
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0001330-91.2015.815.0461)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Rodrigo Sinésio Oscar
ADVOGADO: Pedro Batista de Andrade Filho
APELADO: Justiça Pública

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL  –  Apelação  criminal.  Crime
contra  o  patrimônio.  Roubo.  Materialidade  e  autoria  delitiva.
Comprovação. Condenação. Irresignação. Alegação de fragilidade
e  insuficiência  das  provas.  Inocorrência.  Palavra  da  vítima.
Relevância.  Valor  probatório.  Desclassificação  para  furto.
Inviabilidade.  Grave  ameaça  demonstrada  pela  violência
perpetrada contra as vítimas. Dosimetria. Circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Possibilidade.
Pena  pecuniária.  Valor  de  cada  dia-multa.  Omissão.  Mera
irregularidade  suprível  pelo  Órgão  Colegiado.  Parâmetros.
Proporcionalidade.  Fixação.  Mínimo  legal.  Concurso  material.
Requisitos  não  preenchidos.  Continuidade  delitiva.
Caracterização. Incidência do art. 71 do Código Penal. Detração.
Competência  do  Juízo  das  Execuções.  Regime  para  o
cumprimento  da  pena  inicialmente  semiaberto.  Provimento
Parcial.

- Mantém-se  a  condenação  quando  o  conjunto  probatório
apresenta materialidade e autoria incontroversas.

- A  palavra  da  vítima  nos  crimes  contra  o  patrimônio,
praticados  em  sua  maioria  sem  deixar  testemunhas  do  fato,
assume grande importância quando firme e coerente, sobretudo
quando em sintonia com as demais provas dos autos.

- Não se desclassifica para furto o delito de roubo praticado
com grave ameaça à pessoa, mediante utilização de força física.
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- 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.

- A pena de multa é modalidade de reprimenda cominada à
infração penal.  Assim,  se a sentença omite o valor  unitário  de
cada dia-multa, pode o Juízo ad quem complementá-la, sem se
falar  em supressão  de  instância,  mesmo que  o  recurso  tenha
atentado para outros pedidos.

- Quando  o  agente,  mediante  mais  de  uma  ação,  pratica
vários  crimes  de  roubo,  cujas  condições  de  lugar,  tempo  e
maneira  de  execução,  evidenciam  que  as  subtrações
subsequentes materializaram-se como continuação da primeira,
caracterizada  está  a  figura  da  continuidade  delitiva,  atraindo
destarte, a incidência do artigo 71 do Código Penal.

- A detração a ser  realizada pelo juízo  de conhecimento é
apenas para fins de regime, em relação ao início de cumprimento
da reprimenda. Se este não for alterado, não pode haver cálculos
para diminuir a pena.

- Eventual  abatimento  do  período  em  que  o  apelante
permaneceu  segregado,  segundo  dicção  do  art.  66,  III,  “c”  da
LEP,  deverá  ser  analisado e  decidido  pelo  Juízo  da Execução
Penal.

- O regime inicial para o cumprimento da pena será aquele
cabível  segundo as  regras  do art.  33  do Código Penal.  Deste
modo,  satisfeitas  as  exigências  específicas,  este  capítulo  da
sentença deve ser reformado, a fim de que a reprimenda corporal
seja  inicialmente  expiada  segundo  as  regras  do  regime
semiaberto.

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 ao recurso, nos termos do voto do Relator e
em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Rodrigo  Sinésio
Oscar (f.  329  –  Vol.  II)  em face  da  sentença  proferida  pelo  Juiz  da  Comarca  de
Solânea/PB,  que o  condenou pela prática  do delito  descrito  no art.  157,  caput,  do
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Código Penal1 (contra seis vítimas), fixando-lhe pena privativa de liberdade de 27 (vinte
e sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mais sanção
pecuniária equivalente a 240 (duzentos e quarenta) dias-multa (fs. 265/276 – Vol. II).

Narra a vestibular acusatória que no dia 21 do mês de setembro
do ano de 2015,  em uma segunda-feira, por volta das 16:00hrs, nas imediações do
Armazém Paraíba (estabelecimento comercial), na cidade de Solânea/PB, o acusado,
Rodrigo Sinésio Oscar,  ora apelante, subtraiu para si,  mediante o uso de violência,
coisa alheia móvel pertencente à vítima Ingryd Rafaelly Vital Lopes Duarte.

Aduz  que,  no  dia,  hora  e  local  supracitados,  a  vítima  Ingryd
Rafaelly  Vital  Lopes Duarte  estava  com seu  aparelho  celular  Grand Prime,  de  cor
branca, com capa de plástico na cor cosa, quando o denunciado/apelante apareceu em
uma motocicleta Honda/Pop 100, de cor preta, utilizando um capacete de cor escura e,
de maneira inopinada, ao utilizar-se de força física, subtraiu o referido aparelho da
vítima, evadindo-se do local logo em seguida.

Relata que no dia 29 do mês de setembro do ano de 2015, por
volta  das  15:00hrs,  em uma  terça-feira,  nas  imediações  da  Rua  João  Evangelista
Eleutério, em Solânea, a vítima Elaine Katrine Silva de Araújo estava com seu aparelho
celular  Moto  G,  nas  cores  preta  e  azul,  em  frente  à  sua  residência,  quando  o
denunciado  apareceu  com a  motocicleta  e  o  capacete,  ambos  supramencionados,
subtraiu o referido celular e desferiu uma bofetada no rosto da vítima. Ato contínuo,
evadiu-se do local.

Descreve que no dia 1º do mês de outubro do ano de 2015, em
uma quinta-feira, nas imediações do Armazém Paraíba, na cidade de solânea, a vítima
Emillayne Vasconcelos Ferreira de Almeida estava com seu aparelho celular LG Grand
Prime, como também estava em poder do celular de sua amiga e vítima, Sabrina de
Souza Dantas, sendo este um Galax Samsung Grand Prime, quando o denunciado
subtraiu os referidos aparelhos celulares, puxando os mesmos com muita força da mão
da vítima Emillayne.

Destaca em adição, que  Rodrigo  Sinésio também se aproximou
das vítimas Emillayne Vasconcelos e Sabrina de Souza com a mesma motocicleta e o
capacete já mencionados.

Informa, outrossim, que a vítima Sabrina de Souza Dantas afirma
que, entre a capa e bateria do seu celular estava a quantia de R$ 147,00 (cento e
quarenta e sete reais), sendo também este valor subtraído pelo acusado Rodrigo.

