autoridade Policial, junto com o material 
apreendido;  que  nesta  Delegacia,  o  telefone  celular  de  marca 
FREECEL, pertencente à vítima SANDRA COUTO, começou a tocar e 
quando foi atendido por um dos agentes, a pessoa que ligava procurava 
por THIAGO GALDINO DOS SANTOS; que pouco menos de meia hora 
depois,  apresentou-se  nesta  Unidade  Distrital,  o  indivíduo  THIAGO 
GALDINO DOS SANTOS, e confirmou este que o chip da operadora OI 
que estava instalado dentro do celular de SANDRA COUTO, era o seu, 
mas disse não saber como foi se encontrar naquele celular.. Nada mais 
disse nem lhe foi perguntado;” […] (sic).

Adalberto Gomes Dias,  policial  responsável  pelas prisões dos 
apelantes (fs. 09/09-v – Vol. I), complementou:

[…] “que na data de hoje, por volta das 12h30, atendeu ao chamado de 
reforço do SGT. ONILDO para comparecer até a Rua Martinho Lutero, 
para prestar apoio em uma diligência de assalto ocorrido no Bairro das 
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Indústrias.  Junto  com a  guarnição  da  Força  Tática  comandada  pelo 
SGT. RAMOS, o SGT ONILDO encontrou com as solicitantes, que se 
identificaram como ROSICLEIDE SILVA DE MENDONÇA e SANDRA 
COUTO RIBEIRO DA SILVA, e contaram que estavam caminhando 
pela Rua do Progresso,  no Bairro das Indústrias,  quando foram 
abordadas por dois indivíduos em uma moto HONDA FAN, COR 
PRETA, PLACA MOM-7092-PB, tendo o garupa descido e,  com a 
mão por baixo da camisa, anunciado o assalto ameaçando estar 
armado  e  exigiu  que  entregassem  as  suas  bolsas;  que  as 
solicitantes  obedeceram,  diante  da  ameaça,  e  entregaram  seus 
pertences, tendo o assaltante subido, em seguida, na garupa da referida 
moto, e ambos evadiram-se do local, tomando a direção do bairro Pe. 
Ibiapina; que, pouco tempo depois, quando já aguardavam por parentes 
em frente ao Mercadinho Aquários, perceberam que a mesma moto que 
foi  utilizada no assalto,  estava estacionada ali  próximo,  com um dos 
assaltantes e resolveram acionar a Polícia Militar; que ao perceber a 
presença das vítimas, o assaltante subiu na moto e evadiu-se, sendo 
que um parente de uma das vítimas, avistou-a parada em frente a 
uma LAN HOUSE, na Rua Martinho Lutero, no Bairro Pe. Ibiapina; 
que as duas vítimas foram até lá e constataram que se tratava da 
mesma  moto;  que  em  seguida,  com  a  chegada  da  guarnição, 
apontaram a moto para os policiais; que o SGT. ONILDO foi até a Lan 
House e perguntou ao proprietário quem seria o dono daquela moto que 
estava ali estacionada; que o indivíduo JOSÉ MARIA DOS SANTOS, 
proprietário da Lan House, disse que a moto HONDA FAN, COR 
PRETA, PLACA MOM-7092-PB lhe pertencia e que havia acabado 
de  emprestá-la  ao  indivíduo  JEFFERSON  GLÁUCIO  SILVA 
EVANGELISTA;  que  JOSÉ MARIA acompanhou as guarnições até a 
Rua  das  Rosas,  141,  Pe.  Ibiapina,  onde  foi  encontrado  o  indivíduo 
JEFFERSON GLÁUCIO SILVA EVANGELISTA; que ao ser questionado, 
JEFFERSON informou que usou a moto em epígrafe na companhia de 
ALAN CLYSON LUÍS DA SILVA, e foram todos até a sua residência, sito 
a Rua dos Jasmins, 326, Pe. Ibiapina; que chegando ao imóvel, ALAN 
se apresentou e as vítimas o reconheceram como sendo o garupa 
da moto que lhes abordou e lhes roubou os pertences;” […] (sic).

Sandra  Couto  Ribeiro  da  Silva,  vítima  que  foi  alvo  da  dupla 
quando  transitava  pela  Rua  do Progresso,  no  Bairro  da  Indústrias,  ao  prestar  seu 
depoimento (fs. 10/11 – Vol. I), declarou:

[…] “que caminhava pela rua do Progresso no bairro das Indústrias, 
por  volta  das  12:30hrs,  acompanhada  de  Rosicleide  Silva 
Mendonça,  sobrinha  do  esposo  da  declarante,  ocasião  em  que 
surgiram dois elementos em uma motocicleta de cor preta a qual 
parou  na  frente  de  ambas  e  o  elemento  que  vinha  na  garupa 
colocou a mão por baixo da camisa que vestia e ambos tomaram 
as  duas  bolsas  portadas  pelas  vítimas,  contendo  pertences,  a 
exemplo  de  celulares,  cartões,  dinheiro  em  espécie  cerca  de 
setenta reais, deixando, ambas sem seus documentos e tudo mais 
que havia nas bolsas;  que tudo foi  muito rápido, mas a  declarante 
memorizou a placa da motocicleta que é MOM-7092 e imediatamente 
ambas  correram para  residência  de  um amigo de  nome Marcos 
conhecido de Rosicleide lhe informando a numeração da placa e 
este avisou a Polícia;  que em seguida se dirigiram a um posto  de 
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combustível onde iriam aguardar o cunhado de Rosicleide para virem a 
Delegacia;  que  em  frente  do  posto  há  um  mercadinho  onde  se 
depararam  com  uma  moto  com  as  mesmas  características  da 
utilizada pelos assaltantes, e a placa era a mesma memorizada pela 
declarante; que o cunhado de Rosicleide se encontrava com ambas e 
alguém ligou a moto e saiu tendo sido seguida pelo cunhado de 
Rosicleide, indo parar numa lan house, próximo de uma escola e o 
condutor entrou na lan house; que com a chegada da Polícia na lan 
house, apareceu o dono da moto que soube chamar-se José Maria 
e este informou que a havia emprestado minutos antes a um tal de 
Jefersson; que  a declarante e Rosicleide seguiram os passos dos 
policiais  e  mais  adiante  em  uma  residência,  identificaram  Alan 
como sendo o autor direto do roubo que vinha na garupa da moto 
e  lhe  tomaram  seus  pertences;  que  continuaram  os  passos  dos 
policiais e  foram para outra residência próxima, indicada por Alan 
que soube depois que é onde mora Tiago, onde foram encontradas 
as bolsas da declarante e de Rosicleide; que o aparelho de telefone 
celular  da declarante tem chip n9 9343.9644 e foi  encontrado na 
casa de Thiago com outro chip,  que ouviu Thiago dizer que lhe 
pertence; que tem conhecimento de que com a chegada da Polícia na 
residência de Thiago, este fugiu; que a Polícia recuperou os pertences 
da declarante embora o telefone sem o chip; que a declarante reside em 
João Pessoa há apenas oito  dias  e não conhece nada na cidade e 
atualmente  está  passando  dias  no  Jardim  Veneza,  na  casa  de 
Rosicleide;” […] (sic).

