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APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO DE CRIMES.
PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO,
ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  ARTS.  157,  §  2°,  I  E II,  180 E 288 DO
CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI N° 8.069/1990.
ABSOLVIÇÃO  PELO  DELITO  DE  ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.  CONDENAÇÃO  QUANTO  AOS
DEMAIS.  INCONFORMISMO  RESTRITO  À
APLICAÇÃO DA PENA. INSUBSISTÊNCIA. TODAS
AS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS
AO RÉU.  PENA BASE DE CADA CRIME FIXADA
NO  MÍNIMO  LEGAL.  INOCORRÊNCIA  DE
CONFISSÃO  NOS  AUTOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”,
DO  CP.  INCIDÊNCIA,  NA 3ª  FASE,  DA FRAÇÃO
MÍNIMA DE AUMENTO DE PENA PARA O ROUBO
MAJORADO.  NENHUM  PREJUÍZO  NA  PUNIÇÃO
IMPOSTA. DESPROVIMENTO.

1. Tendo o Juiz aplicado a pena base de cada delito no
respectivo  mínimo  legal,  em  razão  de  todas  as
circunstâncias  judiciais  de  cada  qual  terem  sido
favoráveis ao réu, não há que se falar de prejuízo e, por
assim ser, deve ser mantida a punição como sopesada na
sentença, com o consequente desprovimento da apelação.

2. Se determinado vetor das circunstâncias judiciais foi
considerado pelo juiz como neutro, por justificar que não
encontrou elementos nos autos para motivá-lo, significa
dizer que tal situação será computada como benéfica ao
agente no ato de dosar o quantum da pena base.
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3. Restando, devidamente, comprovado, nos autos, que o
apelante  não  confessou  a  prática  dos  crimes  que  lhe
foram imputados,  inviável  a  aplicação da atenuante  da
confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

4. Tendo o quantum da pena sido superior a 8 (oito) anos,
correta  a  aplicação  do  regime  prisional  fechado,  por
atender ao comando do art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal.

5. Havendo violência ou grave ameaça durante a execução
do crime, não é permitido a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, diante do óbice legal previsto no
art. 44, I, do Código Penal.

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

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, em
harmonia com o Parecer Ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  6ª  Vara  Regional  de  Mangabeira  da  Comarca  da
Capital/PB,  Deyvid da Silva Araújo, qualificado na inicial, foi denunciado nas sanções
dos crimes definidos nos arts. 157, § 2°, I e II, 180 e 288 do Código Penal e no art. 244-B
da Lei n° 8.069/1990, em razão dos fatos assim narrados na exordial acusatória (fls. 2-5):

Consta do instrumento inquisitorial anexo que, no dia 22 de
fevereiro de 2016, o denunciado subtraiu, mediante violência e
grave  ameaça,  com  emprego  de  arma  e  em  concurso  de
agentes,  coisa  alheia  móvel  das  vítimas  Bruno  Santos  de
Moura e Rayanna Luhana Ataide Lemos, bem como conduziu
em proveito próprio coisa que se sabe ser produto de crime,
além de empregar arma de fogo e munição de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Extrai-se  da  investigação  que,  agentes  da  DCCPAT  foram
informados  que  quatro  indivíduos  em  um  veículo  FIESTA
PRETO estavam praticando assaltos na região sul da capital.
Ao saírem em diligência à procura dos suspeitos, receberam
novas informações de que os mesmos seriam do Condomínio
Vale das Palmeiras, no bairro do Cristo, momento em que se
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deslocaram para aquela localidade e iniciaram uma vigilância.

Consta que, pouco tempo após os agentes chegarem ao local
informado,  visualizaram  um  veículo  que  possuía  as
características  do  veículo  suspeito,  onde  realizaram  a
abordagem e verificaram que havia quatro indivíduos, sendo
três  deles,  menores.  Dentro  do  veículo  FIESTA  foram
encontrados 02 (dois), revólveres calibre 38, 10 (dez) munições
não deflagradas, 10 (dez) celulares e 04 (quatro) carteiras, 04
(quatro) garrafas de whisky e várias cédulas em dinheiro.

Desta feita, os agentes emitiram voz de prisão em flagrante, pra
em seguida conduzi-los a presença de Autoridade Policial onde
lá os menores confessaram a prática dos crimes e confirmaram
a ciência e participação do indiciado.