Revela que no dia 05 do mês de outubro do ano de 2015, em uma
segunda-feira, nas imediações da Rua Amâncio Ramalho, na cidade de Solânea/PB,
por volta das 16:30hrs, a vítima Valdênia Nargesia Pereira Soares, estava andando
com o seu aparelho celular Moto G, quando foi surpreendida pelo acusado, que por sua

1CP – 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.
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vez, utilizou de muita força física para subtrair o aludido aparelho e, após ter atingido o
seu objetivo,  evadiu-se do local  em uma motocicleta Honda Pop 100, utilizando um
capacete preto.

Sustenta que a vítima ainda narrou, entre a bateria e a capa da
res furtiva estava a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo também este valor
subtraído pelo acusado Rodrigo.

Afirma que no dia 07 do mês de outubro do ano de 2015, quarta-
feira,  por  volta  das  14:00hrs,  nas  imediações  do  Armazém Paraíba,  a  vítima Kelly
Nunes  Lourenço  estava  atendendo  uma  ligação  no  seu  aparelho  celular  Galax
Samsung Grand Prime, quando de maneira inopinada, Rodrigo Sinésio apareceu e,
fazendo  o  uso  de  bastante  força  física  contra  a  vítima,  subtraiu  o  objeto  ora
mencionado.

Assevera que, no mesmo dia  07 de Outubro de 2015, por volta
das 17:40hrs,  Rodrigo  Sinésio  foi  preso em sua residência,  que  fica  localizada  na
cidade  de  Bananeiras/PB,  e  ao  ser  questionado  sobre  os  roubos  acima  descrito,
assumiu a autoria delitiva de todos.

Ainda  segundo  a  peça  de  ingresso,  todas  as  vítimas
reconheceram  o  acusado  Rodrigo  Sinésio  como  sendo  o  autor  dos  roubos  ora
mencionados,  assim  como  também  reconheceram  seus  respectivos  aparelhos
celulares, a motocicleta e o capacete utilizados para a configuração dos delitos.

Afirma, ao final, que o denunciado foi preso utilizando as mesmas
peças de roupas com as quais praticou o roubo onde a pessoa de Kelly Nunes figurou
como vítima (fs. 02/06 – Vol. I).

Em seu arrazoado a d. Defesa afirma que o acusado assume ter
subtraído  os  bens  de  propriedade  das  vítimas  Emillayny  Vasconcelos  Ferreira  de
Almeida,  Sabrina  de  Souza  Dantas  e  Kelly  Nunes  Lourenço.  Nega,  entretanto,  ter
praticado os roubos que vitimaram Valdênia Nargesia Pereira Soares, Ingryd Rafaelly
Vital Lopes Duarte e Elaine Katrine Silva de Araújo. Por isso, quanto a tais crimes,
pugna pela absolvição, por alegada insuficiência probatória.

Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de furto;
a redução da pena; o reconhecimento do concurso formal em detrimento do concurso
material reconhecido na sentença e a detração do período em que permaneceu preso
(fs. 330/336 – Vol. II).

Contrarrazões  do  Ministério  Público,  pelo  não  provimento  do
recurso, mantendo-se a sentença tal como proferida (fs. 340/357 – Vol. II).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do
apelo defensivo (fs. 368/375 – Vol. II).

É o relatório.
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– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso atende aos requisitos de admissibilidade próprios da
espécie.  É  tempestivo  e  o  apelante,  parte  legítima,  sendo  possível,  pois,  a  sua
interposição, conforme dispõe o art. 593, inciso I2, do Código de Processo Penal.

Como  relatado,  o  presente  recurso  encerra  a  pretensão  de
reforma da sentença com o fim de se absolver o apelante, pelos crimes de roubos que
vitimaram  Valdênia  Nargesia  Pereira  Soares,  Ingryd  Rafaelly  Vital  Lopes  Duarte  e
Elaine Katrine Silva de Araújo,  alegando para tanto que a prova trazida aos autos é
frágil e por isso, não autoriza o édito condenatório ou, mantida a condenação, proceda-
se a desclassificação para o crime de furto.

Intenta, ainda, a redução da pena, o reconhecimento do concurso
formal  em  detrimento  do  concurso  material  e  a  detração  do  período  em  que
permaneceu preso.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Em que pese o esforço da Defesa, entendemos que materialidade
e autoria delitivas quanto aos crimes que vitimaram Valdênia Nargesia Pereira Soares,
Ingryd Rafaelly Vital Lopes Duarte e Elaine Katrine Silva de Araújo, também restaram
devidamente comprovadas nos autos.

DA MATERIALIDADE

A  materialidade  desponta  evidente  do  conjunto  probatório,
sobretudo do Termo de Apresentação e Apreensão (f. 38 – Vol. I), Termos de Entrega
(fs. 39/45 – Vol. I), Boletins de Ocorrência Policial (fs. 67, 68 e 69 – Vol. I) e prova oral
coligida.

DA AUTORIA

A autoria, por seu turno, é induvidosa.

O evento  criminoso,  tal  qual  como descrito  na  exordial,  restou
devidamente delineado nos autos.

O exame da prova testemunhal revela o que passa a ser descrito.

No  Inquérito  Policial,  Hélio  Pereira  de  Lima (f.  10  –  Vol.  I),
afirmou:

[…] “que participou das diligências que culminaram nas prisões das

2CPP – Art.  593.  Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:   (Redação dada pela Lei  nº263, 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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pessoas de Rodrigo Sinésio Oscar, José Aílton da Silva Cruz, Janiele
Cândido da Silva e José Hélio Santos Rodrigues  da  Silva,  tendo  o
conduzido Rodrigo Sinésio Oscar sido preso em flagrante pela prática
do crime de Roubo e os demais por Receptação; que  há cerca de
duas  semanas  iniciaram-se  diligências,  sob  supervisão  do
Delegado de Polícia Civil Diógenes da Rocha Fernandes, Delegado
Titular da Comarca de Solânea, para identificar realizar a prisão de
um  indivíduo  de  cor  parda,  meio  gordo,  em  uma  motocicleta
HONDA/POP 100, de cor preta, o qual utilizava um capacete de cor
escura,  que  estava  realizando vários assaltos  nas  mediações do
Armazém Paraíba, nesta cidade de Solânea; que este indivíduos quase
que diariamente estava cometendo assaltos nesta localidade; que no dia
de  hoje,  após  uma das  vítimas  ter  comunicado  na  delegacia  de
Solânea uma ocorrência de roubo, praticada por um indivíduo com
a mesma motocicleta e capacete, trajando uma camisa vermelha e
bermuda  jeans,  foram  realizadas  diligências  e  após análises  em
câmeras  de  circuitos  de  monitoramento  externo,  foi  possível  a
identificação da placa da referida motocicleta,  identificada como
OEV-2289/PB, pertencente a uma HONDA/POP 100 de cor preta; que
foram procedidas investigações onde  levaram até o endereço de uma
residência  situada  no  Distrito  de  Tabuleiro,  zona  rural  da  cidade  de
Bananeiras-PB;  que  durante  o  trajeto  ao  aproximarem-se  do  referido
distrito, foi visualizado um indivíduo com as mesmas características
e  roupas repassadas,  bem como o  mesmo estava  de  posse da
referida  motocicleta  de  placa  OEV-2289/PB;  que  o  mesmo
encontrava-se  em  frente  a  residência  da  pessoa  de  Janiele;  que  foi
realizado uma abordagem e durante revista pessoal foi localizado com o
mesmo  a  quantia  de  R$  502,00  (quinhentos  e  dois  reais),  um
aparelho celular de marca Samsung, modelo Galaxy Grand Prime; que
após indagações o  mesmo confessou que praticou os roubos de
celulares na cidade de Solânea; que  Rodrigo  informou que alguns
celulares estariam em sua residência e que havia vendido alguns;
que  na  residência  de  Rodrigo  foi  apreendido  alguns  aparelhos
celulares,  os  quais  conferiam com os  descritos  nas  ocorrências
policiais, e um capacete de cor azul-marinho; que Rodrigo levou os
policiais  até  as  residências  das  pessoas  que  haviam  comprado
alguns celulares roubados pelo mesmo, as quais foram conduzidas
a esta  delegacia  pela prática do crime de receptação;  que todos
foram conduzidos a esta delegacia e os objetos apreendidos; que nesta
delegacia  as  vítimas  compareceram  e  reconheceram  Rodrigo  Sinésio
Oscar como sendo a pessoa que roubou seus celulares, reconheceram a
motocicleta, o capacete e os celulares apreendidos;” […] (sic) (grifamos).

No mesmo sentido, também em desfavor do apelante, tem-se o
relato prestado por Ediene Regis Silva (f. 11 – Vol. I), policial civil integrante da equipe
responsável pelas investigações que culminaram com a prisão do acusado:

[…] “que participou das diligências que culminaram nas prisões das
pessoas de Rodrigo Sinésio Oscar,  José Ailton da Silva Cruz, Janiele
Cândido da Silva, José Hélio Santos Rodrigues da Silva e Aurélio Costa de
Lima,  tendo  o  conduzido  Rodrigo  Sinésio  Oscar  sido  preso  em
flagrante pela prática do crime de roubo e os demais por receptação;
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que há cerca de duas semanas iniciaram-se diligências, sob supervisão
do Delegado de Polícia Civil Diógenes da Rocha Fernandes, delegado
titular da Comarca de Solânea, para identificar realizar a prisão de um
indivíduo  de  cor  parda,  meio  gordo,  em  uma  motocicleta
Honda/Pop 100,  de cor preta,  o  qual  utilizava um capacete de cor
escura,  que  estava  realizando  vários  assaltos  nas  mediações  do
Armazém  Paraíba,  nesta  Cidade  de  Solânea;  que  foram  procedidas
investigações, onde a partir das informações das vítimas e análises de
câmeras  de  monitoramento  externo  de  residências  e  comércios  da
localidade onde ocorreram os delitos; que foi possível a identificação
da motocicleta, através de uma filmagem, motocicleta Honda/Pop
100 de cor preta, placa OEV-2289/PB, licenciada em nome de Gildete
Sinésio dos santos; que no dia 07 de outubro de 2015, por volta das
14:00  horas,  a  vítima  Kelly  Nunes  Lourenço,  compareceu  a  esta
delegacia e registrou uma ocorrência policial  informando um roubo na
mesma localidade; que diante disso foram efetuadas diligências onde foi
possível localizar o endereço da proprietária da motocicleta, situado no
distrito  de  tabuleiro,  zona  rural  da  cidade  de  Bananeiras-PB;  que
seguiram  para  o  referido  endereço,  onde  ao  aproximarem  da
entrada do referido distrito,  foi visualizado um indivíduo com as
mesmas características repassadas pelas vítimas;  que o mesmo
estava de posse da motocicleta Honda/Pop 100, de cor preta, placa
OEV2289/PB, de um aparelho celular Samsung pertencente a uma
das vítimas e a quantia de r$ 502,00 (quinhentos e dois reais); que
após indagações da autoridade policial o indivíduo foi identificado
como  sendo  Rodrigo  Sinésio  Oscar,  vulgo  “boneco”;  que  este
confessou os roubos e afirmou que alguns celulares roubados estava
em sua residência e que alguns haviam sido vendidos as pessoas
de José Ailton da Silva Cruz, Janiele Cândido da Silva, José Hélio
Santos Rodrigues da Silva e Aurélio Costa de Lima; que na residência
de  Rodrigo  foi  apreendido  um  capacete  de  cor  escura  e  alguns
aparelhos celulares; que foram apreendidos os celulares roubados que
haviam  sido  vendidos  as  pessoas  conduzidas,  acima  citadas;  que  o
material  apreendido  e  as  pessoas  citadas  foram  conduzidas  a  esta
delegacia para as devidas providências.;” […] (sic) (grifamos).