Rosicleide Silva de Mendonça, a segunda vítima (fs. 12/12-v – 
Vol. I), complementou:

[…] “que na data de hoje, por volta das 12:30hrs, estava próximo ao 
Restaurante  Panela  de  Barro,  no  bairro  das  Indústrias, 
acompanhada  esposa  do  seu  tio,  chamada  SANDRA  COUTO 
RIBEIRO  DA SILVA,  procurando  uma  casa  para  alugar,  quando 
foram abordadas por dois indivíduos em uma moto HONDA FAN, 
COR  PRETA,  PLACA  MOM-7092-PB,  ambos  usando  capacetes, 
sendo que o garupa desceu da moto e, sem qualquer arma na mão, 
anunciou o assalto e exigiu que entregassem as suas bolsas, mas, 
em  seguida,  tomou-as  à  força  das  mãos  da  declarante  e  de 
SANDRA;  que, em seguida, o assaltante subiu na garupa da moto e 
evadiram-se  do  local,  momento  em que  foi  possível  anotar  a  sua 
placa;  que em seguida, foram até a casa de uma colega que reside 
perto do local, e lá conseguiram acionar a polícia e informar a placa da 
moto;  que  após  terem sido  orientadas  a  comparecer  nesta  Unidade 
Distrital para registrarem a ocorrência, dirigiram-se até as proximidades 
do Mercadinho Aquários a fim de encontrarem com o seu cunhado; que, 
chegando em frente ao referido estabelecimento comercial,  SANDRA 
avistou estacionada, em frente aquele mercadinho, a mesma moto 
utilizada no assalto sofrido por ambas momentos antes;  por este 
motivo,  acionaram  a  Polícia  Militar  mais  uma  vez  e  informaram  da 
localização da moto dos assaltantes; que antes da chegada da Polícia 
Militar, um indivíduo sem capacete saiu do mercadinho e subiu na moto, 
indo embora; que, por coincidência, o seu cunhado acabara de chegar e 
a declarante pediu para seguisse a moto preta e lhes informasse por 
telefone, o que foi feito; que com a chegada da Polícia, seguiram até 
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uma lan house,  onde o seu cunhado disse que a referida moto 
estava parada na frente, na Rua Martinho Lutero e em frente a uma 
escola; que  o SGT ONILDO falou com o dono da moto que disse 
chamar-se  José  Maria  e  este  informou que  a  havia  emprestado 
minutos  antes  a  um  tal  de  Jefferson.  A  declarante  e  SANDRA 
seguiram  os  passos  dos  policiais  e  mais  adiante  em  uma 
residência, identificaram Alan como sendo o autor direto do roubo 
que vinha na garupa da moto e lhe tomaram seus pertences; que 
continuaram os passos dos policiais  e  foram para outra residência 
próxima,  indicada por  Alan  que soube depois  que é  onde mora 
Tiago,  onde  foram  encontradas  as  bolsas  da  declarante  e  de 
SANDRA. O aparelho de telefone celular da declarante tem chip n° 
9343.9644 e foi encontrado na casa de Thiago com outro chip que 
ouviu Thiago dizer que lhe pertence; que tem conhecimento de que 
com a chegada da Polícia na residência de Thiago, este fugiu; que a 
Polícia recuperou os pertences da declarante embora o telefone sem o 
chip; que não foram recuperadas a quantia em espécie de SETENTA 
REAIS nem o seu aparelho celular GALAXY Y, assim como o chip do 
celular de SANDRA também;” […] (sic).

Cumpre registrar que a prova indiciária, como cediço, é relevante 
meio probatório quando da apreciação do seu conjunto e pode, inclusive, servir  de 
base  à  condenação,  sempre  que  houver  indícios  múltiplos,  concatenados  e 
impregnados  de  elementos  positivos  de  credibilidade,  como  ocorreu  no  caso  em 
disceptação.

Demais disso,  os testemunhos colhidos pela autoridade policial 
foram renovados em sede judicial, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, o 
que corrobora a licitude da prova produzida.

Em Juízo, tanto as vítimas Rosicleide Silva de Mendonça (f. 265 – 
Vol. II) e Sandra Couto Ribeiro da Silva (f. 266 – Vol. II), quanto as testemunhas Onildo 
Pereira da Silva e Adalberto Gomes Dias (mídia audiovisual – CD – R – f. 321 – Vol. II), 
além  de  reconheceram  os  apelantes  como  autores  do  crime  em  disceptação, 
ratificaram os depoimentos prestados na esfera policial.

Conforme  visto,  inobstante  tenha  a  d.  defesa  de  ambos  os 
apelantes irresignado-se com o lastro probatório, que sob a ótica defensiva, seria frágil,  
os  elementos  acima  transcritos,  ao  contrário,  não  deixam  dúvidas  de  que  eles, 
efetivamente, participaram, em concurso, do delito narrado na peça acusatória.

Impende  consignar  que  a  palavra  da  vítima  assume  especial 
relevância nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às ocultas, mormente 
quando tal versão, com o no caso dos autos, tem respaldo no acervo probatório.

Nesse  sentido  colaciona-se  entendimento  pacificado  na 
jurisprudência.

Sobre o tema, assim se posiciona o Supremo Tribunal Federal4: 

4 (RHC  104583  AgR,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,  julgado  em 
26/10/2010, DJe-222 DIVULG 18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-02 PP-00214). 
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EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA QUE 
NEGOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS 
CORPUS. PREVISÃO DO ART. 192 DO RISTF. ROUBO MAJORADO 
PELO  EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO.  PERÍCIA  PARA  A 
COMPROVAÇÃO  DE  SEU  POTENCIAL  OFENSIVO. 
DESNECESSIDADE.  CIRCUNSTÂNCIA  QUE  PODE  SER 
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 
AGRAVO DESPROVIDO.
[…].
IV –  A majorante do art.  157,  § 2º,  I,  do Código Penal,  pode ser 
evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra 
da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - 
ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V – Agravo regimental desprovido. (grifamos).

Sem destoar, eis o STJ5: 

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO.  CONDENAÇÃO.  PROVAS  COLHIDAS 
UNICAMENTE  NA  FASE  INQUISITORIAL.  RECONHECIMENTO 
PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA 
VÍTIMA.  RELEVÂNCIA.  CONTATO  DIRETO  COM  O  AGENTE 
CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO 
DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA.
1. […].
3.  A palavra da vítima,  nos crimes às ocultas,  em especial,  tem 
relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o 
contato direto que trava com o agente criminoso.
[…].
Ordem denegada. (grifamos).

A despeito  do valor  probatório  das declarações da vítima,  vale 
mencionar  ainda,  jurisprudência  do  Tribunal  Paraibano6,  que  segue  nos  seguintes 
termos:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA 0  PATRIMÔNIO.  ROUBO. 
GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DO 
PRINCIPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  DEPOIMENTOS  HARMÔNICOS.  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE INCONTESTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- Em  tema  de  delito  patrimonial,  a  palavra  da  vítima, 
especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e 
identifica  os  agentes  com  igual  certeza,  representa  valioso 
elemento de convicção quanto à certeza da autoria da infração.
- O anúncio de assalto e a simulação do uso de arma de fogo com 
os dedos sob a veste bastam para configurar a grave ameaça descrita 
no tipo do artigo 157, caput, do CP, já que causam o temor à vítima 
exigido pela elementar.

5 (HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, 
DJe 02/08/2010).

