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APELAÇÃO CRIMINAL.  ROUBO MAJORADO PELO
EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
Art.  157,  §  2º,  incisos  I  e  II,  do  CP.  Preliminar  de
ofício.  Ausência  de  individualização  da  pena.  Delitos
cometidos em concurso formal. Violação aos princípios
constitucionais  da  ampla  defesa  e  da  motivação.
Mácula  insanável.  Nulidade  da  sentença  com
extensão dos efeitos ao corréu. 

- Constatada a ausência de individualização das penas
dos crimes cometidos em concurso formal mister é a
anulação  da  sentença  para  que  outra  seja  proferida
com extensão dos efeitos ao corréu.

 

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  desarmonia  com  o  parecer
ministerial, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA PRIMEVA DE FLS. 270/272
PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA,
COM EXTENSÃO  DOS  EFEITOS  AO  CORRÉU IVANILDO DOS  SANTOS
SABINO.



RELATÓRIO

Perante a Comarca de Bananeiras, Ayrton Rafael Tavares da
Silva e Ivanildo dos Santos, foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 157, § 2°, incisos I e II do CP.

Assim historiou a peça vestibular acusatória de fls. 02/04:

“... Na manhã do dia 10 do mês de novembro de 2012,
por volta das 11h0Omin, na localidade conhecida como
as Canas de Mozart,  município de Bananeiras/PB,  os
indiciados Rafael  e Topete, em concurso, subtraíram,
para  si,  mediante  grave  ameaça  a  pessoa,  exercida
com arma de fogo, uma motocicleta HONDA POP 100,
um aparelho de telefonia celular de marca Nokia e a
quantia  de  RS  30,00  (trinta  reais),  pertencentes  a
Jucélio Lima de Araújo, e, ainda, um anel, uma aliança
e  a  quantia  de  R$  35,00  (trinta  e  cinco  reais),
pertencentes a Niedja Lima de Araújo. 
Infere-se  dos  depoimentos  colhidos  pela  autoridade
policial que, na hora da ocorrência do fato, Jucélio Lima
de  Araújo  pilotava  a  sua  motocicleta  na  localidade
denominada Canas de Mozart, trazendo na garupa sua
irmã Niedja Lima de Araújo, com destino à cidade de
Bananeiras,  oportunidade em que os  dois  indiciados,
Rafael  e  Topete,  apareceram  numa  motocicleta,  um
deles  de  arma  em  punho,  fazendo  com  que  Jucélio
parasse a motocicleta e anunciando o assalto. Naquele
momento, os indiciados ordenaram que Jucélio e Niedja
descessem da motocicleta,  e tomaram a motocicleta,
todo o dinheiro, um aparelho de telefonia celular, uma
aliança e um anel  que traziam com ele,  após o que
deixaram o local na direção da Chã do Lindolfo, levando
consigo  a  res  furtiva.  Acionada,  a  Polícia  Militar
diligenciou e efetuou a prisão em flagrante delito dos
dois indiciados Rafael e Topete. As vítimas reconhecera
os indiciados Rafael e Topete como os que cometeram
o roubo.  A  motocicleta,  o  dinheiro  e  o  'aparelho  de
telefonia celular subtraídos das vítimas pelos indiciados
foram apreendidos pela polícia (...) “

Finda  a  instrução  criminal,  sobreveio  sentença  (fls.
270/272),  por  meio  da  qual  o  julgador  primevo condenou  os  réus  Ayrton
Rafael Tavares da Silva e Ivanildo dos Santos Sabino, nas iras do arts. 157, §
2°, incisos I e II, c/c 70 do CP, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto, e 30
(trinta) dias-multa; e 11 (onze) anos 08 (oito) meses, em regime inicial
fechado, e 77 (setenta e sete) dias-multa, ambos à razão de um trinta avos do



salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Apelou  da  sentença  condenatória  apenas  o  réu  Ayrton
Rafael  Tavares  da  Silva  apelou  (fl.  295).  Em suas  razões  expostas  às  fls.
296/300,  sustenta a inidoneidade da prova,  que aduz ser  insuficiente para
juízo de condenação, tendo em vista que a responsabilidade pelo evento deve
recair,  exclusivamente,  sobre  a  pessoa  de  Ivanildo,  segundo  denunciado.
Pugna,  portanto,  pelo  provimento  do  recurso,  com  sua  consequente
absolvição, na forma do art. 386, IV e VI, do CPP. 

O  recurso  foi  contra-arrazoado  (fls.  380/381),  rogando o
representante ministerial a manutenção da sentença.

Neste grau de jurisdição, instada a se pronunciar, a douta
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça,
Dr. José Marcos Navarro Serrano, opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
400/403). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira – Juiz de
Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
(Relator)

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço
do recurso. 

Antes de mais nada tenho preliminar de ofício que submeto
à apreciação deste órgão fracionário.