Noutro vértice, compilo excerto das declarações prestadas pelas
vítimas Valdênia Nargesia Pereira Soares, Ingryd Rafaelly Vital Lopes Duarte e Elaine
Katrine Silva de Araújo, descrevendo a dinâmica do evento, a qual constitui o cerne da
versão acusatória. Vejamos:

Valdênia Nargesia Pereira Soares (f. 12 – Vol. I):

[…] “que  no dia 05/10/2015, por volta das 16:30 horas, transitava na
Rua  Amâncio  Ramalho,  próximo  a  uma  ótica;  que  estava  com  seu
aparelho  celular  de  marca  Motorola,  modelo  moto  G,  Imei:
355481062769115,  escrevendo  uma  mensagem  de  texto;  que  no
interior de seu aparelho celular, entre a bateria e a capa, estava uma
cédula  de  R$  50,00  (cinquenta  reais);  que  foi  surpreendida  por  um
indivíduo de cor  parda, meio gordo, em uma motocicleta HONDA/POP
100,  de  cor  preta,  utilizando  um  capacete  de  cor  escura,  o  qual
aproximou-se da declarante e com muita força tomou seu aparelho seu
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celular; que em seguida o indivíduo se evadiu do local; que a declarante
compareceu  à  delegacia  da  cidade  de  Solânea  e  registrou  uma
ocorrência;  que na data  de hoje  a  declarante  foi  informada que um
indivíduo havia sido preso;  que compareceu a esta delegacia onde
realizou o reconhecimento do indivíduo, o qual foi lhe apresentado
com  o  capacete;  que  reconhece  o  capacete,  a  motocicleta  e  o
indivíduo como sendo o autor do roubo de seu aparelho celular,
bem como o referido aparelho apreendido na posse do conduzido; que a
declarante afirma que ficou muito nervosa no momento do delito, ficando
também com a mão dolorida;” […] (sic) (grifamos).

Ingryd Rafaelly Vital Lopes Duarte (f. 13 – Vol. I):

[…] “que no dia 21 de setembro de 2015, por volta das 16:30 horas,
transitava pela Rua João Fernandes de Lima; que estava carregando
seu aparelho celular de marca  Samsung, modelo Grand Prime, de cor
branca, com capa de plástico na cor rosa, Imei: 1356514066018359; que
ao chegar na esquina da Farmácia Bastos, momento em que parou para
atravessar a rua, foi surpreendida por um indivíduo em uma motocicleta
HONDA/POP 100, de cor preta, utilizando um capacete de cor escura,
com  adesivos  de  cor  cinza;  que  este  indivíduo  aproximou-se  da
declarante, momento em que esta olhou para o indivíduo; que o mesmo
realizou  uma  investida  com  bastante  força,  chegando  a  tomar  o
aparelho celular da declarante; que em seguida o indivíduo evadiu-se
do local; que a declarante compareceu a esta delegacia, onde registrou
uma  ocorrência  policial; que  na  data  de  hoje  foi  contactada  por
policiais  para  comparecer  a  esta  delegacia  para  realizar  o
reconhecimento  do  indivíduo  e  dos  aparelhos  celulares
apreendidos;  que  nesta  delegacia  a  declarante  reconhece  o
conduzido, bem como a motocicleta e o capacete apreendidos na
posse do mesmo; que a declarante reconhece seu aparelho celular,
o qual foi apreendido na posse do conduzido e apresentado nesta
delegacia;” […] (sic) (grifamos).

Elaine Katrine Silva de Araújo (f. 14 – Vol. I):

[…] “que no dia 29/09/2015, por volta das 15:15 horas, estava em frente
a  sua  residência  quando  foi  surpreendida  por  um indivíduo  em uma
motocicleta HONDA/POP 100, de cor preta, pilotada por um indivíduo de
cor  parda,  meio  gordo,  utilizando um capacete de  cor escura;  que a
declarante  estava  utilizando  seu  aparelho  celular  de  marca  Motorola,
modelo Moto G, nas cores preta e azul,  Imei:  353334069609804; que
estava em uma ligação telefônica; que este indivíduo aproximou-se e
tomou seu aparelho celular, em  seguida desferiu um tapa em sua
face;  que  depois  este  indivíduo  se  evadiu  tomando  destino
ignorado; que a declarante no dia de hoje tomou conhecimento através
de uma das vítimas que um indivíduo que roubava celulares na cidade
de Solânea havia  sido preso;  que a declarante veio a esta delegacia
onde  reconheceu  o  conduzido,  o  capacete,  a  motocicleta  e  seu
aparelho celular;” […] (sic) (grifamos).

Por ocasião do Termo de Qualificação e Interrogatório (fs. 18/19 –
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Vol.  I),  o acusado assumiu a prática de todos os crimes que lhe foram imputados.
Vejamos:

[…] “que foi preso(a) em flagrante hoje, dia 07 de outubro de 2015,
quarta-feira,  por  volta  das  17:40hrs,  pelo  fato  de  ter  praticado
crime(s) de roubo, fato(s) ocorrido(s) por volta das 14:00hrs, do dia
07/10/2015,  quarta-feira,  na  cidade  de  Solânea/PB;  que  nunca  foi
preso nem processado anteriormente; que relativo aos vários crimes de
roubo atribuídos a sua pessoa, mais precisamente sobre a subtração de
aparelhos  celulares  nesta  cidade  de  Solânea,  nas  proximidades  do
Armazém  Paraíba,  sendo  dentre  os  celulares  apreendidos  nesta
delegacia,  apresentado  o  celular  Motorola  Moto  G,  Imei:
355481062769115, pertencente a vítima Valdênia Nargesia Pereira Soares,
um  celular  de  Marca  Samsung,  modelo  Grand  Prime,  Imei:
1356514066018359, pertencente a vítima Ingryd Rafaelly Vital Lopes
Duarte, um celular de marca Motorola, Moto G, Imei: 353334069609804,
pertencente a vítima Elaine Katrine Silva de Araújo, um celular de Marca
Samsung, modelo Grand Prime, Imei: 355969066390144, pertencente a
vítima Kelly Nunes Lourenço, um celular de marca LG, l80, modelo Prime,
Imei: 356111068421374, pertencente a vítima Emillainy Vasconcelos Ferreira
de  Almeida  e  um  celular  de  Marca  Samsung  Grand  Prime,  Imei:
356514065476475,  pertencente  a  vítima  Sabrina  de  Souza  Dantas,  o
interrogado ter roubados todos estes aparelhos acima descritos,
tendo subtraído das vítimas; que não recorda-se com precisão os dias
das ações em referência,  sendo todos ocorridos há cerca menos de
duas semanas, sendo o último roubo realizado no dia 07 de outubro
de  2015,  no  dia  de  ontem,  por  volta  das  14:00  horas;  que  o
interrogado utilizava a motocicleta de propriedade de sua genitora,
uma Honda/Pop 100, de cor preta, placa OEV-2289/PB para cometer
os crimes; que utilizava também o capacete apreendido para não ser
identificado  pelas  vítimas;  que  indagado  sobre  como  agia,  o
interrogado  afirma  que  se  dirigia  à  cidade  de  solânea,  sempre
observando alguma mulher que estivesse com o aparelho celular
nas  mãos;  que ao  avistar  uma mulher  com o celular  na  mão,  o
interrogado  aproximava-se  e  investia  contra  a  vítima,  tomando
forçadamente seu aparelho celular; que nega que tenha  agredido as
vítimas;  que  parte  dos celulares  roubados  foram negociados com as
pessoas de José Ailton da Silva Cruz, Janiele Cândido da Silva, José Hélio
Santos Rodrigues da Silva e Aurélio Costa de Lima; que quando negociado
os celulares com Janiele, José Ailton e José Hélio, o interrogado afirmou
que a procedência dos aparelhos seriam proveniente de um amigo, em
nenhum momento informou que havia sido roubado; que o celular vendido
a Janiele, um celular de marca Samsung, modelo Prime, de cor branca, foi
trocado por um celular  de marca LG,  modelo  l80,  onde  Janiele  ainda
pagou R$ 130,00 (centro e trinta reais); que o interrogado  afirma que
Janiele não perguntou pela origem do celular e também o interrogado
nada  falou;  que  é  verdade  que  algumas  vezes  Janiele  configurou  e
formatou dois aparelhos celulares para o interrogado; que o interrogado
acredita que Janiele desconfiou que os celulares haviam sido roubados,
pois  os aparelhos estavam bloqueados com senhas desconhecidas e
continham dados de outras pessoas e não do interrogado; que a respeito
dos celulares vendidos a José Ailton e José Hélio, o interrogado afirma
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que alegou para os mesmos que os celulares  haviam sido comprados
de um amigo; que o interrogado vendeu os celulares para os mesmos
por  um  valor  bem  abaixo  do  preço  de  mercado,  vendendo  por  R$
120,00 (cento e vinte reais),  cerca de menos da metade do valor do
celular; que o interrogado não sabe dizer se os mesmos  desconfiaram
que os celulares eram frutos de roubo, mas deveriam devido ao valor;”
[…] (sic) (grifamos).