6 TJPB – Acórdão do processo nº 20020080026244001 – Órgão (CÂMARA CRIMINAL) - Relator DES. 
CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO – j. em 27/02/2013 
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- Não há falar-se na aplicação do princípio da insignificância às 
hipóteses de roubo, ainda que pequeno o valor obtido com a subtração. 
É que nesses crimes,  deve prevalecer  o  maior  desvalor  da conduta 
sobre  o  eventual  menor  ou  nenhum  desvalor  do  resultado,  face  à 
reprovabilidade da conduta impregnada de violência ou grave ameaça. 
(grifamos).

Outra7:

CRIME CONTRA 0 PATRIMÔNIO – Furto qualificado – Rompimento de 
obstáculo  –  Concurso  de  agentes  –  Materialidade  certa  –  Autoria 
induvidosa – Condenação – Decisão incensurável – Manutenção.
- Nos  delitos  contra  o  patrimônio,  a  palavra  da  vítima, 
traduzindo, inquestionavelmente, a verdade dos fatos, constitui-se 
no  próprio  alicerce  da  acusação,  mormente  quando  em nada  é 
desconstituída por contraprova idônea.
- Apelo não provido. (grifamos).

Como se vê, a condenação não é lastreada em conjecturas, como 
afirmam  as  combativas  Defesas,  mas  em  consistente  comprovação  da  prática 
delituosa, cuja negativa de autoria não se revela verossímil.

Assim,  seguramente  demonstrados  a  existência,  a  autoria  e  o 
elemento subjetivo do tipo penal sub judice, não se acolhe a tese absolutória fundada 
nas alegações de falta de provas.

DA QUALIFICADORA

DO CONCURSO DE PESSOAS

As  Defesas  de  Jefferson  Gláucio  Silva  Evangelista  e  de  Alan 
Clyson Luis da Silva, como relatamos, em caráter subsidiário, pretendem o decote da 
causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157, do Código Penal.

Rogando  vênia  às  combativas  Defesas,  entendemos  que  a 
referida  causa de aumento  deve permanecer,  pois  a  prova produzida  ao longo da 
instrução é no sentido de que os réus, ora apelantes, em concurso,  mediante grave 
ameaça,  exercida com a simulação do emprego de arma de fogo,  utilizando-se do 
veículo  tipo  motocicleta,  marca  Honda  Fan,  de  cor  preta  e  placa  MOM-7092/PB, 
subtraíram  bens  pertencentes  às  vítimas  Rosicleide  Silva  de  Mendonça  e  Sandra 
Couto Ribeiro da Silva.

Logo, o vínculo psicológico que os uniu é evidente e, por isso, a 
manutenção da causa de aumento do inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal é 
medida de rigor.

Ao desenvolver as razões de seu inconformismo, como relatado, 
a d. Defesa de Alan Clyson Luis da Silva, almeja o reconhecimento da participação de 
menor importância;  a  desclassificação para o delito  de constrangimento ilegal,  com 

7 TJPB – Acórdão do processo nº 20020120757980002 – Órgão (CÂMARA CRIMINAL) - Relator DES. 
JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO – j. em 05/03/2013 
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fulcro na atipicidade da subtração pelo princípio da insignificância e a desclassificação 
do roubo na sua forma consumada para a modalidade tentada.

Sem razão, contudo. 

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Diversamente dos argumentos defensivos, as provas colhidas nos 
autos afastam peremptoriamente o reconhecimento da referida causa geral de redução 
de pena.

Ora, não caracteriza participação de menor importância a conduta 
de quem, durante a prática delituosa, realiza atos imprescindíveis para o sucesso da 
empreita criminosa, já que a referida causa de diminuição de pena tem por destinatário 
o partícipe, e não o coautor.

Sobre o tema, ensina Rogério Grego8:

“Segundo posição adotada do domínio funcional do fato, observando-se 
a divisão de tarefas, co-autor é aquele que tem o domínio do fato que 
lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para 
o sucesso da empreitada criminosa”.

In  casu,  não  há  que  se  falar  em  participação  de  menor 
importância (art. 29, § 1º do CP)9, eis que Alan Clyson, além de ter estado presente 
durante toda a ação criminosa,  em concurso com o também denunciado Jefferson 
Gláucio,  mediante  simulação  do  uso  de  arma  de  fogo, abordaram  as  vítimas  e, 
enquanto  um  desceu  da  moto  para  arrebatar  os  bens,  o  outro  ficou  montado  na 
motocicleta, esperando, para, então, empreenderem fuga.

Com efeito, tanto aquele que participa da abordagem da vítima, 
ameaçando-a,  quanto o que conduz o veículo da fuga,  não exerce participação de 
menor importância, mas verdadeira coautoria.

A propósito10:

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO. 
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A 
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  CO-AUTORIA  E 
PARTICIPAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE CO-AUTORIA. PARTICIPAÇÃO 
DE  MENOR  IMPORTÂNCIA.  INOCORRÊNCIA.  ALEGAÇÃO  DE 
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA. 
FUNDAMENTAÇÃO REMETIDA. IDENTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS  ENTRE  CO-RÉUS.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO 

8 (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Niterói: Impetus, 2008. p.134/135).
9 CP – Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, 

na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º – Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um 
terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

10 (REsp  1266758/PE,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  julgado  em  06/12/2011,  DJe 
19/12/2011)
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EVIDENCIADO.  DOSIMETRIA.  ART.  59  DO  CÓDIGO  PENAL. 
CULPABILIDADE,  CONDUTA  SOCIAL,  CONSEQUÊNCIAS  E 
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA. 
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO. 
RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO 
DE  PENA.  ACRÉSCIMO  FIXADO  EM  2/5.  AUSÊNCIA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO.  ILEGALIDADE.  SÚMULA  N.º  443  DESTE 
TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONCESSÃO DE 
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Uma vez que o acórdão recorrido considerou suficientes as provas de 
autoria  e materialidade para a condenação dos Recorrentes,  infirmar 
tais fundamentos, com o escopo de serem absolvidos por insuficiência 
probatória,  inclusive  pela  aplicação  do  princípio  in  dubio  pro  reo,  é 
inviável  no âmbito desta Corte Superior  de Justiça,  pois  implicaria  o 
reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.º 07 desta 
Corte.
2. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos 
os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele 
cominadas,  ressalvando,  contudo,  a  diferenciação  entre  coautor  e 
partícipe, expressa na parte final do art. 29 e seus parágrafos.
3.  No caso, constata-se a ocorrência de coautoria em relação aos 
ora  Recorrentes  e  o  réu  Eduardo,  mesmo  não  tendo  aqueles 
praticado a  conduta descrita pelo verbo do tipo penal,  mas por 
possuírem o domínio do fato.
4.  Não  há  falar  em  participação  de  menor  importância  dos 
Recorrentes na prática delitiva, não lhes sendo aplicável a causa 
de redução de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, pois, 
tendo  o  domínio  do  fato,  praticaram  o  crime  de  roubo 
circunstanciado em coautoria.
5. A realização da análise conjunta das circunstâncias judiciais, quando 
similares  as situações entre  os corréus,  como na presente hipótese, 
afigura-se perfeitamente possível.
6. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os 
elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos 
os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de 
forma justa e fundamentada.
7. A fixação da pena-base dos ora Recorrentes acima do mínimo legal, 
no  que  concerne  à  culpabilidade  e  a  conduta  social,  apresentou 
fundamentação  idônea,  com  indicação  de  dados  concretos  na 
motivação da sentença condenatória, de modo a não merecer reparo. 
Da  mesma  forma,  quanto  às  consequências  e  as  circunstâncias  do 
crime,  a  sentença  apontou  elementos  concretos  circundantes  da 
conduta  criminosa  que  notoriamente  extrapolam  aqueles  normais  à 
espécie.
8. No que se refere à circunstância judicial referente ao comportamento 
da vítima, a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado 
no delito não basta para majorar a reprimenda.
9.  A presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é 
causa obrigatória de aumento da reprimenda em percentual acima do 
mínimo  previsto,  a  menos  que  o  magistrado,  considerando  as 
peculiaridades  do  caso  concreto,  constate  a  existência  de 
circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não 
ocorreu  na  espécie.  Incidência  da  Súmula  n.º  443  deste  Tribunal. 
Habeas corpus, no ponto, concedido de ofício.
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10. Recurso parcialmente provido, com a concessão de habeas corpus 
de  ofício,  a  fim  de,  mantida  a  condenação,  reduzir  as  reprimendas 
impostas aos Recorrentes João Gomes Pereira de Carvalho e Graciano 
Carvalho dos Santos para, respectivamente, 06 (seis) anos e 08 (oito) 
meses de reclusão, em regime fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, no 
valor de 2/30 (dois trigésimos) do salário mínimo; e 08 (oito) anos de 
reclusão, em regime fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, no valor de 
2/30 (dois trigésimos) do salário mínimo. (grifamos).

