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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  ROUBO
MAJORADO, EXPLOSÃO, FALSA IDENTIDADE
E  DISPARO  DE  ARMA  DE  FOGO
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO
E ABSOLVIÇÃO PARA OS DEMAIS DELITOS.
IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DELITIVAS  DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS.  CONFISSÃO JUDICIAL DO
ACUSADO  .  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DOSIMETRIA.  REFORMA  DE  OFÍCIO.
COMPENSAÇÃO  ENTRE  A  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA  E  A  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  REDUÇÃO  EX
OFFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas coligidas nos autos demonstram de
forma  inequívoca  a  materialidade  e  autoria
delitivas, descabido o pleito absolutório.

De acordo com o entendimento consolidado pelos
nossos Tribunais,  a atenuante da confissão e a
agravante  da  reincidência  podem  e  devem  ser
compensadas.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, MAS, DE 
OFÍCIO, REDUZIR A PENA PARA 15 (QUINZE) ANOS E 03 (TRÊS ) MESES 
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DE RECLUSÃO MAIS 07( SETE) MESES DE DETENÇÃO, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Apelatório interposto por  Erinaldo José da

Silva (fls. 669)  contra sentença proferida pelo  Juízo de Direito da Comarca

de  Taperoá  (fls. 550/558v.),  que,  julgando  parcialmente  procedente a

pretensão punitiva estatal, o condenou nas sanções do art. 157, §1º e § 2º, I e

II, art. 251 e art. 307, todos do CP, c/c art. 15 da Lei nº 10.826/03, na forma

do art. 70, segunda parte, do Código Penal, a uma pena de 16 (dezesseis)

anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado,  e

88 (oitenta e oito) dias-multa, além de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias

de detenção, nos seguintes moldes:

Roubo Majorado (art. 157, §1º e § 2º, I e II, do CP):
pena: 08 (oito)  anos e 08 (oito)  meses de reclusão,
além de 53 dias-multa;

Explosão (art. 251, do CP):
pena  de  04  (quatro)  anos  e  03  (três)  meses  de
reclusão, além de 20 dias-multa;

Disparo  de  Arma  de  Fogo  (art.  15,  da  Lei  nº
10.826/03):
pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão,
além de 15 dias-multa;

Falsa Identidade (art. 307, do CP):
pena  de  07  (sete)  meses  e  15  (quinze)  dias  de
detenção.

Em suas  razões  recursais  (fls.  684/687),  a  Defesa pugna pela

desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de furto simples, e,

ainda, pela absolvição quanto às demais infrações penais.

Nas  contrarrazões apresentadas  às  fls.  689/692,  o  Ministério

Público opinou pelo improvimento do recurso.

Desembargador João Benedito da Silva
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Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, por meio

de Parecer de fls. 696/712, exarado pelo Procurador Francisco Sagres Macedo

Vieira,  opinou pelo  desprovimento  do  apelo,  devendo,  contudo,  a  pena ser

redimensionada de ofício.

É o relatório.

V O T O

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de

Clodeildo  Moreira  da  Silva (além de  outros  dois  acusados),  dando-o  como

incurso nas penas do art. 157, §1º e § 2º, I e II, art. 251, art. 288 e art. 297 e,

ainda, art. 15 da Lei nº 10.823/06, por ter, mediante em unidade de desígnios

e  comunhão  de  vontades  com os  demais  corréus,  explodido  um caixa  de

autoatendimento, do Banco Bradesco, localizado na Cidade de Livramento/PB,

ocasião  em que subtraíram a  quantia  de  R$ 72.000,00 (setenta  e  dois  mil

reais), e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a sede da Polícia

Militar e contra a residência de um servidor da Delegacia daquela cidade.

Narra  a  denúncia  que,  na  madrugada  do  dia  25/07/2014,  os

denunciados  Clodeildo  Moreira  da  Silva,  Erinaldo  José  da  Silva (ora

recorrente) e  Ricardo Pereira do Nascimento,  acompanhados de outros 5

(cinco) indivíduos não identificados, explodiram o caixa de autoatendimento do

Banco Bradesco da  Cidade de Livramento/PB, ocasião em que  subtraíram o

dinheiro que lá  se  encontrava  armazenado,  e,  em ato  contínuo,  efetuaram

vários disparos de arma de fogo no prédio da Polícia Militar e na residência de

um  servidor  da  delegacia  daquele  município, o  senhor  Ubiratãn  Antão

Ramalho, e, ao final, fugiram em motocicletas.