Perante a Autoridade Judiciária, entretanto, (mídia audiovisual –
DVD-R – f. 236 – Vol. II), negou, como relatado, ter praticado os roubos que vitimaram
Valdênia Nargesia Pereira Soares, Ingryd Rafaelly Vital Lopes Duarte e Elaine Katrine
Silva de Araújo.

[…]  “que  negociava  com  celulares;  […];  que  comprava  e  vendia
celulares. […]; que vendia na base de uns R$ 120,00; […]; que roubou
três celulares, mas os outros lhe pertencia;” […] (sic).

Cumpre registrar que a prova indiciária, como cediço, é relevante
meio  probatório  e  pode 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, o Ministério Público (f. 235 – Vol. II) prescindiu da oitiva
das vítimas Nargesia Pereira Soares e Ingryd Rafaelly Vital Lopes Duarte.

Lado outro, tanto as testemunhas arroladas pelo Parquet, quanto
a vítima Elaine Katrine Silva de Araújo (mídia audiovisual – DVD-R – f. 236 – Vol. II),
ratificaram os depoimentos prestados na esfera policial.

Como  se  vê,  a  negativa  de  autoria  –  tese  abraçada  pelo
recorrente  –  é  permeada  por  contradições,  as  quais  não  encontram  amparo  em
nenhuma outra prova existente nos autos.

Conclui-se, portanto, que inobstante ter o apelante irresignado-se
com o lastro probatório, que a seu juízo é frágil, os elementos acima transcritos, ao
contrário, não deixam dúvidas de que ele efetivamente cometeu os delitos narrados na
peça acusatória.

De mais a mais, a palavra da vítima assume especial relevância
nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às ocultas, mormente quando
ela,  sem dúvida  reconhece o  autor  do  crime e tal  versão tem respaldo no acervo
probatório.

Sobre o tema, assim se posiciona o Supremo Tribunal Federal3:

3(RHC  104583  AgR,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,  julgado  em
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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 STJ4: 

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.
[…].
6. Ordem denegada. (grifamos).

Daí porque, esta Câmara5 decidiu que “impõe-se a condenação
do agente quando as declarações da vítima são coerentes e verossímeis”. In verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal. Violência doméstica. Autoria e
materialidade  comprovadas.  Denúncia  julgada  procedente.
Condenação. Apelo. Alegação de que não foi o acusado o responsável
pela lesão corporal. Embriaguez voluntária. Impossibilidade de exclusão
da imputabilidade. Teoria da actio libera in causa. Palavra da vítima em
sintonia com o exame de corpo de delito  e confissão qualificada do
apelante.  Manutenção da condenação.  Retificação da pena base em
razão  da  vigência  da  Lei  n°.  11.340/2006  à  época  dos  fatos.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em razão
do  emprego  da  violência.  Preenchimento  dos  requisitos  objetivos  e
subjetivos do sursis. Concessão. Provimento parcial do recurso.
- Impõe-se a condenação do agente quando as declarações da
vítima  são  coerentes  e  verossímeis,  principalmente  quando

26/10/2010, DJe-222 DIVULG 18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-02 PP-00214).
4 (HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010,
DJe 02/08/2010).
5 TJPB – Acórdão do processo nº 03720070012887001 – Órgão (Câmara Criminal) - Relator DES. JOÃO
BENEDITO DA SILVA – j. Em 27/10/2009.
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corroboradas  pelo  exame  de  corpo  de  delito,  bem  assim  pela
confissão qualificada do réu.
- O Código Penal adotou, quanto à imputabilidade, em seu artigo
28, inciso II, a teoria da actio libera in causa, segundo a qual, considera-
se  imputável  quem  se  põe  em  estado  de  inconsciência  ou  de
incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa
situação comete o crime.
- A embriaguez  não  acidental  jamais  exclui  a  imputabilidade  do
agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta.
- Estando a Lei n°. 11.340/2006 em vigor na data dos fatos. impõe-
se a diminuição da pena fixada pelo Juízo a quo para adequá-la ao
preceito secundário do § 9° do artigo 129 do CP.
- Ainda que a apelante não tenha direito à substituição da pena por
ter  o  delito  sido  praticado  com  violência  contra  a  vítima,  não  há
impedimento  à  concessão  do  sursis  quando  presentes  os  requisitos
objetivos  e  subjetivos  estabelecidos  no  artigo  77  do  Código  Penal.
(grifamos).