Foi  constatado que  os  menores  desciam do veículo  para  as
abordagens, enquanto Deyvid permanecia no carro, na esquina
mais  próxima,  aguardando  para  se  evadirem após  o  crime.
Também foi verificado que o carro utilizado para realizar os
assaltos  havia  sido  roubado  de  uma  oficina  no  Bairro  de
Jaguaribe no dia 27 de dezembro de 2015 e que a placa do
carro  era  pertencente  a  outro  veículo  e  que  ela  havia  sido
furtada  de  uma  loja  de  veículos,  também  no  Bairro  de
Jaguaribe, no dia 28 de janeiro de 2016.

Recebimento da denúncia no dia 6.4.2016 (fl. 88).

Citado pessoalmente (fl. 114), o réu apresentou, através de advogado
constituído (fl. 111), sua resposta à acusação às fls. 109-110, com o rol de testemunhas.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada, no dia 4.8.2016,
por  meio  de  gravação  audiovisual  (DVD  de  fl.  146),  foram  ouvidas  as  testemunhas
arroladas e, ao final, o acusado foi interrogado.

Concluída a instrução e oferecidas as alegações finais pelo  Parquet
(fls. 147-151) e pela Defesa (fls. 158-163), o Juiz singular julgou procedente, em parte, a
denúncia,  por  absolver  o  réu  Deyvid  da  Silva  Araújo  quanto  ao  crime  de  associação
criminosa  previsto  no  art.  288  do  CP,  condenando-o,  porém,  pela  prática  dos  crimes
capitulados no art. 157, § 2°, I e II, e no art. 180 do Código Penal e no art. 244-B da Lei
n° 8.069/1990, aplicando-lhe a reprimenda da seguinte forma (fls. 164-184):

1) Para o roubo majorado contra a vítima Bruno Santos de
Moura: fixou a pena base no mínimo legal de 4 (quatro) anos
de  reclusão,  aumentando-a  de  1/3  (um  terço),  diante  das
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majorantes  do  concurso  de  agentes  e  emprego  de  arma,
perfazendo a pena final de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão  e  10  (dez)  dias-multa  à  razão  de  um  décimo  do
salário-mínimo vigente à época dos fatos;

2) Para o roubo majorado contra  a  vítima  Rayanna Luhana
Ataide Lemos: fixou a pena base no mínimo legal de 4 (quatro)
anos de reclusão, aumentando-a de 1/3 (um terço), diante das
majorantes  do  concurso  de  agentes  e  emprego  de  arma,
perfazendo a pena final de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão  e  10  (dez)  dias-multa  à  razão  de  um  décimo  do
salário-mínimo vigente à época dos fatos;

3) Em virtude da continuidade delitiva concernente aos crimes
de  roubos,  que  foram  praticados  mediante  grave  ameaça
exercida com arma de fogo, o Juiz incidiu o parágrafo único do
art. 71 do CP e, diante do fato de as penas serem idênticas,
valeu-se de uma delas, exasperando-a pela metade (½), ficando
a pena total em 8 (oito) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa à razão de 1/10 do salário-mínimo da época dos fatos;

4) Para o crime de receptação: aplicou a pena base no mínimo
legal, tornando-a definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10
(dez)  dias-multa  à  razão  de  1/10  (um  décimo)  do  salário-
mínimo vigente à época dos fatos;

5) Para o crime de corrupção de menores: fixou a pena base no
mínimo legal, tornando-a definitiva em 1 (um) ano de reclusão;

6)  Por  força  do  concurso  material  de  crimes,  somou-se  as
punições, perfazendo a pena total de 10 (dez) anos de reclusão,
no regime fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa no valor de
1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignada, recorreu a Defesa (fl. 185), requerendo, em suas razões
(fls. 226-228), a reforma da sentença tão somente para redimensionar a pena, pois sustenta
que o magistrado não considerou, na primeira fase dosimétrica, a conduta social como
circunstância favorável, posto entender que há provas nos autos nesse sentido, aduzindo,
também, que não aplicou a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  231-233,  pugnando  pelo  não
provimento do apelo, para confirmar a sentença condenatória.

No Parecer de fls. 237-252, o douto Procurador de Justiça Francisco
Sagres Macedo Vieira opinou pelo desprovimento da apelação, para manter a sentença em
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todos os seus termos.