Depreende-se da sentença primeva, mais especificamente
no que se refere ao delito do art. 157,  § 2°, incisos I e II, do CP, praticado em
concurso formal contra as vítimas Jucélio Lima de Araújo e Niedja Lima Araújo,
a autoridade judiciária de primeiro piso fez uma única dosimetria para os dois
delitos,  impossibilitando  a  identificação  deles,  fixando  a  pena-base  em  06
(seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, considerando como negativas
as circunstâncias do crime – inclusive por ter sido praticado em concurso de
agentes -, as consequências e os motivos do delito.

Em seguida,  diante  das  atenuantes  da  menoridade e  da
confissão, reduziu o magistrado a reprimenda em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-
multa, perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Aplicou,
também, a qualificadora do § 2º, inciso I, do art. 157, do CP, aumentando a
pena em 1/3 (um terço),  totalizando 06 (seis)  anos  e 08 (oito)  meses de
reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. 

Por fim, aplicou a regra do concurso de crimes exacerbando
a reprimenda em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias, e 30 (trinta) dias-multa. Determinado o regime



semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pois bem.

A  meu  sentir,  o  veredicto  condenatório  foi  proferido  em
flagrante violação ao regramento legal vigente, visto que, em se tratando de
concurso formal de crimes,  a reprimenda deverá ser fixada separadamente
para cada um dos delitos, realizando-se, em seguida, o aumento previsto pelo
art. 70 do CP.

Esclarecendo o raciocínio, antes de proceder à majorante
do concurso formal de crimes, faz-se necessária a individualização da pena de
cada delito cometido, para só então aplicar a supracitada causa de aumento na
maior delas, se diversas, ou qualquer delas, caso sejam iguais.

In casu,  todavia, o douto julgador de primeiro grau fixou
uma  pena  única  para  os  delitos  de  roubo  praticados  em face  das  vítimas
Jucélio Lima de Araújo e Niedja Lima Araújo e sobre esta pena única fez o
acréscimo  referente  ao  concurso  formal,  impossibilitando,  assim,  o
conhecimento da reprimenda aplicada a cada um dos delitos praticados pelo
recorrente, violando, portanto, não somente os princípios da individualização
da pena e do devido processo legal, mas também o da ampla defesa.

Vale ainda ressaltar que a distinção de cada delito cometido
é necessário para que, no futuro, seja possível analisar eventual prescrição da
pretensão punitiva ou executória (art. 119 do CP).

Sobre o tema em disceptação, assim leciona o Doutrinador
José Antônio Paganella Boschi:

“A  individualização  da  pena,  conquanto  discricionária,
pressupõe  minuciosa  fundamentação,  pois  o  réu  ‘tem  o
direito de saber porque foi condenado e conhecer os fatores
que definiram a sanção qualitativa e quantitativamente” (in
Das penas e seus critérios de aplicação, 2ª ed.,
Livraria do Advogado, p. 68).

Partindo  dessa  premissa,  é  cediço  que  o  preceito
constitucional da individualização da pena incumbe ao julgador a necessidade
de explicitar o delito pelo qual o agente restou condenado, até porque, ao réu,
é dado o direito de saber por qual crime irá responder.

Frise-se, por oportuno, que o caso não se trata de mero
defeito  mas  sim de ausência  de  fundamentação,  não  podendo,  este  órgão
fracionário  prolatar  nova  sentença,  sob  pena  de  indevida  supressão  de
instância.

Portanto,  dispensando  maiores  delongas,  há  nulidade
absoluta do veredicto condenatório a ser reparado nesta instância, lastreados
nos princípios da ampla defesa e da motivação, previstos nos arts. 5°, inciso



LV, 93, inciso IX, ambos da Carta Magna.

Em  relação  ao  corréu  Ivanildo  dos  Santos  Sabino,
apesar  de  não  ter  recorrido,  constato  que  se  encontra  na  mesma
situação do apelante Ayrton Rafael Tavares da Silva, motivo pelo qual,
nos  termos  do  art.  580  do  CPP,  estendo,  de  ofício,  os  efeitos  do
recurso deste último a ele, no tocante à anulação da sentença.

Ante  o  exposto,  DE  OFÍCIO,  ANULO  A  SENTENÇA
PRIMEVA DE  FLS.  270/272  PARA  QUE  OUTRA  SEJA  PROFERIDA,
MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO
CORRÉU  IVANILDO DOS  SANTOS  SABINO,  desarmonia  com  o  parecer
ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Arnóbio  Alves  Teodósio, Presidente da Câmara
Criminal, dele participando  também os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des.
Arnóbio Alves Teodósio),  relator,  João Benedito da Silva, revisor,  e
Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador
Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Dr. Marcos William de Oliveira
Juiz de Direito Convocado

Relator
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