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 DESCLASSIFICAÇÃO

Integra-se  também,  ao  inconformismo  defensivo  o  pedido  de
desclassificação para o delito de furto previsto no art. 1556 do Código Penal.

Ocorre que a figura típica do delito de roubo é composta pela
subtração da coisa,  característica do crime de furto,  conjugada com o emprego de
grave ameaça ou violência à pessoa. Assim, o tipo penal que prevê o delito de roubo
protege,  precipuamente,  a  propriedade,  a  posse,  e,  por  conta  da  sua  natureza
complexa,  também  a  integridade  corporal  ou  a  saúde  da  vítima,  a  sua  liberdade
individual, bem como a sua vida.

No caso dos autos, o conjunto probatório não deixa incidir dúvidas
acerca da prática da infração narrada na denúncia, porquanto o recorrente cometeu os
delitos mediante grave ameaça exercida com emprego de violência física contra as
vítimas,  infundindo-lhes temor a ponto de reduzir-lhes a capacidade de resistência,
motivo pelo qual impossível é a desclassificação para o crime de furto.

DA DOSIMETRIA

Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena restou aplicada um
pouco acima do mínimo legal.

De  fato,  embora  a  pena-base  para  cada  um dos  crimes  (seis
vítimas) descrito no artigo 157, caput, do Código Penal, que varia entre 4 (quatro) e 10

6CP – Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

12/22
AP 0001330-91.2015.815.0461_4( Roubo - Absolvição - Desclassificação para furto - Diminuição da

pena - Crime Continuado - Detração - Regime - Provimento parcial).doc



(dez) anos de reclusão,  tenham sido fixadas ligeiramente acima do mínimo legal, o
decisum está corretamente fundamentado. Além disso, as circunstâncias dos delitos
também foram adequadamente sopesadas pelo d. sentenciante, atendendo, pois, aos
fins a que se propõe a aplicação da pena.

Assim é que prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça7:

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.
 – 1. 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).

Outra8:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO.
ESTUPRO.  CONDENAÇÃO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE  ACIMA DO
MÍNIMO  LEGAL.  VIOLAÇÃO  DO  ARTIGO  59  DO  CP.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  NEGATIVAS
(CIRCUNSTÂNCIAS  E  CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME).
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  TEMA que  DEMANDA REEXAME  DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
I  –  A Primeira  Turma do  col.  Pretório  Excelso  firmou  orientação  no
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante
a  previsão  legal  de  cabimento  de  recurso  ordinário  (v.g.:  HC

7(HC  139.577/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  21/06/2012,  DJe
01/08/2012)
8(HC  315.453/SP,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA TURMA,  julgado  em  09/06/2015,  DJe
24/06/2015)
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109.956/PR,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  DJe  de  11/9/2012;  RHC
121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 117.268/SP,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a
Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo,
também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo
em  detrimento  do  recurso  adequado  (v.g.:  HC  284.176/RJ,  Quinta
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta
Turma,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  DJe  de  28/8/2014;  HC
293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e
HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe de 4/6/2014).
II  –  Portanto,  não se admite mais,  perfilhando esse entendimento,  a
utilização  de  habeas  corpus  substitutivo  quando  cabível  o  recurso
próprio,  situação  que  implica  o  não-conhecimento  da  impetração.
Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão
da ordem de ofício.
III  –  A via  do  writ  somente  se  mostra  adequada  para  a  análise  da
dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do
conjunto  probatório  e  no  caso  de  se  tratar  de  flagrante  ilegalidade
(precedentes).
IV – Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o
art.  59,  do  CP,  verifica  a  existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do
mínimo legal (precedentes).
V – A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada,
tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado
(arts. 157, 381 e 387 do CPP, e art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex
Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com
supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.
VI – Dessa forma, em relação ao crime de estupro, constata-se que foi
fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação
concreta  e  dentro  do  critério  da  discricionariedade  juridicamente
vinculada, baseada principalmente, nas circunstâncias e consequências
do crime. Não há, portanto, como proceder a qualquer reparo em sede
de habeas corpus.
Habeas Corpus não conhecido. (grifamos).

Conclui-se,  deste  modo,  que  as  penas  foram  dosadas
criteriosamente, de acordo com os elementos de prova contidos nos autos, em estrita e
fiel observância do critério trifásico, na forma dos arts. 599 e 6810 do Código Penal.

Apenas dois reparos.

DA PENA DE MULTA

9CP – 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:
10CP – Art. 68 – A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida
serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de
aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Percebe-se, da análise dos autos, que ao prolatar a sentença (fs.
265/276 – Vol. II), além da pena privativa de liberdade, o juiz sentenciante condenou o
apelante ao pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, entretanto, omitiu o
valor unitário de cada dia-multa.

Como se sabe, a pena de multa é modalidade de pena cominada
à infração penal.  Assim, se a sentença omite o valor unitário de cada dia-multa de
condenação,  pode  e  deve,  o  juízo  ad  quem complementá-la,  sem  se  falar  em
supressão de instância, mesmo que o recurso tenha atentado para outros pedidos.

Destarte, nos termos do art.  49, § 1º11 do Código Penal, fixo o
valor do dia-muta no mínimo legal.

DO CONCURSO MATERIAL

Noutro viés, ao sentenciar o d. juiz a quo, entendeu que os ilícitos
penais se deram por 6 (seis) vezes distintas, mediante pluralidade de condutas e de
consumação, por isso, ao final do capítulo dosimétrico, reconheceu o concurso material
e, via de consequência, somou as penas.

Ocorre que,  como bem ilustrou o d.  Procurador  de Justiça (fs.
373/374 – Vol. II), o concurso material dos delitos não restou configurado, nos moldes
do art. 6912, do Código Penal, entretanto, os fatos imputados ao apelado caracterizam o
instituto da continuidade delitiva, pois Rodrigo Sinésio Oscar, mediante mais de uma
ação, praticou crimes da mesma espécie, cujas condições de lugar, tempo e maneira
de execução,  evidenciam que as subtrações subsequentes materializaram-se como
continuação da primeira, atraindo, deste modo, sob nossa ótica, a incidência do art. 71,
do Código Penal.