Prossegue  detalhando,  a  peça  pórtica,  que,  iniciadas  as

Desembargador João Benedito da Silva
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diligências,  a  Polícia  Militar  recebeu  informações  de  que  os  suspeitos  se

encontravam  acampados  em  determinado  sítio,  tendo  a  força  policial  se

deslocado até o local indicado. Ao chegarem no lugar apontado, abordaram o

acusado Clodeildo, e, ao realizarem uma busca em seu veículo, encontraram

os outros dois denunciados (o recorrente e o corréu Ricardo). No interior do

veículo havia diversas armas de fogo, munições e parte do dinheiro subtraído.

Ainda, de acordo com a peça pórtica, o acusado Erinaldo, perante

a  autoridade  policial, apresentou  documento  de  identidade  de  seu  irmão,

passando-se por esse.

Tanto em sede policial como em juízo, o acusado Erinaldo José

da Silva, ora apelante, confessou ter participado  das ações delituosas em

comento. Os demais acusados negaram participação na empreitada criminosa.

Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 38).

Devidamente  processado o  feito,  veio  o  juízo  primevo  a  julgar

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,  absolvendo o acusado

Clodeildo Moreira  da Silva das  imputações que lhe  foram imputadas,  por

vislumbrar que as provas carreadas nos autos não eram hábeis a ensejar um

edito condenatório; e declarando extinta a punibilidade do acusado Ricardo

Pereira  do  Nascimento, em  virtude  de  seu  falecimento  durante  o  curso

processual.

Por sua vez, o réu Erinaldo Moreira da Silva, ora apelante, foi

absolvido do delito esculpido no art. 288, do CP, contudo, veio a ser condenado

pela prática dos delitos de roubo majorado, explosão e disparo de arma de

fogo.  Quanto  ao  crime  capitulado  no  art.  297,  do  CP  (Falsificação  de

Documento Público), o magistrado sentenciante entendeu que sua conduta se

amoldou ao delito de Falsa Identidade (art. 307, do CP).

Desembargador João Benedito da Silva
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Irresignado,  o  apelante  vem  postular  a  reforma  no  decisum,

pugnando pela desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de

furto simples, bem como pela absolvição em relação aos demais ilícitos penais

pelos quais fora condenado.

Em suas razões, a defesa alude que o acusado Erinaldo Moreira

da  Silva  teve  participação  mínima  no  evento  delituoso  narrado  na  exordial

acusatória,  de modo que sua atuação consistiu  em tão somente recolher  o

dinheiro do caixa que havia sido explodido por outros integrantes do bando,

que não foram identificados.

Todavia, descabidas tais alegações.

Isto porque, conforme se verifica da análise detida dos autos, o

denunciado participou  ativamente  do  planejamento  e  da  execução  da

empreitada delituosa narrada na denúncia, conforme ele próprio confessou

perante o juízo singular.

Na ocasião de seu interrogatório judicial (mídia audiovisual – fl.

298), relatou que planejou o crime com pessoas que sequer conhecia; que uma

das armas apreendidas era sua; e que recolheu todo o dinheiro subtraído.

Que já foi preso, processado e condenado pela prática
de tráfico de drogas;  que confessa ter participado
do assalto descrito na denúncia; que não conhece
os  demais  corréus  e  estes  não  participaram  dos
crimes; que praticou os delitos com uns indivíduos do
Estado  de  Pernambuco,  mas  não  os  conhece;  que
recebeu o convite  por  telefone,  de  um indivíduo
com quem “tirou cadeia”, mas que não sabe declinar
o  nome;  que  o  grupo  combinou  toda  a  ação
criminosa por telefone; que estava com o grupo no
momento  da  explosão  do  caixa  eletrônico  e  “catou”
todo  o  dinheiro;  que  não  são  verdadeiras  as
declarações  fornecidas  em  sede  policial,  nas  quais