Assim,  restou  claro  que  Alan  Clyson  Luis  da  Silva  contribuiu 
ativamente para a realização do roubo, em unidade de desígnios e mediante divisão de 
tarefas com seu comparsa, Jefferson Gláucio Silva Evangelista, também apelante.

A sua  atuação  foi  de  extrema  relevância  para  o  sucesso  da 
empreitada criminosa, eis que tinha pleno domínio dos fatos, razão pela qual incabível  
classificar sua conduta como sendo de menor importância.

Neste contexto, a pretensão de Alan Clyson em ver reduzida sua 
reprimenda penal em virtude da suposta participação de menor importância não tem 
nenhum respaldo nos elementos de cognição dos autos, ou sustentação legal no art.  
29, § 1º11 do Código Penal, razão pela qual afasto a pretensão.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Por  outro  lado,  não  há  como  acatar  o  pleito  referente  à 
desclassificação  para  o  delito  de  constrangimento  ilegal,  com  o  acolhimento  do 
princípio da insignificância.

Pelo  princípio  da  insignificância  a  ofensa  é  tão  pequena  que 
materialmente  não  se  constata  nenhuma lesão  ao  bem jurídico  tutelado,  devendo, 
neste caso, ser excluída a tipicidade. Entretanto, tal princípio não foi agasalhado por 
nosso ordenamento jurídico. Não cabe ao intérprete fazer ilações não contempladas 
pelo  sistema  jurídico  pátrio,  principalmente  na  seara  penal.  Somente  em  casos 
excepcionais o referido princípio terá curso.

E, ainda que seja pequeno o valor da res, revela-se descabida, no 
caso em comento, a absolvição do réu com base no princípio da insignificância, tendo 
em vista tratar-se o delito de roubo, crime complexo, onde o bem jurídico tutelado não 
se limita ao patrimônio da vítima, ofendendo também a sua liberdade individual, assim 
como sua integridade física e moral.

A violência e a grave ameaça, ínsitas ao tipo penal do roubo, por 
si só impedem a incidência do princípio da insignificância.

Eis  a  orientação  adotada  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça12, 
conforme julgado a seguir transcrito: 

11 CP – Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, 
na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º – Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um 
terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

12 (HC 136.059/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, 
DJe 18/04/2016)
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HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  NULIDADE  DA 
SENTENÇA  E  DO  ACÓRDÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA. 
INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  CARACTERIZADA.  DELITO  COMETIDO 
COM  VIOLÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  VIAS  DE  FATO. 
IMPOSSIBILIDADE.  NECESSÁRIA  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 
EXASPERAÇÃO  DA  PENA-BASE.  MOTIVAÇÃO  INSUFICIENTE. 
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO 
LEGAL.  CRITÉRIO  QUANTITATIVO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL 
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve 
haver  a  demonstração  de  eventual  prejuízo  concreto  suportado  pela 
parte, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de alguma 
formalidade, principalmente quando se alcança a finalidade que lhe é 
intrínseca,  consoante o disposto no art.  563 do Código de Processo 
Penal.
2. O Juiz sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, explicitou qual 
circunstância judicial do art. 59 do Código Penal foi avaliada de maneira 
desfavorável ao réu - culpabilidade do agente.
3.  O  acórdão  impugnado  apreciou,  na  totalidade,  as  alegações 
defensivas  -  atipicidade da conduta, desclassificação para vias de fato 
e nulidade da sentença.
4. A jurisprudência  desta Corte  Superior  é  firme em assinalar  a 
impossibilidade  de  se  reconhecer  a  insignificância  dos  crimes 
cometidos mediante violência e grave ameaça, como na hipótese.
5. As instâncias ordinárias consideraram que as provas colhidas nos 
autos eram suficientes para embasar a condenação do paciente pelo 
delito de roubo circunstanciado. Para desconstituir tal conclusão, seria 
inevitável o exame aprofundado de todos os itens de prova produzidos 
no processo criminal, providência incabível na via estreita e célere do 
habeas corpus.
6.  A revisão  da  dosimetria  da  pena  no  habeas  corpus  somente  é 
permitida quando houver falta de fundamentação concreta ou quando a 
sanção aplicada for notoriamente desproporcional e irrazoável diante do 
crime cometido.
7. Deve ser reconhecido o constrangimento ilegal na primeira etapa da 
dosimetria,  pois  não  foi  declinada  fundamentação  concreta  para 
evidenciar o desfavorecimento da circunstância judicial da culpabilidade 
do agente.
8. 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 n. 443 do STJ.
9. As instâncias de origem elevaram a sanção, acima do mínimo legal 
permitido (2/5), pela presença de duas circunstâncias majorantes, sem 
registrar elementos concretos do caso em exame que, nos termos do 
pensamento  majoritário  da  Sexta  Turma,  evidenciassem  real 
necessidade de exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, no 
patamar estabelecido. Ressalva do relator.
10. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para 
reduzir a pena imposta. (grifamos).

Vale ressaltar que os acusados ameaçaram as vítimas, mediante 
simulação  do  uso  de  arma  de  fogo,  com  a  finalidade  de  lhes  causarem  medo  e 
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subtraírem seus pertences.

Portanto, não há também que se falar em desclassificação para o 
delito de constrangimento ilegal, pois sendo este de natureza subsidiária, somente será 
considerado  se  a  violência  ou  grave  ameaça  não  forem  elemento  típico  de  outra 
infração penal.

No caso em tela, a grave ameaça foi utilizada pelo acusado e seu 
comparsa com a finalidade de subtraírem coisa alheia móvel, caracterizando, portanto, 
o crime de roubo.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

Ainda em caráter subsidiário, a Defesa de Alan Clyson, intenta a 
desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada.

O pleito não vinga.

Isso porque, da análise percuciente dos autos,  percebe-se que 
houve o efetivo desapossamento das vítimas e inversão da posse da res furtiva, tendo 
o réu e seu comparsa, após a prática da subtração, se evadido do local, portando os 
pertences subtraídos, que somente foram recuperados após a ação da Polícia Militar.

