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-  Sendo  induvidosas  a  autoria  e  materialidade
delitivas, as quais restaram demonstradas na livre
valoração  dos  meios  de  prova  assentados,
expressamente  no  juízo  esculpido  do  processo,
fica  afastada  a  possibilidade  de  absolvição  dos
apelantes.

- O Juiz é livre para apreciar as provas produzidas
no curso da instrução criminal – podendo ainda
valer-se dos elementos de informação colhidos na
investigação,  desde que corroborados pela prova
judicial  –  para  formar  sua  convicção  acerca  do
caso posto a seu julgamento.

- A causa especial de aumento de pena prevista no
art. 157, § 2º, inc. V, do Código Penal deve incidir
quando  o(s)  acusado(s),  por  período  de  tempo
juridicamente relevante, priva(m) a liberdade da(s)
vítima(s),  seja  como  meio  para  a  execução  do
crime, ou como uma garantia para assegurar a sua
impunidade.

- Restando verificada a existência de coautoria na
prática  do  delito,  responderão  os  agentes  pelo
crime de maneira equivalente,  já que todo autor
contribui  para  a  infração  penal,  seja  exercendo
papel de vigia, dando fuga aos comparsas, atuando
de maneira indireta ou, ainda, portando-se ao lado
de  outros  agentes  para  conferir  ao  grupo
superioridade numérica sobre as vítimas.

- Tendo havido equívoco por parte do Juízo a quo,
quando da análise de algumas das circunstâncias
judiciais,  elencadas no art.  59 do Código Penal,
por  empregar  fundamentação  genérica  para  as
mesmas,  faz-se  necessário  proceder-se  a  uma
revisão da pena inicialmente imposta.

- Diante da existência de algumas circunstâncias
judiciais  desfavoráveis,  a  fixação  da  pena-base
deve ser estabelecida acima do mínimo legal, pois
há necessidade de certa exacerbação para  que o
quantum reste  compatível  à  ponderação  na
primeira fase dosimétrica.

-  Nos  termos  do  art.  63  do  Código  Penal:
“Verifica-se  a  reincidência  quando  o  agente
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comete novo crime, depois de transitar em julgado
a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior.”

-  Constatada  que  a  conduta  do  apelante  não  se
resumiu a uma participação de menor importância,
mas sim, em colaboração efetiva para o êxito da
empreitada  criminosa,  não  há  que  se  falar  em
aplicação do redutor previsto no §1º do art. 29 do
Código Penal.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial  aos presentes
recursos apelatórios para reduzir as penas de  José Eudes da Silva para  08 (oito)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e de  Joalissom
Amorim Diniz para 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano e 01 (um) mês de
detenção,  além de  36  (trinta  e  seis)  dias-multa,  mantido  o  regime  inicial
fechado para ambos, nos termos do voto do relator. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante  a  6ª  Vara  da  Criminal  da  Comarca  da  Capital,
Joalissom Amorim Diniz, Ismael Domingos de Lima Silva, José Eudes da Silva e
Felipe Carlos da Silva, devidamente qualificados, foram denunciados,  o primeiro
como incurso nas sanções dos arts. 157, §2º, incisos I, II e V, e art. 288, parágrafo
único, ambos do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, e  o segundo, o
terceiro  e  o  quarto  denunciados,  como  incursos  nas  sanções  do  art.  157,  §2º,
incisos I, II e V, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal,  conforme
narrativa constante da exordial acusatória que passo a transcrever (fls. 02/05):

“Consta dos autos que, no dia 26 de fevereiro de
2016, por volta das 07h30min, na Rua Waldir Braga, 65, Jd. Oceania,
nesta  capital,  os  acusados  acima qualificados,  mediante  violência  e
grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram um notebook
Samsung, 02 (dois) relógios, 04 (quatro) aparelhos celulares, joias, um
televisor,  a  quantia  de  R$ 350,00 (trezentos  e  cinquenta reais),  uma
mochila, dentre outros pertences pessoais das vítimas Tarcísio Cabral
da Silva,  Maria Betânia Matos  Carvalho,  Eliene Francisca Xavier  e
Márcio  Mattos  Carvalho Cabral  e  Silva  mantendo-se  em seu  poder,
restringindo sua liberdade.

No  dia  dos  fatos,  Eliane  Francisca  Xavier,
funcionária do lar de Tarcísio Cabral da Silva e Maria Betânia Matos
de  Carvalho,  encontrava-se  varrendo  o  quintal  da  casa  quando  foi
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surpreendida  por  FELIPE  DA  SILVA,  anunciando  o  assalto.  Em
seguida,  tal  denunciado perguntou pelos  patrões  da primeira vítima,
que  se  viu  forçada  a  conduzi-lo  até  a  cozinha,  onde  o  Sr.  Tarcísio
Cabral e a Sra. Maria Betânia Matos realizavam seu desjejum.

Mantendo parte da família rendida, FELIPE abriu
a porta lateral da sala permitindo a entrada de ISMAEL DOMINGOS
no recinto. Ato contínuo, este perguntou sobre a existência de outras
pessoas no imóvel, oportunidade em que foi informado pelo Sr. Tarcísio
Cabral  de  que  seu  filho,  Márcio  Cabral,  encontrava-se  no  andar
superior, em seu quarto.

Assim,  ISMAEL conduziu  Márcio  até  a  sala  de
estar, onde todos foram mantidos reféns, sob a mira de arma de fogo
empunhada por FELIPE. Nesse ínterim, ISMAEL, passou a revirar a
casa em busca de um cofre ou pertences de valor recolhendo os bens
acima descritos.