No ponto, eis o STJ13:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  PREVIDENCIÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO  DO  ART.  619  DO  CPP.  AUSÊNCIA DE  PROVAS  PARA
CONDENAÇÃO  NO  MONTANTE  AUFERIDO.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA 7/STJ. DOLO GENÉRICO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES
FINANCEIRAS.  ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA.  CONTINUIDADE
DELITIVA. AUMENTO JUSTIFICADO PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES

11CP – Art. 49 – A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na
sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e
sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º – O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior
salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
12CP – Art. 69 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
13(REsp  1113735/RS,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
02/03/2010, DJe 29/03/2010)
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COMETIDAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.  […].
5.  No crime continuado é  indispensável  que o agente,  mediante
mais de uma ação ou omissão, pratique duas ou mais condutas
delituosas da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo,
lugar, maneira de execução e outras semelhantes. O aumento da
pena pela continuidade delitiva se faz, basicamente, quanto ao art.
71,  caput do  Código  Penal,  por  força  do  número  de  infrações
praticadas.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido.(grifamos).

Dessa  maneira,  a  pena  fixada  na  respeitável  sentença,  nesse
tópico, merece reparo.

Observadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a
pena-base para cada um dos crimes de roubo, foi corretamente fixada em 5 (cinco)
anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a desmerecer, pois, qualquer modificação.

As reprimendas foram diminuídas de 6 (seis) meses e 10 (dez)
dias-multa, em razão da atenuante descrita no art. 65, III, “d”14 do Código Penal e, face
à ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de
diminuição e de aumento de pena, consolidaram-se em 4 (quatro)  anos e 6 (seis)
meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ao reconhecer a figura do concurso material entre os delitos, o
magistrado,  nos  termos  do  art.  69  do  Código  Penal,  somou as  penas,  totalizando
assim,  uma reprimenda  de  27  (vinte  e  sete)  anos  de  reclusão  e  240  (duzentos  e
quarenta) dias-multa.

No  entanto,  data  vênia ao  entendimento  adotado  pelo  juiz
sentenciante, faz-se necessário, in casu, reconhecer a continuidade delitiva.

Isso  porque,  analisando  o  contexto  fático,  verifica-se,  como
narrado,  que  a  conduta  do  apelado  amolda-se  ao  disposto  no  art.  71  do  Código
Repressivo. Vejamos:

CP –  Art.  71  –  Quando  o  agente,  mediante  mais  de  uma  ação  ou
omissão,  pratica  dois  ou  mais  crimes  da  mesma  espécie  e,  pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subseqüentes  ser  havidos  como continuação  do  primeiro,
aplica-se-lhe  a  pena  de  um só dos crimes,  se  idênticas,  ou a  mais
grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois
terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

14CP – Art. 65 – São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

[…];
III – ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;
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Como cediço, o que rege o aumento da reprimenda no caso do
art. 71 do Código Penal é a quantidade de crimes cometidos em continuidade – e não
os artifícios empregados para sua prática, o que deve ser sopesado, como foi, quando
da análise das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça15:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO.  USO  DE  ARMA  DE  BRINQUEDO.
INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA POR
EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2o., I DO CPB). CANCELAMENTO
DA  SÚMULA  174/STJ.  RESSALVA  DO  PONTO  DE  VISTA  DO
RELATOR.  CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DA QUANTIDADE
DE DELITOS PRATICADOS. A PRÁTICA DE 2 INFRAÇÕES IMPLICA
NO  AUMENTO  NO  MÍNIMO,  1/6.  FIXAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL
SEMIABERTO.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.
PARECER  DO  MPF  PELA  CONCESSÃO  DA  ORDEM.  ORDEM
CONCEDIDA PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §
2o., I DO CPB, E FIXAR A PENA EM 6 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE
RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. O revólver de brinquedo é instrumento hábil a tornar circunstanciado
o roubo pelo emprego de arma, máxime quando a sua aparência não
permite constatar-se, de logo, que se trata de artefato desprovido de
mecanismo apto a produzir disparo de projétil.
2. A vítima, durante a evolução dos fatos, não pode avaliar a lesividade
do instrumento que lhe é apontado: se de brinquedo ou não, a arma
apavora-a igualmente; além disso, a presunção é a de que o objeto seja
verdadeiro,  pois  legítimo  supor  que,  se  não  o  fosse,  não  seria
empregado em atividade tão arriscada.
3.  Todavia,  esta  Corte,  com  o  cancelamento  da  Súmula  174/STJ,
passou  a  entender  que  a  causa  de  aumento  de  pena  prevista  no
art.157, §2º., I do CPB não incide nos roubos perpetrados com o uso de
arma de brinquedo, orientação a ser seguida com a ressalva do ponto
de vista do Relator.
4.  Para  o  aumento  da  pena  pela  continuidade  delitiva  dentro  o
intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o
critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o
aumento  de  1/6  pela  prática  de  2  infrações;  1/5,  para  3
infrações;1/4,  para 4 infrações;  1/3,  para 5 infrações;  1/2,  para 6
infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
5.  In  casu,  restando  configurado  o  cometimento  de  2  infrações,  o
aumento a ser aplicado deve ser de 1/6 e não de 1/2, como colocado na
sentença e confirmado no acórdão impugnado.
6. Fixada a pena-base no mínimo legal e reconhecida a existência de
circunstâncias judiciais favoráveis, é de rigor a fixação do regime menos
gravoso, in casu, o semiaberto, em observância do disposto no art. 33,
§ 2º, b do CPB.
7. Parecer pela concessão da ordem.
8. Ordem concedida, para afastar a causa de aumento do art. 157, §2º.,

15(HC  127679/SP,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO,  QUINTA TURMA,  julgado  em
03/11/2009, DJe 15/12/2009)

17/22
AP 0001330-91.2015.815.0461_4( Roubo - Absolvição - Desclassificação para furto - Diminuição da

pena - Crime Continuado - Detração - Regime - Provimento parcial).doc



I do CPB, e fixar a pena em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto. (grifamos).

Assim,  considerando  a  continuidade  delitiva,  e  o  número  de
delitos [6 (seis) crimes de roubo], nos termos do artigo 71 do Código Penal, tomo a
pena aplicada, qual seja, 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e aumento-a em
1/2  (metade),  resultando na pena definitiva  de 6  (seis)  anos e 9 (nove)  meses  de
reclusão.

Nos  termos  do  art.  7216 do  Código  Penal,  as  penas  de  multa
devem ser aplicadas de forma distinta e integralmente. Mantém-se, pois a pecuniária
fixada na sentença  a quo, qual seja, 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, à razão
mínima.