A circunstância  da posse dos bens subtraídos ter  sido  apenas 
transitória  e  de  os  acusados terem sido  presos em flagrante  pouco tempo após o 
desapossamento, como ocorreu no caso vertente, se afigura irrelevante.

É cediço que nos crimes de roubo, praticados mediante violência 
ou  grave  ameaça,  a  despeito  de  pretérita  controvérsia  quanto  ao  momento 
consumativo do crime, o entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimentou-se no 
sentido de que a sua consumação dá-se no momento exato da subtração com violência 
à pessoa ou grave ameaça e inversão da posse, não tendo o tempo da posse a menor 
relevância.

Segundo  a  doutrina  mais  abalizada,  hoje  basta  a  inversão  da 
posse, ainda que por brevíssimo lapso temporal, e nada mais.

Sobre o tema discorre Cezar Roberto Bitencourt13, in verbis:

[…] “O entendimento jurisprudencial que vem predominando, inclusive 
no  Pretório  Excelso,  tem  como  consumado  o  roubo  tão  só  pela 
subtração dos bens da vítima,  mediante violência  ou grave ameaça, 
ainda que, ato contínuo, o próprio ofendido detenha o agente e recupere 
a res” […].
Nesse sentido, vem se orientando a jurisprudência pátria.

Observe decisão do STF14:

13 Cezar Roberto Bitencourt, in Tratado de Direito Penal – Volume 3 – 6ª edição. Ed. Saraiva, 2010,  
p.116/117.

14 (HC 114328, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO 
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EMENTA Habeas corpus. Roubo consumado. Inversão da posse da res 
subtraída. Precedentes. Ordem denegada.
1.  É  firme  a  jurisprudência  da  Corte  no  sentido  de  que  “à 
consumação do crime de roubo é suficiente a verificação de que, 
cessada a clandestinidade ou a violência,  tenha o agente tido a 
posse da coisa subtraída,  ainda que retomada logo em seguida” 
(HC nº 94.243/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 
de 14/8/09).
2. Ordem denegada. (grifamos).

No STJ15 também prevalece a mesma orientação:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO. 
DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA, CONCURSO 
DE  AGENTES  E  RESTRIÇÃO  DE  LIBERDADE  DA  VÍTIMA. 
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO 
DA  POSSE  CARACTERIZADA.  MODIFICAÇÃO  DO  QUE  FICOU 
ESTABELECIDO  NAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  INADEQUAÇÃO 
DA  VIA  ELEITA.  NECESSIDADE  DE  REEXAME  DO  CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
 – Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado 
pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio 
heróico,  adotando orientação no sentido de não mais admitir  habeas 
corpus substitutivo  de  recurso ordinário/especial.  Contudo,  a  luz  dos 
princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da 
ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a 
fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o 
caso, deferir-se a ordem de ofício.
 –  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  adotou  à  teoria  da  amotio, 
considerando como consumado o delito de roubo no momento em 
que o agente se torna possuidor da res, ainda que não tenha tido 
posse tranquila, sendo desnecessário que o bem saia da esfera da 
vigilância  da  vítima,  ou  mesmo que  o  bem seja  posteriormente 
recuperado.
 – Depreende-se do acórdão guerreado que os objetos roubados saíram 
da  esfera  de  vigilância  das  vítimas,  ainda  que  brevemente,  pois  o 
paciente  somente  foi  preso  pela  polícia  após  a  cessação  da  grave 
ameaça e já na posse pacífica dos bens subtraídos, saindo do prédio 
com a res furtiva.
 – Havendo a inversão da posse dos objetos roubados, não há falar em 
constrangimento ilegal a ser sanado, sendo certo que a desconstituição 
do que ficou estabelecido no acórdão atacado implicaria no reexame 
aprofundado  dos  fatos  e  provas  juntados  aos  autos  da  ação  penal, 
providência incompatível com os estreitos limites da via eleita, que não 
admite dilação probatória.
Habeas Corpus não conhecido. (grifamos).
Nesta  Câmara16 a  questão  já  foi  objeto  de  decisão,  senão 

vejamos:

ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013) 
15 (HC  247.007/SP,  Rel.  Ministra  MARILZA  MAYNARD  (DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO 

TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 14/06/2013)
16 TJPB – Acórdão do processo nº 07520110045582002 – Órgão (CÂMARA CRIMINAL) - Relator DES. 

JOÃO BENEDITO DA SILVA – j. em 21/06/2012 
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APELAÇÃO  CRIMINAL  Roubo  majorado  consumado.  Condenação. 
Pleito  de  reconhecimento  de  que  o  crime  não  se  consumou,  por 
ausência  de  retirada  do  bem  da  esfera  de  proteção  da  vítima. 
Irrelevância para fins de consumação do delito de roubo. Requerimento 
de  aplicação  da  atenuante  da  confissão  espontânea.  Réu  que,  em 
nenhum  momento,  confessou  a  prática  do  delito  a  ele  imputado. 
Depoimento do acusado que não serviu  como prova para  o  decreto 
condenatório. Desprovimento do apelo.
Nossos tribunais não exigem a posse tranquila ou pacífica da res furtiva 
para a consumação do delito de roubo, tampouco a retirada do bem da 
esfera de proteção da vítima.  À consumação do delito patrimonial 
basta  a  mera  inversão  da  posse  do  bem pelo  agente,  ou  seja, 
quando a coisa é simplesmente extirpada da posse do ofendido e 
apreendida pelo acusado.
Não  há  que  se  falar  em  aplicação  da  atenuante  de  confissão 
espontânea se o acusado em nenhum momento reconhece a prática do 
delito a ele imputado, tampouco o juiz sentenciante utiliza-se do seu 
depoimento para embasar o édito condenatório. (grifamos).

Outra17:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. Art. 157,  caput, do Código 
Penal. Desclassificação para a forma tentada. Impossibilidade. Negado 
provimento.
Considera-se consumado o delito quando, cessada a grave ameaça 
ou a violência, o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel 
subtraída,  pouco  importando  o  tempo  que  esteve  na  posse  da 
coisa subtraída e se essa saiu ou não da esfera de disponibilidade 
da vítima. Ademais, não se exige a retenção tranquila da coisa, basta a 
mera inversão da posse. (grifamos).

Sendo assim, não merece acolhimento o pleito defensivo, voltado 
para a desclassificação do delito para a sua modalidade tentada.

DA DOSIMETRIA

No tocante à dosimetria da pena, a nosso sentir,  parcial  razão 
assiste aos apelantes.

Ao sentenciar a douta magistrada consignou:

[…] “Passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do 
CP:

A) Vítima Sandra Couto Ribeiro da Silva:

A culpabilidade como instrumento de mensuração da pena, visando a 
reprovabilidade à prática do delito, verifico que foi exasperada para o 
crime sob apreciação. Era plenamente possível, diante do fato concreto, 
ter conhecimento de que o ato era por demais injusto a exigir dos réus 

17 TJPB – Acórdão do processo nº 20020100352497001 – Órgão (CÂMARA CRIMINAL) - Relator DES. 
ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO - j. em 31/01/2013 
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um comportamento de acordo com o direito. Agiram com dolo a exigir 
uma resposta de mesma intensidade do Estado. Os autos revelam que 
à  época  dos  fatos  eram  primários.  Suas  personalidades,  como  um 
conjunto de fatores morais e sociais revelados nos autos, não tem como 
ser  precisado  acerca  dos  denunciados.  Não  existem  elementos  nos 
autos para valorar as suas condutas sociais.  Quanto aos  motivos do 
crime, como elementos impulsionadores da vontade não demonstraram 
outros,  senão o  de querer  se  locupletar  do patrimônio  alheio  sem o 
exercício de qualquer atividade licita e laborativa. As circunstâncias do 
crime  foram  normais  ao  tipo,  portanto,  circunstância  que  deve  ser 
valorada favoravelmente. Abordou duas vítimas e anunciaram o assalto, 
subtraindo-lhe o bem. As conseqüências foram desfavoráveis, haja vista 
a vítima não ter recuperado todos os bens. 0 Comportamento da vítima 
em nada concorreu para a prática delituosa.