Após  a  inversão  da  res  furtivae,  FELIPE  e
ISMAEL ameaçaram as vítimas afirmando que elas apenas poderiam
sair da casa após trinta minutos, fazendo menção de levar o aparelho
de  telefone  fixo  para  que  não  pudessem  pedir  ajuda,  o  que,  no
desenrolar dos fatos, acabou não ocorrendo.

Para  fuga,  os  citados  increpado  utilizaram  um
automóvel GM Corsa, de cor branca conduzido por JOSÉ EUDES DA
SILVA,  que,  ciente  da  empreitada  criminosa,  já  havia  deixado  os
comparsas  no  local  do  crime,  e  aguardava  por  uma  ligação,
posteriormente feita por FELIPE, para que fosse indicado o momento
da fuga.

Ocorre que existia medida cautelar deferida pela
8ª Vara Criminal desta capital, autorizando a difusão de informações
sobre fatos conexos descobertos no curso de interceptação telefônica do
número 98763-98661,  outrora deferida para investigação de crime de
tráfico de entorpecentes.

Assim,  com a  ciência  do  cometimento  do  delito
quase em tempo real, policiais civis adotaram as diligências pertinentes
que culminaram com a prisão de todos os denunciados.

Frise-se  que  a  participação  de  JOALISSOM
DINIZ se deu no fornecimento de armas para a empreitada delitiva em
troca de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), produto do roubo.

Ademais, no momento da prisão de JOALISSOM,
foi localizado escondido no interior da residência de sua vizinha, a Sra.
Claudenice  Alves  da  Silva,  portadora de  necessidades  especiais,  um
revólver calibre .38 da marca Taurus, nº C116958, sem que ela tivesse
conhecimento de tal fato.

Encaminhados  à  Delegacia  de  Crimes  contra  o
Patrimônio, os acusados foram autuados em flagrante, tendo as vítimas
reconhecido  ISMAEL  e  FELIPE  como  autores  da  subtração

1Linha do denunciado JOSÉ EUDES DA SILVA
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patrimonial. Perante a autoridade policial, todos confessaram autoria e
materialidade  delitivas,  narrando  pormenorizadamente  suas
participações na empreitada delitiva.”

Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 32).

Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 33).

Auto de Entrega (fl. 58).

Às  fls.  59/61  consta  o  Relatório  Técnico  Nº
023/2016/NIPATRI/UNABE/UNINTELPOL/DGPC/SEDS/PB  através  do  qual
constam as transcrições das escutas telefônicas realizadas com autorização judicial
no alvo TCM (83) 987639866 utilizado pelo acusado JOSÉ EUDES DA SILVA,
vulgo GRILO.

Às  fls.  72/73,  76/77  e  78/79,  encontram-se  os  Autos  de
Reconhecimento  de  Pessoa  por  Fotografia,  através  do  qual  as  vítimas  Eliene
Francisca Xavier,  Márcio Mattos Carvalho Cabral  e  Silva  e Tarcísio Cabral  da
Silva,  respectivamente,  reconhecem a pessoa de FELIPE CARLOS DA SILVA,
como  sendo  um  dos  assaltantes  que  executou  o  roubo  à  residência  no  dia
26.02.2016.

Auto de Apreensão (fl. 85).

Recebimento da denúncia em 04.04.2016 (fl. 197/198).

Laudo  de  Exame  de  Eficiência  de  Disparos  em Arma  de
Fogo nº 01010103201601045/NUCRIM através do qual a Perita atesta que a arma
funcionou normalmente (fls. 254/257).

Ultimada  a  instrução  criminal  e  oferecidas  as  Alegações
Finais  pelo Ministério  Público (fls.  357/363) e pelas Defesas (Felipe Carlos da
Silva  – fls.  381/382;  Joalisson Amorim Diniz  – 383/399;  Ismael  Domingos de
Lima Silva – fls. 410/414 e José Eudes da Silva – fls. 415/424), o juízo  a quo
sentenciou (fls. 437/467), julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva
do Estado para  condenar Ismael  Domingos Lima Silva,  José  Eudes  da Silva  e
Felipe Carlos da Silva, dando-os como incursos nas penas do art. 157, §2º, incisos
I,  II  e  V,  do  CP e  Joalisson Amorim Diniz  como incurso  nas  sanções  do  art.
157,§2º,  incisos  I,  II  e  V,  do  Código  Penal,  e  art.  12  da  Lei  nº  10.826/2003,
fixando-lhes as reprimendas da seguinte maneira:

- ISMAEL DOMINGOS LIMA SILVA:

- Roubo: pena definitiva de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, estes à base de
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1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente
atualizado quando do seu efetivo recolhimento.

- FELIPE CARLOS DA SILVA:

- Roubo: pena definitiva de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, estes à base de 1/30 (um trinta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado quando
do seu efetivo recolhimento.

- JOSÉ EUDES DA SILVA:

-  Roubo: pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 66
(sessenta  e  seis)  dias-multa,  estes  à  base  de  1/30  (um trinta  avos)  do  salário
mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado quando do seu efetivo
recolhimento.

- JOALISSON AMORIM DINIZ:

-  Roubo:  pena  definitiva  de 09 (nove) anos  e  04 (quatro)
meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, estes à base de 1/30 (um trinta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado quando
do seu efetivo recolhimento.

- Posse irregular de arma de uso permitido: pena definitiva de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, estes à base de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente
atualizado quando do seu efetivo recolhimento.

-  Concurso Material (art. 69 do CP): pena definitiva de  09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de
detenção, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, estes à base de 1/30 (um trinta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado quando
do seu efetivo recolhimento.

Para cumprimento da pena o Juiz de base fixou para todos os
réus o regime inicial fechado.

Às fls. 468/470 Joalisson Amorim Diniz interpôs Embargos
de Declaração, os quais, após Contrarrazões do Ministério Público (fls. 472/474)
foram julgados improcedentes (fls. 487/489).

