
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0003212-24.2015.815.2002)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Ronaldo Adolfo da Silva
ADVOGADOS: Walter Lúcio B. Teixeira Filho e outro
APELADO: Justiça Pública

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. Declarações e reconhecimento da vítima.
Credibilidade.  Harmonia  com  o  contexto  probatório.
Desclassificação para furto tentado. Inviabilidade. Grave ameaça
demonstrada pela simulação do uso de arma de fogo. Dosimetria.
Existência  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis.  Pena-base
acima do mínimo legal. Possibilidade.  Isenção do pagamento da
pena de multa. Não cabimento. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Delito praticado
mediante violência e grave ameaça à pessoa. Óbice legal. Art. 44,
inciso I, do Código Penal. Desprovimento.

- 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 a simulação de estar o
agente portando arma de fogo.

- Considerando  a  relevância  das  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis ao réu, que ultrapassaram os limites ínsitos ao tipo
penal,  impõe-se a manutenção da reprimenda básica acima do
mínimo previsto na cominação legal.
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- Inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em
razão da situação econômica do réu,  devendo esta  servir,  tão
somente de parâmetro para a fixação de seu valor.

- 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 negar provimento 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  Ronaldo Adolfo da
Silva (f. 240 – Vol. II) em face da sentença proferida pelo juiz da 7ª Vara Criminal da
Comarca da Capital, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º,
inciso II1 do Código Penal (CP), fixando-lhe pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos
de  reclusão,  a  ser  cumprida  inicialmente  em  regime  semiaberto,  mais  sanção
pecuniária equivalente a 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima (fs. 230/236 – Vol.
II).

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que no dia 14 de
março de 2015, por volta das 18:30hrs, na Rua Padre Meira,  nas proximidades do
antigo prédio onde funcionava os Correios, o apelante, em concurso com o também
denunciado Josenildo Ferreira de Araújo, subtraíram o aparelho celular da vítima Victor
Gomes de Carvalho.

Destaca que no citado dia a vítima caminhava pela Rua Padre
Meira,  ocasião  em  que,  os  réus,  mediante  grave  ameaça,  consubstanciada  na
simulação do uso de arma de fogo, subtraíram-lhe 1 (um) aparelho de telefone celular,
marca Motorola, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais).

Informa, ainda, que após o roubo a vítima solicitou ajuda policial
que, em diligência, localizou os acusados na Avenida General Osório, próximo as Lojas
Eletropeças.

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.

[…];

§ 2º – A pena aumenta-se de um terço até metade:

[…];

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;
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Aduz, que  vítima reconheceu os réus como as pessoas que lhe
assaltaram.

Relata  ao  final,  que  Josenildo  afirmou  que  quem  praticara  o
assalto foi o acusado Ronaldo e que é viciado em crack.

A seu turno, Ronaldo Adolfo, ora apelante, informou que combinou
o  assalto  com o  réu  Josenildo  para  comprar  crack  com o  produto  do  roubo,  que
pretendia trocar o celular da vítima por pedras de crack e que a função de Josenildo no
roubo, era lhe dar cobertura (fs. 02/05 – Vol. I).

Em seu arrazoado a d. Defesa sustenta que o representante do
Parquet não  logrou  êxito  em comprovar  a  autoria  do  crime  delineado  na  peça  de
ingresso.

Pugna pela absolvição por alegada insuficiência probatória.

Alternativamente,  pretende  a  desclassificação  para  o  crime  de
furto tentado, minoração da reprimenda, exclusão da pena de multa, flexibilização do
regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fs.
241/260 – Vol. II).

Contrarrazões  do  Ministério  Público,  pelo  não  provimento  do
recurso, mantendo-se a sentença tal como proferida (fs. 292/297 – Vol. II).

A Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
apelo defensivo (fs. 309/313 – Vol. II).

É o relatório.

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

Conheço do recurso de apelação, porquanto próprio, tempestivo e
regularmente  processado,  estando  presentes,  assim,  os  pressupostos  para  sua
admissão.

O presente apelo, como relatado, encerra a pretensão defensiva
de reforma da sentença com o fim de se absolver o apelante, alegando para tanto que
a  prova  trazida  aos  autos  é  frágil  e  por  isso,  não  autoriza  o  édito  condenatório.
Subsidiariamente,  pleiteia-se  a  desclassificação  para  o  crime  de  furto  tentado,
minoração da reprimenda, exclusão da pena de multa,  flexibilização do regime e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mas sem razão.

DA MATERIALIDADE

A materialidade do crime é irretorquível, estando comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (fs. 07/12 – Vol. I), Auto de Apresentação e Apreensão (f.
13 – Vol. I), Auto de Entrega (f. 17 – Vol. I) e prova oral coligida.
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DA AUTORIA

A autoria, igualmente, mostra-se induvidosa.