Assim,  condeno os  acusados,  base de 04 (quatro)  anos e 06 (seis) 
meses de reclusão. Ausentes as demais circunstâncias atenuantes e/ou 
agravantes.  Presente a causa de aumento referente ao concurso de 
pessoas, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 06 (sies) (sic) anos de 
reclusão.

No caso “sub judice”,  temos a pena privativa de liberdade cumulada 
com a pena de multa. A pena pecuniária conforme dispõe o art. 49, CP, 
deve  ser  fixada  entre  o  mínimo  de  10  (dez)  e  o  máximo  de  360 
(trezentos e sessenta) dias-multa. Estabeleço a pena pecuniária em 40 
(quarenta)  dias-multa,  no  valor  unitário  de  1/30  (um  trigésimo)  do 
salário-minimo vigente à época do fato (art. 49, § Io do CP), atendendo 
as condições econômicas do réu (art. 60, CP), relatada nos autos.

B) vitima Rosicleide Silva de Mendonça:

A culpabilidade como instrumento de mensuração da pena, visando a 
reprovabilidade à prática do delito, verifico que foi exasperada para o 
crime sob apreciação. Era plenamente possível, diante do fato concreto, 
ter conhecimento de que o ato era por demais injusto a exigir dos réus 
um comportamento de acordo com o direito. Agiram com dolo a exigir 
uma resposta de mesma intensidade do Estado. Os autos revelam que 
à  época  dos  fatos  eram  primários.  Suas  personalidades,  como  um 
conjunto de fatores morais e sociais revelados nos autos, não tem como 
ser  precisado  acerca  dos  denunciados.  Não  existem  elementos  nos 
autos para valorar as suas condutas sociais.  Quanto aos motivos do 
crime, como elementos impulsionadores da vontade não demonstraram 
outros,  senão o  de querer  se  locupletar  do patrimônio  alheio  sem o 
exercício de qualquer atividade licita e laborativa. As circunstâncias do 
crime  foram  normais  ao  tipo,  portanto,  circunstância  que  deve  ser 
valorada favoravelmente. Abordou duas vítimas e anunciaram o assalto, 
subtraindo-lhe o bem. As conseqüências foram desfavoráveis, haja vista 
a vítima não ter recuperado todos os bens. O Comportamento da vítima 
em nada concorreu para a prática delituosa.

Assim, condeno os acusados, na pena base de 04 (quatro) anos e 06 
(seis) meses de reclusão. Ausente as demais circunstâncias atenuantes 
e/ou agravantes. Presente a causa de aumento referente ao concurso 
de pessoas, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 06 (sies) (sic) anos 
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de reclusão.
No caso “sub judice”,  temos a pena privativa de liberdade cumulada 
com a pena de multa. A pena pecuniária conforme dispõe o art. 49, CP, 
deve  ser  fixada  entre  o  mínimo  de  10  (dez)  e  o  máximo  de  360 
(trezentos e sessenta) dias-multa. Estabeleço a pena pecuniária em 40 
(quarenta)  dias-multa,  no  valor  unitário  de  1/30  (um  trigésimo)  do 
salário-minimo vigente à época do fato (art. 49, § Io do CP), atendendo 
as condições econômicas do réu (art. 60, CP), relatada nos autos.

Ainda  presente  a  causa  de  aumento  decorrente  do  art.  70  do  CP, 
configurado pelo concurso formal de infrações, onde foram subtraídos 
os  bens  de  duas  vítimas,  como  foi  aplicada  a  mesma pena,  aplico 
apenas uma delas, aumentando-a em 1/6, tornado-a definitiva em  07 
(SETE)  ANOS DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA)  DIAS-MULTA.”  […]
(sic) (grifos originais) (fs. 368/369 – Vol. II). 

Como se vê, a juíza sentenciante, em dosimetria de idêntico teor 
tanto quanto ao crime que vitimou Sandra Couto, quanto àquele praticado em desfavor 
de Rosicleide Silva,  considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 5918 do 
CP, fixou, para ambos os apelantes, a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses  
de reclusão.

Pois bem. Com relação à fixação da pena-base, aquilatada em 4 
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tenho que nenhuma reforma deve ser feita. 
O  quantum determinado,  embora  pouco acima do mínimo legal,  está  corretamente 
fundamentado.

No caso dos autos,  a  d.  autoridade judiciária  de primeiro grau 
realizou  um  preciso  apanhado  dos  elementos  cognitivos  demonstrados  no  cotejo 
probatório, avaliou  com  percuciência  as  circunstâncias  judiciais  ostentadas  pelos 
apelantes e fundamentou o decisum em dados concretos, demonstrando a presença de 
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em verdade, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência 
de uma circunstância judicial negativa para que as basilares já não possam mais ser  
fixadas, no mínimo legal.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci19, leciona:

[…] “O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e 
máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum 
ideal,  valendo-se  do  seu  livre  convencimento  (discricionariedade), 
embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente 
vinculada).”

18 CP – Art. 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)

19 (Guilherme de Souza Nucci,  in  Código Penal  comentado.  9ª  ed.  Rev.,  atual  e  ampl.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 388).
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Não por menos, o sempre atual Rogério Greco20, complementa:

[…] “Ainda no escólio de Frederico Marques,  “a sentença é por si,  a 
individualização  concreta  do  comando  emergente  da  norma  legal. 
Necessário é, por isso, que esse trabalho de aplicação da lei se efetue 
com sabedoria e justiça,  o que só se  consegue armando o juiz  de 
poderes discricionários na graduação e escolha das sansões penais. 
Trata-se de um arbitrium regulatum,  como diz  Bellavista 'consiste na 
faculdade  a  ele  expressamente  concedida,  sob  a  observância  de 
determinados critérios, de estabelecer a quantidade concreta da pena a 
ser impostas, entre o mínimo e o máximo legal para individualizar as 
sansões cabíveis””.
[…]. Além disso, a pena encontrada pelo julgado deve ser proporcional 
ao mal produzido pelo condenado, sendo, pois, na definição do Código 
Penal  (art.  59,  parte  final),  aquela  necessária  e  suficiente  para  a 
reprovação e a prevenção do crime”.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça21:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO. 
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  FIXAÇÃO  ACIMA DO  MÍNIMO  LEGAL. 
DESFAVORABILIDADE  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS. 
ELEVAÇÃO  MOTIVADA.  QUALIFICADORAS.  UTILIZAÇÃO  DE  UMA 
PARA  QUALIFICAR  O  DELITO  E  DAS  OUTRAS  COMO 
CIRCUNSTÂNCIAS  LEGAIS  (AGRAVANTES).  POSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP E 5º, XLVI, E 93, 
XI, DA CF/88. COAÇÃO ILEGAL NÃO PATENTEADA.
6. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem 
como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não há o que se falar em 
nulidade  da  sentença  ou  do  acórdão  quando  foram  apontados, 
clara  e  precisamente,  os  motivos  pelos  quais  considerou-se 
desfavoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, justificando a 
fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.
2. Diante  das  particularidades  do  caso  concreto  e  da  motivação 
apresentada pelo Tribunal apontado como coator, não se pode concluir 
como  manifestamente  ilegal  ou  mesmo  desproporcional  o  aumento 
procedido  na  primeira  fase  da  dosimetria,  ante  a  existência  de 
circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois revela-se justo e atende aos 
fins a que se propõe a aplicação da pena = necessidade de reprovação 
da conduta incriminada na forma como cometida, sem perder de vista 
as características pessoais daqueles a quem a sanção se destina.
[…].
3. Ordem denegada. (grifamos).