Inconformados  com a  Sentença  condenatória,  recorreram os
réus José Eudes da Silva (fls. 494/496) e Joalisson Amorim Diniz (fl. 497).

Às  fls.  498/536  a  Defesa  de  Joalisson  Amorim  Diniz
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apresentou as razões recursais requerendo sua absolvição, sob a alegação de que as
provas judicializadas são todas em seu favor. Alternativamente, requer a redução
das penas-base ao mínimo legal. Por fim, requer a aplicação do §1º do art. 29 do
CP, no grau máximo.

O  Ministério  Público  ofertou  as  contrarrazões  ao  recurso
supramencionado,  opinando  pelo  desprovimento  do  recurso  de  apelação  (fls.
540/546).

À  fl.  589  consta  Certidão  atestando  que  a  sentença  de  fls.
437/467 transitou em julgado para os réus Ismael Domingos de Lima Silva e Felipe
Carlos da Silva.

Por intermédio de seu advogado foram apresentadas as razões
recursais de José Eudes da Silva, através das quais requer sua absolvição alegando
insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento
da qualificadora  do  art.  157,  §2º,  inc.  V,  argumentando que  não houve  efetiva
restrição de liberdade das vítimas. Pleiteia ainda o redimensionamento da pena-
base  para  o  mínimo  legal  e  o  decote  da  agravante  genérica  da  reincidência,
argumentando que o apelante é primário e de bons antecedentes (fls. 842/858).

Às  fls.  860/866  o  Ministério  Público  apresentou  as
contrarrazões ao apelo de José Eudes da Silva opinando pela improcedência do
recurso.

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer da lavra do Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira,
opinou pelo provimento parcial dos apelos, afim de que: 1º) seja reconhecida a
consunção entre os delitos de roubo majorado e posse irregular de arma de fogo,
em favor de Joalissom Amorim; 2º) sejam as penas-bases de ambos os recorrentes
reduzidas para 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com seus reflexos
nas  operações  dosimétricas  seguintes,  consistentes  na  diminuição  das  penas
definitivas finais, para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 40
(quarenta) dias-multa, em relação a José Eudes, e 08 (oito) anos de reclusão, além
de  26  (vinte  e  seis)  dias-multa,  em  relação  à  Joalissom  Amorim;  e  3º)  seja
cumprida a pena aplicada a Joalissom Amorim em regime inicialmente semiaberto,
dada a detração penal (fls. 870/889).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são tempestivos. O réu José Eudes da Silva interpôs
apelo em 29.09.2016 (fls. 494/496), tendo sido intimado da Sentença condenatória
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em 24.10.2016 (Certidão de fl. 563-v); o réu Joalisson Amorim Diniz interpôs apelo
em  03.10.2016  (fl.  497)  tendo  sido  intimado  pessoalmente  da  Sentença  em
24.10.2016 (Certidão de fl. 559-v). Ademais, não dependem de preparo, por se tratar
de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

MÉRITO

- Apelante JOSÉ EUDES DA SILVA:

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória proferida pelo Juízo singular, pugnando o réu, inicialmente,
por sua absolvição sob a alegação de fragilidade das provas colhidas, requerendo,
de forma alternativa, o afastamento da qualificadora do art. 157, §2º, inc. V, do CP,
bem como o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, além do decote
da agravante genérica da reincidência.

Pois bem. A materialidade e a autoria atribuídas ao apelante
são incontestes, visto que imbuídas de verossimilitudes que conduzem à inexorável
conclusão de ser um dos responsáveis pela prática do crime de roubo majorado,
nos termos que lhe foram imputados.

Consoante  ficou evidenciado  no  caderno  processual,  em
especial, nos relatos das testemunhas e das vítimas ouvidas, tanto na esfera policial
(fls.  07/08,  09/10,  53/54,  55/56,  70/71,  74/75  e  80/81)  quanto  em  Juízo
(mídia/DVD – fls. 168, 339 e 354), bem como em face do Auto de Apresentação e
Apreensão  (fl.  33)  e  Relatório  Técnico  Nº
023/2016/NIPATRI/UNABE/UNINTELPOL/DGPC/SEDS/PB  –  através  do  qual
constam  as  transcrições  das  escutas  telefônicas  realizadas,  com  autorização
judicial, no alvo TCM (83) 987639866, utilizado pelo acusado JOSÉ EUDES DA
SILVA, vulgo GRILO, onde constam conversas cujo teor refere-se a ação delitiva
em comento – vê-se que restou comprovado que o recorrente, de fato, participou da
empreitada criminosa,  transportando,  em seu veículo,  os réus Ismael Domingos
Lima Silva e Felipe Carlos da Silva para que cometessem o assalto, bem como por
ter-lhes dado fuga após a prática do delito em disceptação, levando, também em
seu veículo, os objetos subtraídos das vítimas.

Ademais,  restou  claro  que  o  apelante  José  Eudes  da  Silva
recebeu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), como pagamento por sua atuação no
delito em comento, além de ter ficado com uma televisão, produto do roubo, sendo
incabível falar-se em fragilidade probatória, e, por conseguinte, resta infrutífero o
seu pedido absolutório.

Quanto  ao  pleito  pelo  afastamento  da  causa  de  aumento
prevista  no  art.  157,  §2º,  V,  do Código Penal,  não  assiste  razão ao recorrente,
porquanto,  analisando  a  dinâmica  empregada  pelos  criminosos  durante  a  ação
delitiva, verifica-se que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas durante o
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assalto, sob gravíssimas ameaças, com emprego de arma de fogo, bem como os
assaltantes deixaram-nas trancadas na residência, também sob ameaças de matá-
las, caso acionassem a Polícia antes de 30 (trinta) minutos após a fuga.