Desembargador João Benedito da Silva
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aponta os demais acusados como coautores; que foi
interrogado sob tortura, em sede policial; que praticou
o assalto durante a madrugada; que o grupo fugiu
do local em motos; que, durante a fuga, se perdeu do
bando e passou o dia  seguinte  escondido no mato;
que, no momento sua prisão, estava no meio do mato,
quando  percebeu  a  chegada  da  polícia,  razão  pela
qual entrou em um veículo para se esconder; que, no
momento  em  que  foi  abordado,  apresentou  o
documento  de  identidade  de  seu  irmão; que,
durante o roubo,  portava uma das pistolas que foi
apreendida pelos policiais;  que se diz  arrependido
de ter praticado os delitos em tela.
(Interrogatório  Judicial  do  Acusado  Erinaldo
Moreira da Silva  – mídia audiovisual de fl. 298)

A  tese  acusatória,  além  de  corroborada  pela  confissão

espontânea  do  réu,  restou  consubstanciada,  também,  pelo  teor  dos

depoimentos  prestados  pelos  policiais  que  participaram  da  prisão  dos

denunciados,  precipuamente,  aquele  fornecido  pelo  policial  civil  Ubiratan

Antônio Ramalho, em juízo, o qual afirmou que o acusado Erinaldo, ao ser

preso, relatou ter participado efetivamente do roubo em testilha:

Que,  no  início  da  manhã  do  dia  do  fato,  ouviu
explosões;  que  saiu  de  casa  para  ver  do  que  se
tratava,  ocasião  em  que  viu  populares  correndo  e
gritando que haviam explodido o Banco Bradesco; que
percebeu a aproximação de um grupo de indivíduos
que vinham em motos; que eram 04 motos, cada uma
com dois  elementos;  que  decidiu  entrar  em  casa  e
trancar os portões; que o referido grupo de indivíduos
parou em frente a casa do depoente, gritou seu nome
e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo
contra sua residência, dizendo: “coloca a cabeça para
fora, delegadozinho de merda”; que, após comparecer
ao  banco  e  constatar  a  explosão,  passou  a
empreender  diligências  na  tentativa  de  descobrir  a
autoria do crime; que tomou conhecimento, por meio
de moradores da zona rural, de que havia um grupo de
homens suspeitos em um sítio naquela proximidade;
que,  ao  chegarem no local  indicado,  visualizaram o
acusado  CLODEILDO chegando ao local, ocasião em
que  o  abordaram  e  o  mesmo  se  identificou  como
sendo  policial  militar;  que,  ao  realizarem buscas  no
local,  encontraram  dois  casacos  com  “bolos”  de

Desembargador João Benedito da Silva
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dinheiro dentro; que, em ato contínuo, encontraram um
veículo  onde  estavam  outros  dois  acusados,
escondidos;  que,  no  interior  do  veículo  em  que
estavam os réus, havia uma bolsa contendo 03 armas
e  determinada  quantia  em  dinheiro;  que,  segundo
apurou,  recorda  que  os  acusados  relataram  que
faziam uma divisão de tarefas, onde PAULO BAIANO
seria  o  responsável  pelo  arrombamento  do  portão,
enquanto o acusado ERINALDO contava o dinheiro;
que, segundo  os  relatos  do  próprio  ERINALDO,
além  de  contabilizar  o  dinheiro  subtraído,  ele
participou  efetivamente  da  explosão  do  caixa
eletrônico

Desse modo, descabido falar em menor participação por parte do

acusado, tampouco em desclassificação para o delito de furto simples, uma vez

que  a  conduta  perpetrada  pelo  acoimado  acopla-se  ao  delito  de  roubo

majorado, pelo qual fora denunciado e condenado.

Há  de  se  destacar  que  o  roubo  em  apreço  foi  praticado  em

concurso  de  agentes,  de  modo  que,  ainda  que  o  recorrente  não  tivesse

participado  diretamente  da  subtração  perpetrada,  responderia  pelo  delito

descrito na exordial acusatória (art. 157, §1º e §2º, I e II, do CP), uma vez que

a Teoria Monista, adotada pelo Código Penal brasileiro, prediz que aquele que

concorre para a prática criminosa por ela responde integralmente.

