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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL  –  Apelação  criminal.  Crime
contra o patrimônio. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e
simulação do uso de armas em concurso material com Corrupção
de  Menor.  Materialidade  e  autoria  delitiva.  Comprovação.
Condenação.  Irresignação  defensiva.  Ação  única.  Delitos
distintos.  Concurso  material  afastado.  Reconhecimento  do
concurso formal próprio. Crimes da mesma espécie, nas mesmas
condições de tempo, lugar e maneira de execução. Continuidade
delitiva  caracterizada.  Pena.  Critério  de  Aumento.  Número  de
infrações.  Regime  para  o  cumprimento  da  pena  inicialmente
semiaberto. Provimento.

- Impõe-se o reconhecimento do concurso formal de crimes,
previsto  no  artigo  70  do  Código  Penal,  quando  o  agente,
mediante uma só ação, pratica dois delitos distintos, afastando-se
a aplicação do concurso material.

- Quando o agente pratica dois  ou mais crimes da mesma
espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução,  devem  os  subseqüentes  ser  havidos  como
continuação do primeiro, com a aplicação da pena de um só dos
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada,
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

- O aumento da pena em virtude da continuidade delitiva deve
ocorrer de acordo com o número de crimes praticados.

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

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Luan  Camilo
Barbosa da Cruz (f. 384 – Vol. II) em face da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara
Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática dos delitos descritos nos
arts. 157, § 2º, incisos I e II1, do Código Penal em relação às vítimas Denise Maria da
Silva, Mateus Cavalcante de Lima Costa e Mateus Santos de França e art. 244-B2 da
Lei 8.069/1990 C/C art. 693 do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mais
sanção pecuniária equivalente a 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um
trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (fs. 351/364 – Vol. II).

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que no dia 15 de
janeiro de 2015, por volta das 19:30hrs, na rua Adolfo Moreira Franca, 300, no Bairro
Cabo  Branco,  o  apelante,  em  concurso  com  o  adolescente  Talisson  Fernandes
Rodrigues,  mediante  grave  ameaça  consubstanciada  pelo  uso  de  arma  de  fogo,
subtraiu, para si, 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo GT 1819, da vítima
Denise Maria da Silva.

Apurou-se também que, logo após, pelas 21:30hrs, no Bairro do
Bessa, próximo a Praça do Caju, a dupla, mais uma vez, mediante uso de arma de
fogo,  subtraiu,  1 (um) aparelho celular,  marca Samsung, modelo GT 19300, de cor
preta, da vítima Mateus Santos de França e 1 (um) aparelho celular, marca Samsung,
modelo Galaxi GT 19300, de cor preta, da vítima Matheus Cavalcanti de Lima Costa
(fs. 02/05 – Vol. I).

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:
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

2 Lei 8.069/1990 – Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com
ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

3 CP – 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)
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Em suas razões, a d. Defesa intenta apenas o reconhecimento da
continuidade delitiva em detrimento do concurso material (fs. 391/393 – Vol. II).

Contrarrazões  do  Ministério  Público,  pelo  não  provimento  do
recurso, mantendo-se a sentença tal como proferida (fs. 394/401 – Vol. II).

A Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
apelo defensivo (fs. 414/419 – Vol. II).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Ao  exame  dos  autos,  verificamos  que  não  se  implementou
nenhum prazo prescricional, bem como não há preliminares a serem enfrentadas.

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 I4 do Código de Processo Penal.

A materialidade e autoria  estão devidamente  comprovadas nos
autos e não são objeto de insurgência por parte da douta Defesa, tratando-se, pois, de
aspecto incontroverso.

Como  já  adiantado,  cinge-se  a  insurgência  defensiva  pelo
afastamento  do  concurso  material  reconhecido  pelo  juiz  sentenciante  e,  via  de
consequência, o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva.

O recurso deve ser provido.

Registre-se,  ab initio,  que a fixação da pena, como se sabe, é
questão que se insere na órbita de convencimento do magistrado, no exercício do seu
poder discricionário de decidir, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga
suficiente na hipótese concreta, para a reprovação e prevenção do crime, desde que,
observados os vetores insculpidos nos arts. 595 e 686 do Código Penal.

Sobre  o  tema,  o  sempre  atual  Rogério  Greco7,  em  obra  de
indispensável leitura, leciona:

4 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)

5 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).

6 CP – 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).

7 Código Penal Comentado. Rogério Greco. 2ª edição, revista, ampliada e atualizada até 1º de janeiro
de 2009. Niterói/RJ. Editora Impetus, pág 68.
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[…] “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 julgador 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”.

Pois  bem.  No  caso  em  disceptação,  observamos  que  a  pena
restou estabelecida no mínimo legal tanto para o crime descrito no art. 157, § 2º, I e II,
do Código Penal, quanto para a infração disposta no art. 244-B do Estatuto da Criança
e do Adolescente.

Verificamos,  entretanto,  que  o  decisum merece  ligeiro  ajuste,
porque, sob nosso ótica, deve ser aplicada a regra do concurso formal entre os delitos,
afastando-se o cúmulo material, com entendeu o d. sentenciante.