Frise-se  que,  embora  o  apelante  José  Eudes  da  Silva  não
estivesse presente no interior da residência – e sim, do lado de fora, aguardando
dentro  do veículo para  dar  fuga aos  comparsas  – a  aludida causa de aumento,
comunica-se a todos os envolvidos na empreitada criminosa.

A propósito:

TJMG-1015497)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
ROUBO  MAJORADO  -  PARTICIPAÇÃO  DE
MENOR  IMPORTÂNCIA  -  NÃO
CONFIGURAÇÃO  -  AGENTE  QUE
CONTRIBUIU  EFETIVAMENTE  PARA  A
PRÁTICA DO DELITO - DECOTE DA CAUSA
ESPECIAL  DE  AUMENTO  DE  PENA
PREVISTA NO  ART.  157,  §  2º,  INC.  V,  DO
CÓDIGO  PENAL  -  INVIABILIDADE  -
EXISTÊNCIA DE PROVA SOBRE RESTRIÇÃO
SUBSTANCIAL À LIBERDADE DA VÍTIMA -
REDUÇÃO  DA  PENA  -  NECESSIDADE  -
UTILIZAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE
PENA PARA RECRUDESCER A PENA-BASE -
NÃO  CABIMENTO.  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  DE  OFÍCIO,  REDUZIDA  A
REPRIMENDA.  01.  Restando  verificada  a
existência  de  coautoria  na  prática  do  delito,
responderão os agentes pelo crime de maneira
equivalente, já que todo autor contribui para a
infração penal,  seja exercendo papel de vigia,
dando fuga aos comparsas, atuando de maneira
indireta  ou,  ainda,  portando-se  ao  lado  de
outros  agentes  para  conferir  ao  grupo
superioridade numérica sobre as vítimas. 02. A
causa especial de aumento de pena prevista no
art.  157,  §  2º,  inc.  V,  do  Código  Penal  deve
incidir  quando  o  acusado,  por  período  de
tempo  juridicamente  relevante,  priva  a
liberdade  da  vítima,  seja  como  meio  para  a
execução do crime, ou como uma garantia para
assegurar  a  sua  impunidade.  03.  Causas  de
aumento  de pena,  no delito  de  roubo majorado,
não  equivalem a  qualificadoras  e,  portanto,  não
podem  ser  consideradas  na  primeira  fase  da
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dosimetria, para agravar a pena-base, inteligência
do art. 68 do Código Penal. (Apelação Criminal nº
0005529-10.2016.8.13.0193  (1),  6ª  Câmara
Criminal do TJMG, Rel. Rubens Gabriel Soares. j.
28.11.2017, Publ. 13.12.2017).

Alternativamente,  requer  o  apelante  que  seja  a  pena-base
redimensionada para o mínimo legal.

Pois bem. Da atenta leitura da Sentença, em especial a parte da
dosimetria, vejo que assiste razão, em parte, ao apelante, porquanto o Magistrado de
base laborou em equívoco quando da análise de algumas das circunstâncias judiciais
elencadas no art. 59 do Código Penal, especificamente em relação à culpabilidade e
ao comportamento da vítima, sendo, pois, necessário proceder a uma revisão da pena
imposta.

No  tocante  à  culpabilidade,  o  Magistrado  de  1º  grau
consignou  em  sua  decisão  que  “No  caso,  a  culpabilidade  ressoa  intensa  e
merecedora de exemplar censura, pois possuía plena consciência do ilícito que
praticava e tinha livre arbítrio para agir de modo diverso, mesmo assim atentou
contra a ordem social e jurídica, apresentando elevado grau de reprovabilidade
em sua conduta.”

Destarte, verifica-se o equívoco na fundamentação da aludida
circunstância,  haja  vista  que  fora  utilizada  uma  motivação  genérica  não
esclarecendo  o  grau  de  reprovabilidade  da  conduta  empregada  pelo  réu,  ora
apelante, razão pela qual afasto a desfavorabilidade da mencionada circunstância.

Importa destacar em relação à culpabilidade do agente que,
muito embora entendamos haver elementos para consubstanciar uma motivação
desfavorável ao réu, consideramo-la favorável ao apelante tão somente em face
da fundamentação genérica empregada pelo Juízo a quo.

Quanto ao  comportamento da vítima verifica-se que fora
valorada  negativamente,  tendo  o  Magistrado  motivado  a  análise  da  aludida
circunstância da seguinte maneira:  “A atitude ou o comportamento da vítima,
capaz,  pode  facilitar  ou  obstaculizar  a  prática  do  crime  ou  contravenção.
Entretanto,  no  caso  dos  autos,  em  nada  influíram  para  a  prática  delituosa,
devendo negativamente ser valorada em face do réu”.

 
Consoante  entendimento  firmado  em nossos  Tribunais,  o

comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, devendo,
no caso em apreço, ser considerada neutra ou favorável ao réu.

A propósito:
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TJPB-0049304)  APELAÇÃO  CRIMINAL.
FURTO TENTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
TIPO.  REJEIÇÃO.  DOSIMETRIA.
REANÁLISE.  MINORAÇÃO  DA  PENA.
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.
Não há como acolher a alegação de erro de tipo,
quando o automóvel do réu é de cor diversa do
veículo  da  vítima,  e  as  provas  -  robustas  e
conclusivas - comprovam exaustivamente o dolo
criminoso.  2.  Nos termos do art.  59 do CP, a
culpabilidade  refere-se  à  reprovabilidade  da
conduta,  não  à  consciência  da  ilicitude;  é
inidônea  a  utilização de  condenações  anteriores
transitadas  em  julgado  para  inferir-se  como
negativa a personalidade ou a conduta social do
agente,  e  o  comportamento  da  vítima  é
circunstância judicial ligada à vitimologia, que
deve ser necessariamente neutra ou favorável
ao réu. 3.  Afastadas algumas das circunstâncias
judiciais  (art.  59  do  CP)  valoradas  de  maneira
negativa na sentença, a pena-base imposta ao réu
deverá,  como  consectário  lógico,  ser  reduzida.
(Apelação  Criminal  nº  0023863-
14.2014.815.2002,  Câmara  Especializada  do
TJPB,  Rel.  Marcos  William  de  Oliveira.  DJe
21.11.2017).