Esse é o entendimento dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO  PELO  CONCURSO  DE
AGENTES,  NA  MODALIDADE  TENTADA  -  APELO
DEFENSIVO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO, COM
FULCRO  NO  ART.  386,  INCISOS  IV  OU  V,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL  -  PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  DA
CONDUTA  PARA  O  DELITO  DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL,  EM DECORRÊNCIA
DA  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA,  RECONHECIMENTO  DA
PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR  IMPORTÂNCIA,  E
CONSEQUENTE  REDUÇÃO  MÁXIMA  DA  PENA,

Desembargador João Benedito da Silva
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REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA, FIXAÇÃO DE
REGIME INICIAL ABERTO E APLICAÇÃO DO ART.
387,  §  2º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS  -
NEGATIVA  DO  RÉU  QUE  NÃO  É  VEROSSÍMIL.
Acusado que alegou não saber  que o 'companheiro'
portava arma que afirmou ser de brinquedo,  ficando
'assustado' ao vê-lo anunciar o assalto, recebendo o
celular  roubado,  mesmo  estando  a  cerca  de  dez
metros de distância do indivíduo, e devolvendo-lhe o
objeto, que não foi encontrado em sua posse, mas sim
caído ao chão - Vítima estrangeira, ouvida apenas em
sede  inquisitorial,  que  relatou  que  era  o  réu  quem
empunhava a arma, sendo que ambos os roubadores
fugiram e, metros à frente, após receber auxílio de um
desconhecido,  visualizou  o  acusado  caminhando
sozinho pela via, conseguindo detê-lo e encontrando
em suas mãos o celular subtraído; em seguida, uma
viatura  passou  pelo  local  e  a  vítima  chamou  os
policiais, relatando-lhes o ocorrido - Policiais militares
que,  no  essencial,  foram  firmes  e  coesos  em  seus
depoimentos,  asseverando  que  o  celular  foi
apreendido  em  poder  do  réu,  que  estava  sendo
segurado pela vítima - Causa de aumento, consistente
no concurso de agentes, bem configurada pela prova
oral  -  Inaplicabilidade  do  princípio  da  insignificância
por ausência de previsão legal -  Bem subtraído que
não  tem  valor  desprezível,  sendo  avaliado  em  R$
100,00  -  Impossibilidade  de  se  desclassificar  a
conduta do réu para o delito de constrangimento ilegal,
sob  o  argumento  defensivo  de  que  o  réu  praticou
'ínfima'  lesão  à  liberdade  individual  da  vítima.
Ocorrência  de  roubo  majorado,  inviabilizando  a
desclassificação para mero 'constrangimento ilegal'  -
Reconhecida a coautoria no delito de roubo, afasta-se,
a  um só  tempo,  o  supracitado  pleito  defensivo  e  a
possibilidade de aplicação do art. 29, § 1º, do Código
Penal  -  Para  o  reconhecimento  do  concurso  de
agentes,  não  é  necessário  que  todos  pratiquem  os
mesmos atos executivos - Adoção pelo Código Penal
da teoria monista - Todo aquele que concorre para
o  crime  responde  por  ele  em  sua  totalidade  -
Dosimetria  -  Pena-base  fixada  no  mínimo  legal  -
Atenuante da menoridade relativa que não alterou a
reprimenda - Inteligência da Súmula nº 231, do c. STJ.
Incidência  da  causa  de  aumento  do  concurso  de
agentes - Redução em fração adequada pela tentativa,
consoante a considerável extensão percorrida do iter
criminis  -  Manutenção  do  regime  inicial  semiaberto,
diante  do  conformismo  Ministerial  -  Inaplicabilidade,
neste caso, do disposto no art. 387, § 2º, do Código de

Desembargador João Benedito da Silva
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Processo  Penal,  por  ausência  de  dados  acerca  do
cumprimento  da  custódia  cautelar  -  Incabíveis
quaisquer benesses, nos termos dos artigos 44, inciso
I,  e  77,  caput,  ambos  do  Código  Penal  -  Recurso
improvido.  (Apelação  nº  0042329-86.2014.8.26.0050,
8ª  Câmara  de  Direito  Criminal  do  TJSP,  Rel.  Ely
Amioka. j. 29.09.2016).

