
1

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025156-46.2012.815.0011 –  5ª  Vara 
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : José Nilson da Costa
ADVOGADO : Ramon Dantas Cavalcante
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. Artigo 157, § 2º, I 
e  II,  do  CP.   Condenação.  Recurso  contra  a 
dosimetria  da  pena.  Exacerbação.  Inocorrência. 
Análise desfavorável  de algumas das circunstâncias 
do  art.  59  do  CP.  Razoabilidade  na  fixação. 
Obediência ao sistema trifásico. Apelo desprovido.

- Inexiste exacerbação da pena-base fixada  acima 
do mínimo legal previsto para o crime, mormente, se 
o  quantum foi  dosado  após  escorreita  análise  das 
circunstâncias  judiciais  preponderantemente 
desfavoráveis  ao  ora  apelante,  o  que  se  mostra 
suficiente  para  que  a  sanção  não  possa  ficar  no 
patamar mínimo.

O  crime  de  roubo  circunstanciado  praticado  pelo 
apelante revelou uma maior gravidade em concreto 
justificadora  da  elevação  da  sanção,  portanto,  não 
ocorreu  exacerbação  indevida  ou  apenamento 
desproporcional em face das próprias circunstâncias 
do delito e culpabilidade do acusado.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR  PROVIMENTO  ao 
recurso, em harmonia com o parecer ministerial. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fl.  311)  interposta por 
José Nilson da Costa, desafiando sentença de fls.  287/293, que julgou 
procedente em parte a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções 
dos artigo 157, § 2º, I e II, do CP, à pena definitiva de 07 (sete) anos de 
reclusão, em  regime semiaberto, além da pena de multa no valor de 17 
(dezessete) dias-multa – à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 
vigente à época dos fatos. Concedido  ao  réu  o  direito  de  apelar  em 
liberdade.

Segundo a denúncia, o acusado  teria, na data de 14 de 
outubro de 2012, juntamente com mais outro homem e um menor, efetuado 
um  roubo  no  Sítio  Poça  da  Pedra,  pertencente  ao  Sr.  Evandro  Guedes, 
subtraindo  deste  a  quantia  em  dinheiro  de  R$  23.000,00  e  mais  R$ 
100.000,00 em cheque.

Eles chegaram ao Sítio e, ante a ausência do proprietário, 
abordaram seus filhos menores, de 10, 12 e 16 anos, agindo com extrema 
violência e ameaçando as crianças constantemente de morte.

Na tentativa de fuga, o réu e seus possíveis comparsas 
ainda teriam tomado como reféns os menores, que foram depois libertados 
na estrada.

Ainda na tentativa de fuga, ele, após abandonar o veículo 
Fiat Uno em que estava com os outros assaltantes, supostamente roubou 
um outro veículo Celta, que posteriormente foi abandonado. O Juiz, todavia, 
absolveu o acusado por esse segundo crime de roubo sob o fundamento de 
falta de provas.

Após  a  malograda  tentativa  de  fuga,  foi  preso  em 
flagrante delito.

Razões recursais anexadas às fls. 333/338.  A  defesa, 
resignada  com  a  condenação,  requereu  apenas  a  diminuição  da  pena 
imposta ao réu, uma vez que não teria havido a devida fundamentação das 



3

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Por sua vez, o representante do Parquet primevo 
apresentou contrarrazões repelindo os argumentos defensivos, pedindo, ao 
final, pela manutenção da sentença recorrida (fls. 339/344). 

Nesta instância revisora, a Procuradoria de Justiça, em 
parecer da lavra do insigne Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira – Procurador 
de Justiça –, manifestou-se pelo desprovimento do apelo  (fls. 347/353). 

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO 
(Relator)

 
Presentes os pressupostos de admissibilidade e 

processabilidade, conheço do apelo. 

Não há irresignação da defesa quanto à condenação do 
réu, até mesmo porque ele é confesso.