STJ-0947421)  PENAL  E  PROCESSUAL
PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO
DE  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  WRIT.  LATROCÍNIO
CONSUMADO.  PACIENTE  CONDENADO  À
PENA  CORPORAL  DE  22  ANOS  DE
RECLUSÃO.  PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA  NA
VALORAÇÃO  DESFAVORÁVEL  DA
CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.
ELEMENTOS  CONCRETOS  EXTRAÍDOS
DOS  AUTOS.  CONSEQUÊNCIAS  DO
DELITO.  VETOR  QUE  NÃO  REPERCUTIU
NA  PENA.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
RECURSAL.  COMPORTAMENTO  DA
VÍTIMA.  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL
NEUTRA.  PENA-BASE
PROPORCIONALMENTE  REDUZIDA.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
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EVIDENCIADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE
OFÍCIO.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,
seguindo  entendimento  firmado  pelo  Supremo
Tribunal  Federal,  passou  a  não  admitir  o
conhecimento  de  habeas  corpus  substitutivo  de
recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-
se analisar o pedido formulado na inicial,  tendo
em vista a possibilidade de se conceder a ordem
de  ofício,  em  razão  da  existência  de  eventual
coação ilegal.  No tocante à dosimetria da pena,
sabe-se  que  a  sua  revisão,  na  via  do  habeas
corpus,  é  possível  somente  em  situações
excepcionais,  de manifesta ilegalidade ou abuso
de  poder  reconhecíveis  de  plano,  sem  maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e
probatórios  (HC  304083/PR,  Rel.  Min.  Felix
Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  12.03.2015). A
culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser
compreendida  como  juízo  de  reprovabilidade
sobre  a  conduta,  apontando  maior  ou  menor
censurabilidade  do  comportamento  do  réu.  Na
espécie,  o  acórdão recorrido  destacou que deve
ser  emprestado  maior  rigor  à  culpabilidade  do
acusado, ante o fato de ele ter agido com elevada
agressividade, pois desferiu sete facadas contra a
vítima,  fundamento  que  se  encontra  alinhado  à
jurisprudência  desta  Corte.  Precedentes.  A
circunstância  judicial  da  conduta  social
compreende o comportamento do agente no meio
familiar,  no  ambiente  de  trabalho  e  no
relacionamento com outros indivíduos. No caso,
verifica-se que sua valoração negativa operou-se
com  lastro  em  fundamentação  idônea,
consubstanciada  no  fato  de  os  relatos
testemunhais  assegurarem  que  o  paciente  era
conhecido  por  realizar  furtos  e  por  não ter  um
bom comportamento, pois envolvia-se em muita
confusão,  demonstrando,  assim,  que  a
fundamentação  lastreou-se  em  elementos
concretos extraídos dos autos,  motivo pelo qual
deve ser mantida a análise negativa do vetor em
comento. Precedentes. Não havendo as instâncias
ordinárias  valorado  de  forma  negativa  as
consequências  do  delito,  encontra-se  ausente  o
interesse recursal da defesa, que buscava o decote
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de  dito  vetor,  sob  alegação  de  fundamentação
genérica.  Sabe-se  que  o  comportamento  do
ofendido  é  circunstância  judicial  ligada  à
vitimologia,  que  deve  ser  necessariamente
neutra ou favorável  ao  réu (HC 334.971/AL,
Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  Quinta
Turma,  julgado  em  04.04.2017,  DJe
07.04.2017). Na  hipótese,  como  não  houve
interferência da vítima no desdobramento causal,
deve ser dito vetor neutralizado, uma vez que as
instâncias  ordinárias  apenas  consignaram que  o
ofendido  não  contribuiu  para  o  resultado
criminoso. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida  de  ofício,  reduzindo,
proporcionalmente,  a  pena  aplicada  ao  paciente
para 21 anos e 6 meses de reclusão, mais 30 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação.
(Habeas  Corpus  nº  408.913/PE  (2017/0177085-
8),  5ª  Turma do STJ,  Rel.  Reynaldo Soares  da
Fonseca. DJe 13.12.2017).

Pois bem. Tendo sido afastada a desfavorabilidade de duas
das circunstâncias judiciais (culpabilidade e comportamento da vítima) necessário
se faz proceder a uma redução da pena-base imposta pelo Juízo a quo.

Contudo,  diante  da  existência  de  algumas  circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base deve ser estabelecida acima do
mínimo legal, pois há necessidade de certa exacerbação para que o quantum reste
compatível à ponderação na primeira fase dosimétrica.

A propósito:

TJMG-1015504)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
-  MAIOR  DIMINUIÇÃO  DA  PENA  EM
RAZÃO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE -
EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE MANDADO DE
PRISÃO  E  GUIA  DE  EXECUÇÃO
PROVISÓRIA  -  NÃO  CABIMENTO  -
NECESSIDADE  DE  EXAURIMENTO  DAS
VIAS  RECURSAIS  ORDINÁRIAS.  Se  o  réu
esteve  próximo  da  consumação  do  delito,
percorrendo considerável trecho do iter criminis,
incabível  a  redução,  em virtude  do  conatus,  na
proporção máxima prevista em lei.  A expedição
de  mandado  de  prisão  e  guia  de  execução
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provisória  para  inicial  cumprimento  da  pena,
atendendo  a  nova  orientação  jurisprudencial  do
STF  consolidada  no  julgamento  do  Habeas
Corpus de nº 126.292/SP, somente deve ocorrer
após o exaurimento das vias recursais ordinárias.
V.V.  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  JÚRI  -
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  TENTADO  -
CASSAÇÃO DO JULGAMENTO -  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - JURADOS
QUE  OPTARAM  POR  UMA DAS  VERSÕES
CONTIDAS  NOS  AUTOS  -  RESPEITO  AO
PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS
POPULARES - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
-  NÃO  OCORRÊNCIA  -  CONDENAÇÃO
MANTIDA - REPRIMENDA - REDUÇÃO DA
PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE
ESCORREITA  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  -  ALEGAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  DA
AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA
AFASTADA  -  DISPOSITIVO  LEGAL  EM
CONFORMIDADE  COM  O  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL  DA
INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS  PENAS  -
TENTATIVA  -  FRAÇÃO  DE  REDUÇÃO
ELEITA  SEM  QUALQUER
FUNDAMENTAÇÃO  -  VIOLAÇÃO  A
PRECEITO  CONSTITUCIONAL  -
NECESSIDADE  DE  MODIFICAÇÃO  EX
OFFICIO.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  DE
OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DO APELANTE.
01. Restando evidenciado que o veredicto a que
chegou  o  Conselho  de  Sentença  não  é
manifestamente contrário à evidência dos autos,
deve-se  manter  a  condenação  imposta  pelo
Tribunal  Popular  do  Júri,  porquanto  deve
prevalecer  o  princípio  da  soberania  dos
veredictos,  conforme prescrito  no art.  5º,  inciso
XXXVIII,  "c",  da  CF/88.  02.  Tendo  sido
reconhecido  pelo  Conselhode  Sentença  que  o
delito  somente  não  se  consumou  por
circunstâncias alheias à vontade do agente, já que
este empregou todos os meios disponíveis para a
prática  do  crime,  impossível  se  torna  o

Apelação Criminal nº 0024238-44.2016.815.2002                                    CMBF – Relator                           14



acolhimento da tese de desistência voluntária. 03.
Sendo  algumas  das  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  ao  réu,  notadamente  os
antecedentes criminais e as circunstâncias do
delito, que ultrapassaram as próprias ao crime
em  questão,  impõe-se  o  estabelecimento  de
reprimenda  básica  acima  do  mínimo  da
cominação legal. 04. Considerar inconstitucional
a  agravante  de  reincidência  seria  o  mesmo que
realizar inovação legislativa cuja competência o
Magistrado  não  possui.  Ademais,  a  aludida
agravante está em conformidade com o princípio
constitucional  da  individualização  das  penas,
tratando  de  forma  mais  rigorosa  aquele  que
voltou a delinquir. 05. Na terceira fase de fixação
da  reprimenda,  quando  da  aplicação  da  causa
geral de diminuição de pena prevista no art. 14,
inciso  II,  do  Código  Penal,  deve  o  Juiz
fundamentar o quantum de redução, sob pena de
violar  o  art.  93,  IX,  da  Constituição  Federal.
(Apelação  Criminal  nº  0421999-
83.2010.8.13.0024  (1),  6ª  Câmara  Criminal  do
TJMG,  Rel.  Rubens  Gabriel  Soares.  j.
28.11.2017, Publ. 13.12.2017). 

TJSP-2032901)  REVISÃO  CRIMINAL.
PRETENSÃO  DE  REDIMENSIONAMENTO
DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
AMPLAMENTE  DESFAVORÁVEIS  QUE
RECOMENDAM  A  FIXAÇÃO  DA
REPRIMENDA  ACIMA  DO  MÍNIMO
LEGAL. EMPREGO  DE  ARMA.
DESNECESSIDADE  DE  APREENSÃO  E
PERÍCIA DA ARMA. PRECEDENTES DO STF
E STJ.  CONCURSO FORMAL ENTRE SETE
DELITOS  DE  ROUBO.  CORREÇÃO  DO
ACRÉSCIMO  DE  1/2.  PRECEDENTES  DO
STJ.  DOSIMETRIA  CRITERIOSAMENTE
REALIZADA.  REVISÃO  CRIMINAL
INDEFERIDA.  (Revisão  Criminal  nº  0015865-
10.2016.8.26.0000, 1º Grupo de Direito Criminal
do  TJSP,  Rel.  Luiz  Fernando  Vaggione.  j.
18.12.2017).

No mesmo sentido, é o entendimento local:
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TJPB-0049586)  APELAÇÃO  CRIMINAL.
ROUBO  MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE
ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO
DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE.  CAUSA  DE  AUMENTO
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL  SEM
FUNDAMENTAÇÃO.  REDUÇÃO
NECESSÁRIA.  APLICAÇÃO  DA
MINORANTE  DE  PARTICIPAÇÃO  DE
MENOR  IMPORTÂNCIA.  INVIABILIDADE.
ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O ÊXITO DO
DELITO.  PEDIDO  DE  DETRAÇÃO  E
READEQUAÇÃO  DE  REGIME.
IMPOSSIBILIDADE.  REGIME  MAIS
GRAVOSO  FIXADO  EM  FACE  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO RECURSO.  Não há ilegalidade no decreto
condenatório que, analisando o art. 59, do CP,
verifica a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis  aptas  a  embasar  a  fixação  da
pena-base acima do mínimo legal. Súmula 443
do STJ - "O aumento na terceira fase de aplicação
da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação  concreta,  não  sendo  suficiente
para  a  sua  exasperação  a  mera  indicação  do
número de majorantes." Se o acusado realiza um
dos núcleos do tipo penal previsto no art. 157 do
CP ("subtrair coisa móvel alheia"), a sua atuação
no  crime  não  pode  ser  considerada  de  menor
importância.  Não  há  ilegalidade  no  regime
gravoso  fixado  com  lastro  em  circunstâncias
judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos
artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. Hipótese
em  que,  conforme  assentado  pelas  instâncias
próprias,  eventual  detração  não  interferiria  na
fixação do regime inicial. (Apelação nº 0001119-
23.2016.815.0331,  Câmara  Criminal  do  TJPB,
Rel. João Benedito da Silva. DJe 06.12.2017).