Colaciono, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL  E  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO  E  TENTATIVA
DE  ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.
PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR  IMPORTÂNCIA.
NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DO
CONJUNTO  FÁTICO-COMPROBATÓRIO.
COAUTORIA. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO.
PRÉVIO  AJUSTE  ENTRE  OS  AGENTES  PARA  A
PRÁTICA  DELITIVA  EVIDENCIADO.  WRIT  NÃO
CONHECIDO.  1.  Esta  Corte  e  o  Supremo  Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto  para  a  hipótese,  impondo-se  o  não
conhecimento  da  impetração,  salvo  quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante
ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus,
de ofício. 2. Se as instâncias ordinárias reconheceram
ser  o  réu coautor  dos  crimes  de  roubo  e  de roubo
tentado,  pois  ele  teria  concorrido,  de  forma
determinante,  para  os  resultados  criminosos,  não
podendo a sua conduta ser tida por acessória, maiores
incursões acerca da matéria a fim de desconstituir tal
conclusão  e  reconhecer  a  incidência  do  redutor
previsto  no  §  1º  do  art.  29  do  Código  Penal
demandariam  revolvimento  detido  do  acervo  fático-
probatório dos autos, o que não se mostra viável em
sede  de  habeas  corpus.  Precedente.  3.  Em
atendimento à teoria monista ou unitária adotada
pelo  Estatuto  Repressor  Penal,  malgrado  o
paciente não tenha praticado a violência elementar
do  crime  de  roubo,  conforme  o  entendimento
consagrado por este Superior Tribunal de Justiça,
havendo prévia convergência de vontades para a
prática  de tal  delito,  a  utilização de violência  ou
grave ameaça, necessárias à sua consumação, se
comunica  ao  coautor,  mesmo  quando  não  seja
este  executor  direto  do  gravame. Precedente.  4.
Habeas  corpus  não  conhecido.  (Habeas  Corpus  nº
343.601/SC (2015/0304885-0), 5ª Turma do STJ, Rel.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ribeiro Dantas. j. 01.03.2016, DJe 10.03.2016).

Em relação aos demais crimes (explosão,  disparo  de arma de

fogo e uso de documento falso) a autoria e a materialidade delitiva também

restou sobejamente demonstrada, não havendo que falar em absolvição.

Pelo  que  foi  exposto  até  aqui,  incabível  acolher  a  pretensão

defensiva.

No entanto, apesar de não ter sido suscitado pelo recorrente, em

suas razões recursais, verifica-se, de ofício, que o decisum carece de reforma

em relação ao quantum da pena aplicada para cada delito, mais precisamente,

durante a segunda fase da dosimetria.

Isso porque, conforme se percebe da leitura da sentença, o douto

magistrado singular deixou de realizar a compensação entre a atenuante da

confissão espontânea com a agravante da  reincidência, por entender que

esta deve preponderar em relação àquela. Entretanto, como bem ressaltou o

douto Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira, em seu parecer opinativo,

tal entendimento encontra-se “em dissonância do entendimento jurisprudencial

predominante nos Tribunais Pátrios”,  uma vez que os julgados recentemente,

emanados pelo Superior Tribunal de Justiça, nos orientam no sentido de que as

referidas  atenuantes  e  agravantes  podem  e  devem  ser  compensadas,

precipuamente quando esta não for específica e/ou habitual.

A título exemplificativo, colaciono os seguintes arestos:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
E  CONTRADIÇÃO.  EFEITOS  INFRINGENTES.
HIPÓTESE  EXCEPCIONAL.  INEXISTÊNCIA  DOS
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos
de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de
ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou  omissão
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ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento  ou  complemento  da  decisão
embargada,  objetivam  novo  julgamento  do  caso.  2.
Apenas  excepcionalmente,  quando  constatada  a
necessidade de mudança no resultado do julgamento
em  decorrência  do  próprio  reconhecimento  da
existência de algum desses vícios, é que se descortina
a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes
aos aclaratórios.  3.  O acórdão prolatado pela  Sexta
Turma deixa claro que a atenuante da confissão e a
agravante  da  reincidência  podem  e  devem  ser
compensadas. 4.  Resumindo-se  a  irresignação  do
embargante  ao  seu  mero  inconformismo  com  o
resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há
nenhum fundamento que justifique a interposição dos
embargos de declaração, que se prestam tão somente
a sanar  eventual  omissão,  contradição,  ambiguidade
ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5.  Não se permite a esta Corte o enfrentamento de
temas  constitucionais,  ainda  que  para  fins  de
prequestionamento, em detrimento da competência do
Supremo  Tribunal  Federal  (CF,  art.  109,  I).  6.
Embargos  rejeitados.  (EDcl  no  AgInt  no  Recurso
Especial nº 1.661.261/SP (2017/0061341-6), 6ª Turma
do STJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz. DJe 09.10.2017).