A segunda fase, entretanto, está a merecer reparo.
Isso  porque,  a  douta  magistrada  sentenciante,  olvidou-se  de 

reconhecer, em favor dos apelantes, Jefferson Gláucio Silva Evangelista, que nascido 
no dia 20 de janeiro de 1995 e Alan Clyson Luis da Silva, que nascido no dia 18 de 

20 Código Penal Comentado. Rogério Greco. 2ª edição, revista, ampliada e atualizada até 1º de janeiro 
de 2009. Niterói/RJ. Editora Impetus, pág 68.

21 (HC  139.577/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA TURMA,  julgado  em  21/06/2012,  DJe 
01/08/2012)
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novembro de 1995, na data do fato (28 de novembro de 2013),  contavam com 18 
(dezoito) anos, 10 (dez) meses e 8 (dias) e 18 (dezoito) anos e 10 (dez) dias, de idade,  
respectivamente, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP)22, razão pela qual, 
atenuo a reprimenda em 6 (seis) meses, totalizando, 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho o percentual de aumento fixado no 
mínimo legal, qual seja, em 1/3 (um terço), totalizando uma reprimenda de 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses reclusão.

DO CONCURSO FORMAL

Consta dos autos, que,  no mesmo contexto fático –  na Rua do 
Progresso, no Bairro das Indústrias – mediante ação única, foram subtraídos objetos de 
vítimas diferentes – Rosicleide Silva de Mendonça e Sandra Couto Ribeiro da Silva – 
atingindo objetividades jurídicas diversas, restando, sob nossa ótica, caracterizado o 
concurso formal de delitos.

Assim é que prevalece a jurisprudência no STJ23:

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  SUBSTITUTIVA  DE  RECURSO 
ESPECIAL.  IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.  ROUBOS 
MAJORADOS.  VÍTIMAS  DIFERENTES.  ÚNICA AÇÃO.  CONCURSO 
FORMAL.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  PATENTE.  NÃO 
CONHECIMENTO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas 
corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, 
e,  em  louvor  à  lógica  do  sistema  recursal.  In  casu,  foi  impetrada 
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.
2. Não há ilegalidade a ser reconhecida se as instâncias originárias 
justificaram adequadamente a  configuração do concurso formal, 
haja vista o cometimento de dois crimes de roubos, contra vítimas 
diferentes, mediante uma só ação. A despeito do exíguo tempo, não 
há falar em crime único.
3. Writ não conhecido. (grifamos).

Caracterizado o concurso formal, passa-se à análise dos critérios 
para a majoração da pena.

Como se sabe, o que rege o aumento da reprimenda no caso do 
art. 7024 do Código Penal é a quantidade de crimes praticados. Se forem apenas dois,  
eleva-se na menor fração. De três em diante, diminui-se o denominador na proporção 
inversa de 1 pra 1 e assim sucessivamente, até o limite máximo de aumento.

22 Art.  65 – São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)I – ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos,  
na data da sentença; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

23 (HC 187.406/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
05/03/2013, DJe 13/03/2013)

24 CP – Art. 70 – Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,  
idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, 
mas  aumentada,  em qualquer  caso,  de  um sexto  até  metade.  As  penas aplicam-se,  entretanto,  
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios 
autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STJ25:

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.  HOMICÍDIO  NA  DIREÇÃO  DE 
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  DOLO  EVENTUAL.  DECISÃO  DE 
PRONÚNCIA.  EXCESSO  DE  LINGUAGEM.  DESCLASSIFICAÇÃO 
REALIZADA PELO  TRIBUNAL DE  ORIGEM.  RESTABELECIMENTO 
PELO  STJ.  IDONEIDADE  DA  DECISÃO  DE  PRONÚNCIA  NÃO 
AFERIDA  PELA  CORTE  A  QUO.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA. 
ANÁLISE,  AINDA QUE  SUPERFICIAL,  JÁ  REALIZADA POR  ESTA 
CORTE. DUPLO EMPECILHO AO EXAME DO TEMA. 3. DOSIMETRIA 
DA PENA.  CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA 
EQUIVOCADA.  CONCEITO  ANALÍTICO  DE  CRIME,  ELEMENTO 
SUBJETIVO DO TIPO E ASPECTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL. 
INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO NA DOSIMETRIA,  SOB PENA DE 
BIS IDEM. 4. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE 
CONSIDERAÇÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE. 5. INCIDÊNCIA DA 
AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. CONDIÇÃO ESPECIAL DA 
VÍTIMA  –  IDOSA.  INVIABILIDADE.  CONDIÇÃO  QUE  NÃO 
INGRESSOU  NA  ESFERA  DE  CONHECIMENTO  DO  PACIENTE. 
RESPONSABILIDADE  PENAL  OBJETIVA.  NÃO  ADMISSÃO  NO 
ORDENAMENTO  JURÍDICO  PÁTRIO.  6.  CONCURSO  FORMAL DE 
CRIMES.  FRAÇÃO  DE  AUMENTO.  QUANTIDADE  DE  CRIMES.  7. 
HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE 
OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA.
 –  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  buscando  a 
racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema 
recursal,  vinha  se  firmando,  mais  recentemente,  no  sentido  de  ser 
imperiosa  a  restrição  do  cabimento  do  remédio  constitucional  às 
hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo 
Penal.  Atento  a  essa  evolução  hermenêutica,  o  Supremo  Tribunal 
Federal  passou  a  adotar  decisões  no  sentido  de  não  mais  admitir 
habeas  corpus  que  tenha  por  objetivo  substituir  o  recurso 
ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem 
ser analisadas as questões suscitadas na inicial no afã de verificar a 
existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a 
concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla 
defesa e ao devido processo legal.
[…].
6. Reconhecido o concurso formal de crimes, a fração de aumento 
deve variar de acordo com a quantidade de resultados.
7.  Habeas  corpus não  conhecido.  Ordem concedida,  no entanto,  de 
ofício, para reduzir a pena-base, decotar a agravante do art. 61, inciso 
II,  alínea  “h”,  do  Código  Penal,  e  diminuir  a  fração  de  aumento  do 
concurso formal para 1/3 (um terço), totalizando a pena de 8 (oito) anos 
de  reclusão,  em regime  semiaberto,  mantidos  os  demais  termos  da 
sentença. (grifamos).