O apelante é réu confesso, admitindo tanto no Inquérito Policial (f.
12 – Vol. I), quanto em Juízo (mídia audiovisual – CD-R – f. 189 – Vol. II), ter praticado
o delito pormenorizado na Denúncia.

No caso dos autos, a confissão do apelante foi corroborada pelos
depoimentos do condutor, Fernando Antônio de Oliveira (f. 07 – Vol I), da testemunha
Sérgio Solon Moura da Silva (f. 08 – Vol. I) e da vítima Victor Gomes de Carvalho (f. 09
– Vol I), de onde se extrai sua efetiva participação no evento criminoso.

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

Fernando Antônio de Oliveira (f. 07 – Vol I):

[…]  “que  no  dia  14/03/2015,  por  volta  das18h30min,  o  depoente,
juntamente  com  o  policial  Sérgio  Solon  Moura  da  Silva,  estava  em
rondas, no bairro do Centro, mais precisamente pela Av. Padre Meira,
quando  foi abordado por um transeunte, que se identificou como
sendo Victor Gomes de Carvalho, o qual lhe disse que, há poucos
segundos, havia sido assaltado, na citada Av. Padre Meira, por dois
indivíduos,  que,  aparentando  estar  armados,  roubaram-lhe  o
aparelho celular e, logo em seguida, fugiram; a referida vítima afirmou
que os referidos assaltantes lhe disseram que, caso não desse a eles o
aparelho celular que portava, atirariam contra ela; o referido aparelho
celular era da marca Motorola, modelo Moto G, de cor preta, avaliado
em aproximadamente  R$  700,00  (setecentos  reais);  diante  do  relato
desse assalto, o depoente convidou a citada vítima para o acompanhar,
na viatura policial,  na tentativa de encontrar  os assaltantes;  a vítima
embarcou na referida  viatura  policial,  que  começou,  a  trafegai  pelas
imediações  do  local  do  assalto;  alguns  minutos  depois,  a  vítima
reconheceu os dois indivíduos que a assaltaram, no momento em
que eles estavam andando pela Av. General Osório, Centro; diante
do  reconhecimento  visual  da  vítima,  o  depoente  e  seu  colega
policial  interceptaram  os  dois  indivíduos  e  os  renderam;  em
seguida,  tais  policiais  fizeram uma busca pessoal  nos  referidos
indivíduos  e  encontraram,  em  poder  da  pessoa  que  disse  se
chamar Josenildo Ferreira de Araújo, o citado aparelho celular da
vítima,  acima  descrito;  o  outro  assaltante  estava  no  momento,
desprovido de  qualquer  documento  identificador e disse se chama-se
Ronaldo Adolfo da Silva; os citados assaltantes confessaram o assalto e
disseram que iriam trocar o celular por “Crack”; ato contínuo, conduziu
os flagrados e  o objeto do roubo para a Décima Segunda Delegacia
Distrital e os apresentou ao Delegado da Polícia Civil;” […] (sic).

Sérgio Solon Moura da Silva (f. 08 – Vol. I):

[…]  “que no  dia  14/03/2015,  por  volta  das  18h30min,  o  depoente,
juntamente com policial Fernando Antônio de Oliveira, estava a bordo
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da VTR 5697, em rondas pelo bairro do Centro, quando, na Av. Padre
Meira, foi solicitado por um transeunte, que se identificou como sendo
Victor Gomes de Carvalho, o qual lhe disse que, há poucos segundos,
havia sido assaltado, na citada avenida, por dois indivíduos, que,
aparentando estar armados, roubaram-lhe o aparelho celular e, logo
em seguida, fugiram; a  referida  vítima comunicou que os referidos
assaltantes a ameaçaram de morte, pois disseram a ela que, caso
não desse a eles o aparelho celular que portava, atirariam contra
ela;  o  mencionado  aparelho  celular  era  da  marca  Motorola,  modelo
Moto  G,  de  cor  preta,  avaliado  em  aproximadamente  R$  700,00
(setecentos reais); diante do relato do assalto, o depoente e seu colega
policial convidaram a citada vítima para embarcar na viatura policial e
ajudá-los a encontrar os assaltantes nas imediações; a vítima embarcou
na referida viatura policiai, que começou a trafegar pelas proximidades
do local do assalto; alguns minutos depois, a vítima reconheceu os dois
indivíduos que assaltaram, no momento em que eles estavam andando
pela Av. General Osório, Centro, num local que  ficava a uns duzentos
metros do local do assalto; diante do reconhecimento visual da vítima, o
depoente e seu colega policial  interceptaram os dois  indivíduos e os
renderam;  em seguida,  esses  policiais  revistaram tais  indivíduos
reconhecidos e  encontraram,  em poder  da  pessoa que disse  se
chamar Josenildo Ferreira de Araújo, o citado aparelho celular da
vítima,  acima  descrito;  o  outro  assaltante  estava,  no  momento,
desprovido  de  qualquer  documento  identificador  e  disse  se  chamar
Ronaldo  Adolfo  da  Silva;  os  citados  assaltantes  confessaram  haver
praticado o assalto em comento e disseram que iriam  trocar o celular
roubado por “crack”. […]. (sic).