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FURTO
TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FALTA
DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS
POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
ILEGALIDADE  FLAGRANTE.  COMPENSAÇÃO
ENTRE  A  AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA  E  A
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  PENA  DE
MULTA.  FIXAÇÃO  PELOS  MESMOS  CRITÉRIOS
ADOTADOS  NA  IMPOSIÇÃO  DA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE.  NECESSIDADE  DE  CORREÇÃO.
Agravo  conhecido  para  não  conhecer  do  recurso
especial.  Habeas corpus concedido de ofício para
compensar  a  agravante  da  reincidência  e  a
atenuante  da  confissão  espontânea  e  corrigir  a
fixação  da  pena  de  multa.  (Agravo  em  Recurso
Especial  nº 982.950/TO (2016/0242419-8),  STJ,  Rel.
Sebastião Reis Júnior. DJe 14.12.2016).

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. SEGUNDA FASE
DA  DOSIMETRIA.  REINCIDENTE  ESPECÍFICO.
COMPENSAÇÃO  DA  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA  COM  A  ATENUANTE  DA
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CONFISSÃO.  POSSIBILIDADE.  I  -  A  col.  Terceira
Seção  deste  eg.  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por
ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo
nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
de 17.04.2013), firmou entendimento segundo o qual
"é  possível,  na  segunda  fase  da  dosimetria  da
pena,  a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência." II -
Na hipótese,  não obstante seja o agente reincidente
específico,  entendo  que  podem ser  compensadas  a
agravante  da  reincidência  (específica)  com  a
atenuante  da  confissão  espontânea,  mormente  se
considerada  a  ausência  de  qualquer  ressalva  no
entendimento  firmado por  ocasião do julgamento  do
recurso especial repetitivo sobre o tema. Precedentes.
Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  Recurso
Especial nº 1.674.019/RO (2017/0127716-9), 5ª Turma
do STJ, Rel. Félix Fischer. DJe 22.11.2017).

Na hipótese, constata-se da Certidão de Antecedentes Criminais

de,  fls  540/542,  que  o  recorrente  não  se  trata  de  réu  multirreincidente  ou

tampouco  que  sua  reincidência  seja  de  natureza  específica,  porquanto,  à

época  da  prolação  da  sentença  ora  em  análise,  possuía  apenas  1  (uma)

condenação criminal em seu desfavor, nos autos da Ação Penal nº 0021326-

09.2011.815.0011, que apurou a prática de delito de tráfico de drogas.

Desse modo, deve ser operada a compensação entre a atenuante

da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em relação aos crimes

que o acusado/recorrente confessou ter praticado, quais sejam: o de roubo, o

de explosão e o de falsa identidade.

Operemos, então, a reformulação da dosagem penal.

Pois bem.

Para o crime de  roubo majorado (art. 157, §1º e §2º, I e II, do

CP), o juízo primevo fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 30

dias-multa. Durante a 3ª fase, elevou a reprimenda na razão de 1/3, de modo
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que a pena deverá ser fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 40 dias multa.

Quanto ao ilícito  de  explosão (art.  251,  do  CP),  o  magistrado

fixou a pena, durante a primeira fase, em 04 (quatro) anos de reclusão e 15

dias-multa,  devendo esta ser  fixada definitivamente,  ante  a  inexistência de

causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por  derradeiro,  para o delito  de falsa identidade  (art.  307,  do

CP), o douto julgador monocrático fixou a pena basilar em 07 (sete) meses de

detenção,  devendo,  esta,  também, ser  fixada definitivamente,  à  míngua de

causas minorantes ou majorantes.

Há de destacarmos que o acusado  não confessou a prática do

delito  de  disparo  de  arma  de  fogo,  de  modo  que  pena  estabelecida  na

sentença,  em relação a este delito -  03 (três)  anos e 03 (três)  meses de

reclusão, além de 15 dias-multa -, deve permanecer irretocável. 

Tendo  em  vista  que  o  magistrado  singular  vislumbrou  que  os

delitos foram praticados mediante concurso formal impróprio (art. 70, segunda

parte, do CP), as penas de cada crime devem ser somadas, de modo que a

reprimenda estatal será totalizada em 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de

reclusão e 70 (setenta) dias-multa, além de 07 (sete) meses de detenção.

Diante  de  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO

RECURSO, contudo, EX OFÍCIO, reduzo a pena estatal para 15 (quinze) anos

e 03 (três) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, além de 07 (sete)

meses de detenção. Oficie-se.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,    o  Excelentíssimo  Senhor
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Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramo. Presente à sessão

o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês   de abril de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR
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