Da pena cominada

A defesa alega que houve injusta exasperação da 
reprimenda fixada na sentença recorrida, motivo pelo qual roga por sua 
diminuição.

Todavia, sem razão.

In casu, o sentenciante realizou a seguinte dosimetria:

Pena-base:

“Culpabilidade: foi considerável e concreta, merecedora 
de acentuada reprovação social.
Antecedentes: não possui antecedentes.
Conduta social: não registra anormalidade.
Personalidade: voltada para a prática de crimes contra o  
patrimônio.
Motivos: praticou o delito motivado pelo lucro fácil.
Circunstâncias: as do tipo penal.
Consequências:  foram  muito  danosas,  pois,  embora 
tenha ocorrido a recuperação de parte da res furtiva, as  
vítimas ficaram traumatizadas com o drama vivido, sendo 
acompanhadas por psicólogo”.  

Para referida fundamental, fixou a pena-base do apelante 
em 05 anos e 03 meses de reclusão, em um crime cujo apenamento em 
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abstrato varia de 04 a 10 anos, o que representou um acréscimo de 01 ano 
e 03 meses à pena mínima.

A  análise  das  referidas  circunstâncias  deixa  antever  a 
devida fundamentação quanto à gravidade do crime e suas características e 
consequências, o que evoca a necessidade de imposição de uma pena mais 
severa ao acusado, conforme consignado na sentença.

Nesse  sentido,  a  culpabilidade do  agente e  as 
consequências da infração tiveram o devido sopesamento ao Juiz considerar 
que a forma como o crime foi praticado revelava um maior dolo específico do 
agente, pois as vítimas, crianças entre 10 e 16 anos, foram submetidas a 
agressões e intenso sofrimento físico e psíquico.  

O mesmo se diz da culpabilidade do agente ao praticar o 
crime de roubo com essas características. 

Houve,  portanto,  a  devida  fundamentação  sobre  as 
circunstâncias judiciais do crime baseada em elementos concretos revelados 
pelo modus operandi do agente, o que justifica a fixação da sanção primária 
acima do mínimo legal.

Se uma ou outra circunstância resvalou na fundamentação 
genérica,  a presença de circunstâncias corretamente negativas justifica a 
elevação  da  sanção,  até  mesmo  porque  ela  ocorreu  em  patamar  não 
exacerbado, precisamente em 01 ano e 03 meses acima do mínimo.

Frise-se, por oportuno, que a aplicação demasiada da 
pena-base no mínimo legal –  hábito de alguns magistrados –  não é 
tecnicamente correta, pois, desse modo, desprezam-se os critérios impostos 
pela lei para escolher, entre o mínimo e o máximo cominados para a infração 
penal, a sanção justa para cada réu. 

Discorrendo sobre o assunto, Guilherme de Souza 
Nucci – in Código Penal Comentado, Editora RT, 4ª edição, p. 260 – 
com propriedade, afirma: 

"Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos diversos, 
almeja a aplicação da pena em parâmetros diferenciados 
para os réus submetidos a julgamento. A padronização da 
pena é contrária à individualização, de modo que é 
preciso alterar essa conduta ainda predominante". 

Assim, por entender que pena-base não é sinônimo de 
pena mínima, bem como não é direito subjetivo do réu ter sua pena-base 
sempre aplicada no mínimo legal, abalizado em firme e coerente corrente 
doutrinária e jurisprudencial, entendo correta a sanção basilar fixada em 
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primeira instância, em face do reconhecimento de circunstâncias judiciais 
desfavoráveis aos réus. 

A propósito:
 

"O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base 
dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário, 
porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um 
rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a 
individualização da pena-base, de sorte que, quando 
todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser 
aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um 
deles não seja favorável para que a pena não mais 
possa ficar no patamar mínimo" (RTJ 176/743), 
destaquei.

O crime de roubo circunstanciado praticado pelo apelante 
revelou  uma  maior  gravidade  em  concreto  justificadora  da  elevação  da 
sanção,  portanto,  não  ocorreu  exacerbação  indevida  ou  apenamento 
desproporcional em face das próprias circunstâncias do delito e culpabilidade 
do acusado.