Assim,  pelas  razões  acima  mencionadas,  restaram  duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (circunstâncias e consequências
do crime), razão pela qual fixo a  pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 20
(vinte) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante
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genérica  da  reincidência,  em  face  de  sua  condenação  anterior2 (Processo  nº
0004277-63.2011.815.0751 –  Certidão  de  fl.  429),  aumentando a  pena em 06
(seis) meses e 10 (dez) dias-multa, passando a pena para 06 (seis) anos e 06 (seis)
meses e 30 (trinta) dias-multa.

Na  terceira  etapa da  dosimetria,  mantenho  o  aumento  de
pena em 1/3 (um terço), com fundamento no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP,
por incidirem as causas de aumento referentes ao emprego da arma, concurso de
agentes e pela privação de liberdade das vítimas, passando a reprimenda para 08
(oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa – esta, à
razão  de  1/30  (um  trigésimo)  do  salário  mínimo,  vigente  à  época  do  crime,
devidamente  atualizado  quando  do  seu  efetivo  recolhimento  –  a  qual  torno
definitiva à míngua de outras causas a serem consideradas.

- Apelante JOALISSOM AMORIM DINIZ:
 

Através  do  presente  recurso  apelatório  Joalissom  Amorim
Diniz  insurge-se  contra  a  sentença  condenatória  proferida  pelo  Juízo  singular,
requerendo,  inicialmente,  sua  absolvição,  sob  a  alegação  de  que  as  provas
judicializadas  são  todas  em seu favor.  Alternativamente,  pleiteia  a  redução das
penas para o mínimo legal, e ainda a aplicação do §1º do art. 29 do CP, no grau
máximo.

De início, vale ressaltar, no tocante a materialidade e autoria
delitivas, que a sentença vergastada fora suficientemente motivada com base nos
elementos  de  informação  obtidos  durante  a  fase  inquisitorial,  assim  como  nas
provas  apuradas  no  curso  da  instrução  criminal  –  e  confirmatória  daqueles  –
restando  incontestável  a  acertada  conclusão de  que  o  ora  apelante  foi  um dos
responsáveis pela prática do crime de roubo majorado, bem como incorreu nas
penas do art. 12 da Lei nº10.826/2003, nos termos que lhe foram imputados.

Nesse cenário, vale ressaltar que o Juiz é livre para apreciar as
provas produzidas no curso da instrução criminal – podendo ainda valer-se dos
elementos de informação colhidos na investigação, desde que corroborados pela
prova judicial – para formar sua convicção acerca do caso posto a seu julgamento.

Conforme se extrai do caderno processual, em especial, pelos
relatos das testemunhas e das vítimas ouvidas, tanto na esfera policial (fls. 07/08,
09/10, 53/54, 55/56, 70/71, 74/75 e 80/81) quanto em Juízo (mídia/DVD – fls. 168,
339 e 354), bem como em face do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 33), vê-
se que restou comprovado que o recorrente, de fato, emprestou a arma utilizada no
roubo em comento, estando ciente da finalidade delituosa em que a mesma seria
empregada, participando, de forma decisiva, da empreitada criminosa do delito de
roubo,  bem como restou  patente  que  incorreu  nas  penas  do  art.  12  da  Lei  nº

2 Código Penal:  Art.  63  -  Verifica-se  a  reincidência quando o  agente  comete  novo  crime,  depois  de
transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 
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10.826/2003, por ser o responsável pela posse da aludida arma de fogo, sem ter
autorização para tanto.

Ressalte-se  que restou evidenciado que  a  arma pertencia  ao
apelante  Joalissom Amorim  Diniz;  que  a  mesma  fora  emprestada  por  este  ao
coautor Ismael Domingos Lima Silva; que o revólver fora utilizado na ação delitiva
do crime contra o patrimônio.

Ademais,  merece  destaque  o  depoimento  prestado  pela
testemunha Ana Maria Paulino da Silva (mídia/DVD – fl. 339) que afirmou que no
dia 27, Joalissom chegou meio apreensivo com uma sacola na mão, contendo um
revólver,  pedindo pra  ela  guardar,  porém a declarante  disse  que  não guardaria
porque tem 08 crianças em casa. Afirmou ainda que Joalissom deixou a referida
arma na casa de Nice, que é uma cadeirante de quem ela toma conta, porém ao
saber, ligou pra Joalissom para que ele retirasse a arma da casa de Nice. Informou
também que na segunda-feira,  quando Joalissom estava indo buscar a arma, foi
preso,  tendo a  testemunha  indicado onde  ele  havia  deixado a  arma,  afirmando
ainda que os policiais lhe disseram, quando foi prestar o depoimento na Central de
Polícia, que a acusação era a de que Joalissom havia emprestado uma arma para
fazerem um assalto.

 
Embora Joalissom negue a autoria do delito de roubo, percebe-

se de seu interrogatório uma enorme inconsistência, não sendo crível a versão por
ele apresentada de que emprestou o revólver, às 16 horas da quinta-feira, apenas
porque  Ismael  Domingos  alegou  que  estaria  sofrendo  ameaças,  porém  no  dia
seguinte, pela manhã, a arma já fora devolvida, sem que o apelante o questionasse
porque Ismael já estava devolvendo o citado objeto bélico.

Vale  destacar  ainda,  pela  análise  dos  depoimentos  e
declarações prestadas em Juízo, que o apelante Joalissom Amorim Diniz ficou com
um notebook, produto do roubo.