Noutro vértice, compilo excerto das declarações da vítima Victor
Gomes de Carvalho (f. 09 – Vol I), descrevendo a dinâmica do evento, a qual constitui o
cerne da versão acusatória. Vejamos:

[…] “que no dia 14/03/2015, por volta das 18h30min, estava passando
pela  Av.  Padre  Meira,  Centro,  próximo do antigo prédio em que
funcionavam os Correios, quando dois indivíduos o abordaram e,
aparentando  estar  armados,  anunciaram-lhe  um  assalto;  tais
meliantes  o  obrigaram  a  lhes  entregar  o  aparelho  celular  e
disseram  que,  caso  o  declarante  não  entregasse  tal  objeto,  o
matariam;  para não ser assassinado, o declarante entregou a tais
assaltantes o aparelho celular que portava; após obterem o produto
do  roubo,  os  referidos  meliantes  fugiram  a  pé;  após  o  roubo  o
declarante viu uma viatura policial se aproximar e tomou a iniciativa de
pedir ajuda aos policiais que nela estavam; informou o roubo que havia
sofrido aos milicianos,  estes o convidaram a embarcar na viatura para
tentar encontrar os autores do assalto;  embarcou na viatura policial e
começou  a  trafegar  com  os  policiais  pelas  imediações  de  assalto,
procurando os meliantes; alguns minutos depois, viu os dois indivíduos
que o assaltaram, na Av. General Osório, próximo da Loja Eletropeças;
após dar essa informação aos policiais da viatura, estes interceptaram
os assaltantes e os renderam; em seguida, esses policiais revistaram os
citados assaltantes e encontraram em poder do indivíduo, que disse se
chamar  Josenildo  Ferreira  de  Araújo,  o  aparelho  celular  roubado;
reconheceu plenamente os dois indivíduos referidos corno sendo
os autores do assalto de que foi vítima; tem plena convicção de que
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esses  indivíduos,  que  disseram  se  chamar,  respectivamente,
Josenildo Ferreira de Araújo e Ronaldo Adolfo da Silva, foram os
autores do roubo citado;  avalia  o aparelho celular  roubado em R$
700,00  (setecentos  reais);  reconhece,  plenamente,  como  seu,  o
aparelho celular encontrado em poder de um desses indivíduos;
afirma, com absoluta convicção, que os indivíduos  mencionados
praticaram o assalto de que foi vítima;” […]. (sic).

Cumpre registrar  que 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, por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento (f.
190 – Vol. I), o d. representante do Parquet prescindiu da oitiva da vítima.

As  testemunhas  Fernando  Antônio  de  Oliveira  e  Sérgio  Solon
Moura da Silva (mídia audiovisual – CD-R – f. 189 – Vol. II), ratificaram os depoimentos
prestados na esfera policial.

Lado,  outro,  a  testemunha  Marlene  de  Souto  Mendes  (mídia
audiovisual – CD-R – f. 189 – Vol. II), arrolada pela defesa, limitou-se em enaltecer as
condições pessoais do apelante.

A condenação não é, pois, lastreada em conjecturas, como afirma
a  combativa  Defesa,  mas  em  consistente  comprovação  da  prática  delituosa,  cuja
negativa de autoria não se revela verossímil.

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.

Nesse  sentido  colaciona-se  entendimento  pacificado  na
jurisprudência.

Sobre o tema, assim se posiciona o Supremo Tribunal Federal2: 

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 –

2(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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ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V – Agravo regimental desprovido. (grifamos).

Sem destoar, eis o STJ3: 

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  Paraibano4,  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.
- 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).

Outra5:

CRIME CONTRA 0 PATRIMÔNIO – Furto qualificado – Rompimento de
obstáculo  –  Concurso  de  agentes  –  Materialidade  certa  –  Autoria

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

4TJPB – Acórdão do processo nº 20020080026244001 – Órgão (CÂMARA CRIMINAL) - Relator DES.
CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO – j. em 27/02/2013.

5TJPB – Acórdão do processo nº 20020120757980002 – Órgão (CÂMARA CRIMINAL) - Relator DES.
JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO – j. em 05/03/2013.
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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).