2ª fase

Na 2ª fase, corretamente o Juiz aplicou a atenuante da 
confissão, reduzindo a pena do ora apelante em 03 meses, o que redundou 
em 05 anos de reclusão na referida fase.

3ª fase da dosimetria – causas de aumento de pena

Por derradeiro, na última fase da dosimetria, o Juiz 
aumentou a pena do acusado em 2/5 pela incidência das majorantes do art. 
157, § 2º, I e II, do CP: 

§ 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
III - se a vítima está em serviço de transporte de valores  
e o agente conhece tal circunstância.
IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a  
ser transportado para outro Estado ou para o exterior; 
V  -  se  o  agente  mantém  a  vítima  em  seu  poder,  
restringindo sua liberdade

No caso em questão, houve o concurso de duas causas de 
aumento de pena no crime de roubo: o concurso de agentes e  o uso de 
arma de fogo, previstas respectivamente nos incisos I e II, do § 2º, do art. 
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157 do CP. A presença de duas causas de aumento justificou, plenamente, o 
aumento em 1/3, não havendo nada a alterar.

Esclareço,  inclusive,  que  o  apelante  foi  beneficiado  na 
dosimetria,  uma vez que incidia,  na hipótese,  uma terceira majorante: a 
prevista no inciso V:

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
(…)
V  -  se  o  agente  mantém  a  vítima  em  seu  poder,  
restringindo sua liberdade

Ora,  os acusados, após efetuarem o roubo, levaram as 
crianças vítimas da violência como reféns no veículo da fuga, chegando a 
colocá-las como “escudos” defronte ao para-brisa do veículo, a fim de que a 
polícia não reagisse e atirasse contra eles.  Nesse sentido, ao levarem as 
vítimas  como  reféns,  restringiram  a  liberdade  delas,  no  que  incidiria  a 
hipótese da majorante do inciso V.

Na  verdade,  analisando  a  dosimetria,  mormente  as 
circunstâncias e gravidade exacerbada do delito, assento que a reprimenda 
foi  excessivamente benéfica ao acusado, pois ele claramente merecia um 
apenamento mais gravoso, o que não pode ser realizado, nesta Instância, 
em recurso exclusivo da defesa.

A ao realizar o roubo, o acusado agiu com extremo dolo, 
dirigindo sua violência para crianças, a menor com 10 anos, e depois as 
levou  como  reféns,  o  que  causou  dano  indelével  à  saúde  mental  dos 
menores, conforme revelado pelo pai delas em Juízo. 

Infelizmente  o  Juiz  não  foi  sensível  a  essas  extrema 
gravidade do delito e fixou uma pena que, a meu sentir, foi excessivamente 
benéfica ao ora apelante. 

2  Da  omissão  quanto  ao  crime  de  corrupção  de 
menor (art. 244-B do ECA)

Outra omissão, na sentença, que beneficiou o apelante foi 
a sua não condenação pelo delito de corrupção de menor previsto no art. 
244-B do ECA.

Apesar  do  Ministério  Público  não  ter  classificado  esse 
delito na denúncia, houve a sua narração na peça acusatória, de sorte que o 
Juiz, aplicando o instituto da emendatio libelli, poderia ter condenado o réu 
conforme assentada jurisprudência nacional no sentido de que o acusado 
não se defende do nomen iuris do delito, mas de sua narração. 
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A condenação, todavia, não foi feita e também não pode 
ser corrigida nesta Instância, sob pena de reformatio in pejus.

No resto, não há nada a ser corrigido na sentença ora 
vergastada. 

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, 
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente, em exercício, 
da Câmara Criminal e relator, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho e Wolfram 
da Cunha Ramos (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. 
Des. Joás de Brito Pereira Filho).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor 
Paulo Barbosa de Almeida, Procurador 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, 02 de dezembro de 2014.  

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