Nesse contexto, incabível falar-se em fragilidade probatória, e,
por conseguinte, resta infrutífero o seu pedido absolutório.

Alternativamente, requer o apelante a redução das penas-base
ao mínimo legal.

Neste  ponto,  verifica-se  que  assiste  razão,  em  parte,  ao
apelante  Joalissom Amorim Diniz,  porquanto o Magistrado de  base  laborou em
equívoco quando da análise de algumas das circunstâncias judiciais elencadas no art.
59  do  Código  Penal,  especificamente  em  relação  à  culpabilidade  e  ao
comportamento da vítima, sendo, pois, necessário proceder a uma revisão da pena
imposta tanto em relação ao crime de roubo majorado quanto ao delito de posse
ilegal de arma de fogo.
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Inicialmente, quanto à dosimetria empregada para o crime de
roubo,  me  valho  das  mesmas  razões  empregadas  na  análise  da  dosimetria
aplicada ao primeiro recorrente para, igualmente, afastar a desfavorabilidade das
circunstâncias  judiciais  inerentes  à  culpabilidade  e  ao  comportamento  da
vítima.

Assim, restando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante  (circunstâncias  e  consequências  do crime),  razão pela  qual  fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual mantenho
na segunda fase, em face da inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira etapa da dosimetria, mantenho o aumento de pena em 1/3 (um terço),
com fundamento no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP, por incidirem as causas
de aumento referentes ao emprego da arma, concurso de agentes e pela privação
de liberdade das vítimas, passando a reprimenda para 08 (oito) anos de reclusão
e 26 (vinte e seis) dias-multa – esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo, vigente à época do crime, devidamente atualizado quando do seu efetivo
recolhimento  –  a  qual  torno  definitiva  à  míngua  de  outras  causas  a  serem
consideradas.

Quanto à dosimetria desenvolvida pelo Juízo  a quo para o
delito de posse ilegal de arma de uso permitido, constata-se que também carece
de  reparo,  porém  apenas  em  relação  à  motivação  empregada  na  análise  da
circunstância judicial inerente à culpabilidade.

Neste cenário, afastada a desfavorabilidade da circunstância
judicial da culpabilidade, e restando três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante (motivos,  circunstâncias e consequências do crime),  fixo a  pena-base
para  o  crime de  posse  ilegal  de  arma de  uso  permitido  em 01  (um)  ano 04
(quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa. Na segunda fase, mantenho
a redução em 03 (três) meses de detenção e 05 (cinco) dias-multa, em razão da
atenuante da confissão espontânea, passando a pena para 01 (um) ano e 01 (um)
mês de  detenção e  10 (dez)  dias-multa.  Na  terceira  etapa da dosimetria,  não
havendo causas  de  aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas,
torno a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 10
(dez) dias-multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente
à época do crime, devidamente atualizado quando dó seu efetivo recolhimento.

Em face do concurso material de crimes (art. 69 do CP) somo
as penas aplicadas ao apelante Joalissom Amorim Diniz, totalizando 08 (oito) anos
de reclusão e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção além de 36 (trinta e seis)
dias-multa,  esta,  à  razão de 1/30 (um trigésimo) do salário  mínimo,  vigente à
época do crime, devidamente atualizado quando do seu efetivo recolhimento.

Por fim, requer o apelante a aplicação do §1º do art. 29 do
Código Penal, no grau máximo.
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Nos termos do supracitado dispositivo legal:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o
crime  incide  nas  penas  a  este  cominadas,  na
medida de sua culpabilidade. 

§1º - Se a participação for de menor importância, a
pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

Pela  teoria  unitária  (ou  monista),  adotada  por  nosso
ordenamento jurídico, ao tratar de matéria inerente ao concurso de agentes, todos
aqueles  que  contribuírem para  a  prática  do  delito  acabam cometendo a  mesma
infração penal, por não haver, em regra, qualquer distinção entre os enquadramentos
típicos que devem ser imputados aos partícipes e aos autores propriamente ditos.

Merece  relevo  destacável  que  a  identidade  na  capitulação
atribuível ao partícipe e ao autor não caracteriza, per se, condição que implica na
identidade  de  reprimendas,  mormente  porque  o  §1º,  do  art.  29,  do  CP,  em
observância ao princípio da culpabilidade, estabelece causa geral de diminuição de
pena para o agente que houver participado de maneira menos importante para a
infração penal.

Contudo, analisando o contexto criminoso, percebe-se que a
ação do apelante não se enquadra na descrição contida no aludido §1º do art. 29 do
CP,  haja  vista  que  sua  conduta  não  se  resumiu  a  uma  participação  de  menor
importância, mas sim, em colaboração efetiva para o êxito da empreitada criminosa,
emprestando o revólver que fora utilizado no assalto em comento, não sendo crível
a versão por ele apresentada de que não sabia para qual finalidade seria utilizado,
conforme já explanado acima.

Ante todo o exposto, dou provimento parcial aos presentes
recursos apelatórios para reduzir as penas de  José Eudes da Silva para  08 (oito)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e de  Joalissom
Amorim Diniz para 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano e 01 (um) mês de
detenção, além de 36 (trinta e seis) dias-multa, fixando para ambos os apelantes
as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à
época  do  crime,  devidamente  atualizado  quando  do  seu  efetivo  recolhimento,
mantido o regime inicial fechado para ambos.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins
Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e relator, dele participando o Exmo.
Sr. Juiz de Direito Tércio Chaves de Moura (convocado, com jurisdição limitada,
para substituir o Exmo. Sr.  Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos),  revisor,  e o
Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio.
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Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr.  José Roseno
Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
27 de Fevereiro de 2018.

João Pessoa, 28 de Fevereiro de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                       Relator
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