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

Nas  razões  da  insurgência  defensiva,  pleiteia-se  a
desclassificação do crime de roubo para o crime de furto (art. 155 do Código Penal)6.

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 o
delito mediante grave ameaça exercida com emprego de simulação de porte de arma,
fazendo a vítima acreditar que ele estava armado e infundindo-lhe temor a ponto de
reduzir sua capacidade de resistência, motivo pelo qual impossível é a desclassificação
para o crime de furto.

DA DOSIMETRIA

Quanto à dosimetria, o decisum também não merece reparos.

Como cediço, a fixação da pena 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. 59 e 68 do Código Penal.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci7, 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

6 CP – Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

7(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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vinculada).”

Não por menos, o sempre atual Rogério Greco8, 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”.

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.

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  pelo
apelante e fundamentou a decisão em dados concretos, demonstrando a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis,  razão pela qual, acertadamente, fixou a pena-
base pouco acima do mínimo legal.

Satisfeitas, pois, as exigências previstas nos artigos 599 e 6810 do
Código Penal.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Também não procede a pretensão de isenção do pagamento da
pena de multa formulada pela combativa Defesa.

Isso porque, como cediço, no caso de crime de roubo, a pena de

8Código Penal Comentado. Rogério Greco. 2ª edição, revista, ampliada e atualizada até 1º de janeiro de
2009. Niterói/RJ. Editora Impetus, pág 68.

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:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

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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multa é prevista cumulativamente com a privativa de liberdade. A sua imposição não se
trata de mera faculdade do julgador. É obrigatória, por disposição expressa de lei.

A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do
tipo penal, não havendo possibilidade de ser decotada da condenação em razão de
eventual hipossuficiência do agente.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça11:

RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO  TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO. APLICAÇÃO DA SEMI-
IMPUTABILIDADE  EM  RAZÃO  DA DEPENDÊNCIA  QUÍMICA.
LAUDO  PERICIAL  DESCONSIDERADO.  PODER  DO  JUIZ.
AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.  APLICAÇÃO  OBRIGATÓRIA
SEGUNDO PREVISÃO DO ART.  61,  I,  DO CP.  ISENÇÃO DA
PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1.Segundo o sistema processual de apuração probatória, ao Juiz
é conferido o poder de livremente valorar o conteúdo da prova em
meio a fundamentos de persuasão racional, podendo, inclusive,
afastar  as  conclusões  de  exame técnico  quando  em confronto
com a realidade do processo.
2. O aumento da pena-base pela reincidência é medida prevista
na  lei  penal  e  não  ofende  a  individualização  da  reprimenda,
motivo pelo qual o juiz não pode desprezar a exasperação por
entender que a norma é injusta.
3. De igual modo, a pena de multa não pode ser isenta quando
aplicável ao caso concreto.
4. Recurso provido em parte para determinar o retorno dos autos
à  instância  de  origem  a  fim  de  reposicionar  a  pena  com
agravamento  pela  reincidência,  mantida  a  pena  de  multa.
(grifamos).

Ressalte-se  que  diante  de  eventual  dificuldade  financeira,  é
possível o parcelamento do seu pagamento, que deve ser requerido no momento da
execução, conforme disposto no art. 169, § 1º12, da Lei 7.210/1984.

Em assim sendo, impossível a exclusão da pena de multa.

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

11(REsp 801.852/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
29/09/2009, DJe 19/10/2009)

12Lei 7210/1984 – Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o
condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

§  1°  O  Juiz,  antes  de  decidir,  poderá  determinar  diligências  para  verificar  a  real  situação
econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
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expressa do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º13, do Código Penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Melhor sorte  não socorre a defesa ao pleitar  a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos.

Isso  porque,  no  caso  em disceptação,  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. Confira:

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 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)

Cleber  Masson14,  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

13CP – 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)

14Cléber Masson. Direito Penal – Vol. I. Parte Geral. 6ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense;
São Paulo: Método, 2012, p. 678.
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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 STF15 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 STJ16 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,
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).

15(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)

16(HC  215.830/DF,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  13/08/2013,  DJe
23/08/2013)
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Nesta  Câmara17 a  questão  já  foi  objeto  de  decisão,  senão
vejamos:

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.

Portanto,  os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo artigo
44, inciso I do Código Penal e não preenchidos pelo recorrente, obstam a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Logo,  vista  sob  qualquer  ângulo,  não  merece  prevalecer  a
pretensão recursal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

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

17TJPB – Acórdão do processo nº 01320080022323003 – Órgão (CÂMARA CRIMINAL) - Relator DES.
ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO – j. em 29/11/2012
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