Isso porque os  crimes foram praticados mediante  apenas uma
ação e no mesmo contexto fático, isto é, o apelante cometeu o roubo e, ao mesmo
tempo, violou o tipo descrito no artigo 244-B da Lei  nº 8.069/1990,  corrompendo o
adolescente,  o  que,  sob nosso prisma, atrai  a  incidência da regra do artigo 70 do
Código Penal, e não a do artigo 69 do mesmo Código.

Esta colenda Câmara Criminal8 já se manifestou sobre a matéria,
como bem traduz o seguinte julgado:

APELAÇÃO  CRIMINAL  –  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO  E
CORRUPÇÃO DE MENOR – ARTIGO 157, § 2º, II DO CP C/C ARTIGO
244-B DO ECA – CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – PLEITO
ABSOLUTÓRIO – CONFISSÃO EXTERNADA NA FASE INQUISITÓRIA
–  DEPOIMENTO  DE  TESTEMUNHAS  E  RECONHECIMENTO  DOS
ACUSADOS  PELA  VÍTIMA  –  PROVA  ROBUSTA  DA  AUTORIA  –
DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO DA PENA-
BASE – ANÁLISE ESCORREITA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
AUMENTO  DA  PENA-BASE  JUSTIFICADO  –  PRETENSÃO  DO
RECONHECIMENTO  DO  CONCURSO  FORMAL  –  ARGUMENTO
CORRETO,  PORÉM MANTIDO O CONCURSO MATERIAL FIXADO
NA SENTENÇA EM BENEFÍCIO AO RÉU – DESPROVIMENTO. 
–  Mantém-se a condenação dos réus por infração ao artigo 157, § 2º,
inciso II, do CPB, e art. 244-B, da Lei nº 8.069 /90, diante do conjunto
probatório  assegurando  que,  na  companhia  de  um  adolescente,
assaltaram a  um posto  de  gasolina,  subtraindo  valores  em espécie,

8 (TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00025897220158150251,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, j. em 11-10-2016)
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notadamente quando se constata que os réus foram, de forma segura,
identificados pela vítima.
– Para a configuração do delito tipificado no artigo 244-B, caput, da Lei
nº 8.069/1990, que é de natureza formal, é necessário, apenas, que o
agente pratique, juntamente com o menor, infração penal ou o induza a
praticá-la, sendo irrelevante a efetiva demonstração do desvirtuamento
do menor.
–  Não justifica o pedido de redução da pena-base, quando verificado
que  o  magistrado  a  quo  analisou  corretamente  as  circunstâncias
judiciais, procedendo à dosimetria da pena consoante a análise concisa
das circunstâncias do art. 59 do Código Penal.
–  Embora o caso dos autos ajuste-se à regra do concurso ideal
próprio de crimes (art. 70, primeira parte, CP), a exasperação da
pena, mesmo na fração mínima, ensejaria ao recorrente a aplicação
de pena mais severa do que aquela decorrente do mero cúmulo
material de sanções penais (concurso real), o que não me é dado
fazer (art. 70, parágrafo único, do CP). Nesse caso, deve-se manter
o princípio do concurso material benéfico. (grifamos).

Forte em tais considerações, atento ao disposto no artigo 709 do
Código Penal,  considerando-se que o apelante, mediante uma única ação, praticou
dois crimes distintos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
tomo a pena mais grave (a do roubo), fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, e aumento-a no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), concretizando-a em 6
(seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Lado  outro,  analisando  o  contexto  fático,  verifica-se  que  o
apelante, como relatado, mediante mais de uma ação, pelas condições de tempo, lugar
e maneira de execução, praticou três roubos em desfavor das vítimas Denise Maria da
Silva,  Mateus  Santos  de  França  e  Matheus  Cavalcanti  de  Lima  Costa,  atraindo,
destarte a incidência do art. 7110 do Código Penal.

O  aumento  da  reprimenda,  deve  portanto,  desta  feita,  ser
modulado em relação a quantidade de crimes cometidos em continuidade.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça11:

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

9 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)

10 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).

11 (HC  127679/SP,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO,  QUINTA TURMA,  julgado  em
03/11/2009, DJe 15/12/2009)
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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.,
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, nos termos do artigo 71 do Código Penal, tomo a pena aplicada, qual seja, 6
(seis)  anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e  aumento-a em 1/5 (um
quinto), resultando na pena definitiva de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão.

Nos  termos  do  art.  7212 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, 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima.

12 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)
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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
Luan Camilo  Barbosa da Cruz,  foi  reduzida,  passando de  17 (dezessete)  anos de
reclusão, para 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, tem-se
que o censurado preenche os requisitos objetivos previstos no art. 33, § 2º, alínea “b”,
e § 3º do Código Penal13.

Ademais,  deve-se  levar  em  conta,  para  o  estabelecimento  do
regime adequado, o que dispõe o enunciado de súmula n° 440 do STJ14, a que faz
referência o precedente15 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.

Não preenchidos os requisitos dos artigos 44, inciso I16, do Código

13 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;
(…);
§  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)

14 STJ – 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.

15 (HC 201.789/SP, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe
14/11/2011).

16 CP – 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
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Penal, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos.

Os  pressupostos  do  art.  7717 do  Código  Penal,  também  não
restaram satisfeitos. Não há, pois, se falar em suspensão condicional da pena.

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

I) Reduzir a pena imposta ao apelante  Luan Camilo Barbosa da
Cruz, para 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 30 (trinta)
dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à
época dos fatos;

II) 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.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

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)

17 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)
§ 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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