DA DETRAÇÃO

Nas  razões  do  inconformismo  defensivo,  intenta  o  apelante  a
aplicação da detração penal, para que seja deduzida da pena o período referente ao
interregno em que ele permaneceu custodiado.

O pleito não prospera.

A uma, porque o próprio magistrado sentenciante, determinou que
a detração fosse promovida, nos moldes legais (f. 275 – Vol. II).

A duas, porque, a nosso aviso, a Lei 12.736/201217, que conferiu
nova redação ao § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, não inaugurou uma
espécie de 4ª (quarta) fase da dosimetria da pena, pois se assim fosse, haveria o
desvirtuamento do instituto da detração penal. Vejamos:

CPP Art.  387. O juiz,  ao proferir  sentença condenatória:  (Vide Lei nº
11.719, de 2008)
[…];
§  2º  O  tempo  de  prisão  provisória,  de  prisão  administrativa  ou  de
internação, no Brasil  ou no estrangeiro, será computado para fins de
determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.  (Incluído
pela Lei nº 12.736, de 2012). 

O que pretendeu o legislador foi que a progressão do regime já
fosse analisada pelo magistrado na sentença penal condenatória de modo a permitir a
progressão com a detração na sentença do período em que o réu permaneceu preso a
título de prisão preventiva ou internação, e não que o § 2º do artigo 387 do Código de
Processo Penal fosse considerado como uma nova fase dosimétrica.

16CP – 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)
17 Lei 12.736/2012 – Dá nova redação ao art. 387 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 –
Código  de  Processo  Penal,  para  a  detração  ser  considerada  pelo  juiz  que  proferir  sentença
condenatória.
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Aliás,  eventual  abatimento  do  período  em  que  o  apelante
permaneceu  segregado,  segundo  dicção  do  art.  66,  III,  “c”18,  da  LEP,  deverá  ser
analisado pelo Juízo da Execução Penal.

A propósito19:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA SUPERIOR
A QUATRO  ANOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  FIXAÇÃO  DO  REGIME
ABERTO.  DETRAÇÃO  PENAL.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DAS
EXECUÇÕES.
1.  Conquanto primário o paciente,  bem como fixada a pena-base no
mínimo legal pelo reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis,
não  há  como  aplicar  o  regime  aberto  para  o  desconto  de  sanção
superior a quatro anos, dado que o estabelecimento do regime prisional
deve atender aos limites contidos no art. 33, § 2º, do Código Penal.
2.  Ao  condenado  à  pena  de  5  (cinco)  anos  e  4  (quatro)  meses  de
reclusão, desde que primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, é
de  se  impor  o  regime  semiaberto  para  o  início  do  cumprimento  da
sanção, a teor do art. 33, § 2º, “b”, do Estatuto Penal.
3. Eventual abatimento do período em que permaneceu o réu preso
cautelarmente  será  operado  pelo  Juízo  das  Execuções,  a  quem
compete, pelo art. 66, III,  “c”, da Lei nº 7.210/84, proferir decisão
sobre detração penal.
4. Habeas corpus denegado. (grifamos).

Deste  modo,  a  detração  a  ser  realizada  pelo  juiz  de
conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime em
relação tão-somente ao início de cumprimento da reprimenda. Se este não for alterado,
não pode haver cálculos para diminuir a pena.

Ademais a reprimenda definitiva não tem somente a função de
fixação do regime inicial para o cumprimento. Tem também a função de servir como
referência para o cômputo do prazo prescricional da pretensão punitiva ou executória,
substituição  da  pena  por  medida  restritiva  de  direito,  suspensão  condicional  e
unificação de penas.

DO REGIME

O regime inicial para o cumprimento da pena, como cediço, será
aquele cabível segundo as regras do art. 33 do Código Penal.

No caso em disceptação, tendo em vista que a pena definitiva de
Rodrigo Sinésio Oscar, foi reduzida, passando de 27 (vinte e sete), para 6 (seis) anos e

18LEP – Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
[…];
III – decidir sobre:
[…];
c) detração e remição da pena;

19(HC  169.072/SP,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA TURMA,  julgado  em  10/06/2010,  DJe
01/07/2010)
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9 (nove) meses de reclusão, tem-se que o censurado preenche os requisitos objetivos
previstos no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º20 do Código Penal.

Ademais,  deve-se  levar  em  conta,  para  o  estabelecimento  do
regime adequado, o que dispõe o enunciado de súmula n° 440 do STJ21, a que faz
referência o precedente22 abaixo:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  DUPLAMENTE  CIRCUNSTANCIADO.
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA
DE  FUNDAMENTAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  440/STJ.
CAUSAS  DE  AUMENTO  DE  PENA.  FIXAÇÃO  DO  PERCENTUAL
ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA.
SÚMULA 443/STJ.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal e inexistindo circunstâncias
judiciais desfavoráveis, não é possível o agravamento do regime
inicial de cumprimento da pena. Súmula 440/STJ.
[…]
3.  Ordem  concedida  para  fixar  o  regime  inicial  semiaberto  de
cumprimento  da  pena.  Ordem  concedida  de  ofício,  para  reduzir  a
majoração da reprimenda, pela incidência das causas de aumento, à
fração mínima de 1/3. (grifamos).

Portanto, a sentença deve ser reformada, também neste capítulo,
a fim de que seja estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento inicial  da
pena.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não preenchidos os requisitos dos artigos 44, inciso I23, do Código
Penal, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva

20CP – 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;
(…);
§ 3º – A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos

critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
21STJ – SÚMULA nº 440 – Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade
abstrata do delito.
22(HC 201.789/SP, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe
14/11/2011).
23CP – 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)
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de direitos.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Os  pressupostos  do  art.  7724 do  Código  Penal,  também  não
restaram satisfeitos. Não há, pois, se falar em suspensão condicional da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,  dou parcial provimento ao recurso defensivo,
para:

I) Afastar o concurso material, reconhecer a continuidade delitiva
e reduzir a pena imposta ao apelante Rodrigo Sinésio Oscar, para  6 (seis) anos e 9
(nove) meses de reclusão;

II) de ofício, porque não pleiteado pela defesa, fixar o valor do dia-
multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

III) fixar o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento
da pena.

Ficam mantidos os demais termos do édito condenatório.

É o voto.

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

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Maria Lurdélia Diniz
de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel Taigy de
Queiroz  Mello  Filho"  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em
João Pessoa, 17 de agosto de 2017.

24CP – 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)

§ 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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Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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