25 (HC  255.231/MG,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
26/02/2013, DJe 04/03/2013).
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Destarte, considerando que os apelantes mediante uma só ação, 
praticaram 2 (dois) crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, e levando em 
conta que as reprimendas foram iguais, tomo uma delas, qual seja, 5 (cinco) anos e 4 
(quatro) meses reclusão, e aumento-a em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva 
de 6 (seis)  anos,  2  (dois)  meses e 20 (vinte)  dias de reclusão, para cada um dos 
apelantes.

Nos  termos  do  art.  7226 do  Código  Penal,  as  penas  de  multa 
devem ser aplicadas de forma distinta e integralmente.

DO REGIME

O regime inicial semiaberto foi bem fixado e não merece censura, 
revelando-se,  efetivamente,  o  mais  adequado  para  o  vertente  caso.  É  disposição 
expressa do art. 33, § 2º, “b”27 do Código Penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A combativa Defesa de Jefferson Gláucio Silva Evangelista,  ao 
elencar as razões de sua insurgência, pleiteia também, a substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos.

Sem razão, contudo.

Isso  porque,  além de  a  pena  aplicada  ao  recorrente  e  a  seu 
comparsa  ser  superior  a  4  (quatro)  anos,  é  de  se  registrar  que,  in  casu,  o  delito 
materializou-se mediante violência à pessoa, o que configura óbice à concessão da 
benesse, a teor do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Eis o dispositivo:

Código Penal – Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e 
substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei 
nº 9.714, de 1998)
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o 
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, 
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação 
dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

26 CP – Art. 72 – No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

27 CP – Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de 
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.  
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
§ 2º – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o 
mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência 
a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),  
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
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Cleber  Masson28,  em  excelente  obra,  de  indispensável  leitura, 
leciona que:

[…] “A substituição da pena privativa de liberdade está condicionada ao 
atendimento  de diversos  requisitos  indicados pelo  art.  44,  I  a  III,  do 
Código Penal, de duas ordens: objetivo e subjetivos. Esses requisitos 
dever  ser  rigorosamente  analisados,  pois  não  há  direito  subjetivo  à 
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” 
[…].

E continua:

[…]  “Quanto  à  violência  imprópria,  isto  é,  aquela  em  que  não  há 
emprego  de força  física  contra  a  vítima,  mas  o  agente  a  reduz  por 
qualquer  meio  a  impossibilidade  de  resistência,  o  entendimento 
dominante  é  de  não  ser  possível  a  substituição,  pois  a  violência 
imprópria nada mais é de que uma forma específica de violência.” […].

Observe decisão do STF29 nesse sentido:

Habeas corpus. 2. Lesão corporal leve praticada no âmbito doméstico 
ou familiar. Lei 11.340/2006. Condenação. Detenção. Pena inferior a 4 
anos.  Crime cometido com violência à pessoa. 3. Substituição da 
pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de  direitos. 
Impossibilidade. Art.  44,  I,  do  CP.  4.  Constrangimento  ilegal  não 
caracterizado. 5. Ordem denegada. (grifamos).

No STJ30 também prevalece a mesma orientação:

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  ESTUPRO  TENTADO.  CRIME 
HEDIONDO.  DELITO  PRATICADO  COM  VIOLÊNCIA  À  PESSOA. 
BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
PELA RESTRITIVA DE  DIREITOS.  VEDAÇÃO  LEGAL.  PENA-BASE 
FIXADA NO MÍNIMO.  RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  RÉU  PRIMÁRIO  E  SEM  MAUS 
ANTECEDENTES.  REGIME  PRISIONAL  MAIS  GRAVOSO. 
IMPROPRIEDADE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33, § 
2º,  ALÍNEA C,  E  §  3º  DO  CÓDIGO  PENAL.  ORDEM  DE  HABEAS 
CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.  A  condenação  por  crime  cometido  mediante  o  emprego  de 
violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa  afasta  a  possibilidade  de 
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de 
direitos.  Inteligência  do  art.  44,  inciso  I,  do  Código  Penal. 
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2.  O  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  julgar  o  HC  n.º 
111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os 
condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, 

28 Cléber Masson. Direito Penal – Vol. I. Parte Geral. 6ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: Método, 2012, p. 678.

29 (HC  114703,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em  16/04/2013, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013) 

30 (HC  215.830/DF,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  13/08/2013,  DJe 
23/08/2013)
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para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no 
art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Inteligência das Súmulas 
nºs 440 do Superior  Tribunal  de Justiça e 719 do Supremo Tribunal 
Federal.
3. Na espécie, o regime inicial fechado foi fixado unicamente com base 
na vedação legal. Consoante informações complementares, o Paciente 
já obteve a progressão ao regime semiaberto.
4.  Fixada  a  pena-base  no  mínimo  legal,  porquanto  reconhecidas  as 
circunstâncias  judiciais  favoráveis  ao  réu  primário  e  de  bons 
antecedentes,  não  é  cabível  infligir  regime  prisional  mais  gravoso 
apenas com base na gravidade genérica do delito.
5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para fixar o regime 
aberto  para  o  cumprimento  da  pena  reclusiva  imposta  ao  Paciente, 
mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo das Execuções 
Penais. (grifamos).

Em caso idêntico esta Câmara, por meio do decisum cuja relatoria 
foi  confiada  ao  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio31, 
decidiu que tendo o réu cometido o crime mediante violência à pessoa, é descabido o 
pleito atinente à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. In 
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. Irresignação com fulcro no art. 593, inciso 111, 
alínea  c  do  CPP.  Substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por 
restritiva de direitos. Impossibilidade. Crime cometido com violência à 
pessoa.  Aplicação do sursis  da pena.  Inadmissibilidade.  Reincidência 
em crime doloso. Desprovimento.
 – Tendo o réu cometido o crime mediante violência à pessoa bem como 
ser ele reincidente em crime doloso, descabidos os pleitos atinentes à 
substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e de 
concessão da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 
44, 1, e 77, I, ambos do Código Penal.

Como se vê,  para  a  substituição da  sanção é  necessário  que 
estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos previstos no 
art.  44  do  Código  Penal  e,  no  caso  dos  autos  não  restou  preenchido  o  elemento 
objetivo  insculpido  no inciso  I,  visto  que a violência  ou  grave ameaça à pessoa é 
inerente ao próprio tipo penal violado.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Os  pressupostos  do  art.  7732 do  Código  Penal,  também  não 

31 TJPB – Acórdão do processo nº 01320080022323003 – Órgão (CÂMARA CRIMINAL) - Relator DES. 
ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO – j. em 29/11/2012

32 CP – Art. 77 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser  
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I  –  o  condenado  não  seja  reincidente  em crime  doloso;  (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de 
11.7.1984)
II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os  
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)
III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada pela  
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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restaram satisfeitos. Não há, pois, se falar em suspensão condicional da pena.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, para reduzir a 
pena corporal imposta aos apelantes Jefferson Gláucio Silva Evangelista e Alan Clyson 
Luis da Silva, anteriormente fixada em 7 (sete) anos de reclusão, para 6 (seis) anos, 2 
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo, quanto ao mais, o r.  decisum 
objurgado.

Oficie-se ao Juízo das Execuções.

Expeça-se a respectiva Guia de Execução Provisória.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho 
Júnior, relator e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

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

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João 
Pessoa, 14 de junho de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

§ 1º – A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.(Redação dada  
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por  
quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde 
justifiquem a suspensão. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
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