Lançado o relatório (fls. 253-254fv), foram os autos ao douto Revisor
(RITJ/PB 170, IV), que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 255).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, por se tratar de apelação cuja
interposição se deu dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto do art. 593 do CPP, e não
depende de preparo, já que a ação penal é pública, em observância à Súmula n° 24 deste E.
TJ/PB. Portanto, conheço do apelo.

2. Do mérito recursal (inexistência de preliminares):

Conforme relatado, a ilustre Defesa pretende tão-somente a reforma
da  sentença  para  diminuir  a  pena  do  apelante,  sob  o  argumento  de  que  não  foi
considerada a conduta social como circunstância favorável e que, também, não aplicada a
atenuante da confissão espontânea.

Eis, em suma, os termos do apelo interposto, os quais, porém, não
merecem prosperar, consoante as razões adiante expendidas:

Inicialmente, cumpre dizer que a sentença de fls. 164-184 atendeu ao
teor do art.  381, III,  do CPP1,  visto conter as indicações, de forma fundamentada, dos
motivos fáticos e jurídicos que ocasionaram a condenação do apelante, perfazendo, assim,
o silogismo esperado (subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

Como visto, o objeto do presento apelo se restringe apenas a atacar
a aplicação da pena, de modo que o acusado se conformou com sua condenação quanto
aos crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, de receptação e de corrupção de
menores (art. 157, § 2°, I e II, e art. 180 do Código Penal e art. 244-B do ECA).

De fato,  o acervo probatório é vasto em apontar para o apelante
como autor,  em concurso  de  pessoas,  dos  mencionados  crimes,  visto  que  as  vítimas
reconheceram os assaltantes e, na delegacia, receberam os objetos roubados que foram
apreendidos em poder deles,  bem como os três adolescentes infratores  confessaram a
prática  dos  assaltos  na  companhia  do  réu,  além dos  esclarecedores  depoimentos  dos
1 Art. 381. A sentença conterá:

[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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policiais que efetuaram a prisão em flagrante do grupo. Por conseguinte, outro não seria o
caminho senão o da condenação nos termos da sentença de fls. 164-184.

Importante  se  deter,  agora,  na  capitulação  punitiva  imputada  ao
recorrente na sentença (art. 157, § 2°, I e II, e art. 180 do Código Penal e art. 244-B do
ECA), in litteris:

CP – Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para
outrem,  mediante  grave  ameaça  ou  violência  a  pessoa,  ou
depois  de  havê-la,  por  qualquer  meio,  reduzido  à
impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
[...];
§ 2° - 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.

CP –  Art.  180 -  Adquirir,  receber,  transportar,  conduzir  ou
ocultar,  em proveito  próprio  ou  alheio,  coisa  que  sabe  ser
produto de crime, ou influir  para que terceiro,  de boa-fé, a
adquira, receba ou oculte:

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

ECA –  Art.  244-B.  Corromper  ou  facilitar  a  corrupção  de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal
ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Ao perlustrar a dosimetria da pena sopesada na sentença (fls.  164-
184), observa-se que não merece nenhuma censura, pois o magistrado atendeu, a contento,
aos critérios exigidos nos arts.  59 e 68 do Código Penal,  pois os direcionou à luz dos
princípios da proporcionalidade e individualidade da pena, fixando a punição do réu de
acordo com o seu quadro sócio delitivo disposto nos autos, não havendo, então, pena injusta.

Isto porque, para cada crime, isoladamente, aferido, os dois de roubo
majorado, em continuidade delitiva, o de receptação e o de corrupção de menores, o Juiz
singular fixou a pena base de cada qual no respectivo mínimo legal, visto que todas as
circunstâncias judiciais foram consideradas benéficas para o apelante, razão por que não há
que se falar de prejuízo. Por conseguinte, encontra-se inócua,  data venia,  a irresignação
quanto ao vetor da “conduta social”.

Insta acrescentar que, se determinado vetor das circunstâncias judiciais
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foi considerado pelo juiz como neutro, por justificar que não encontrou elementos nos autos
para fundamentá-lo, significa dizer que tal situação será computada como benéfica ao agente
no ato de dosar o quantum da pena base.

Ora,  na  1ª  (circunstâncias  judiciais)  e  na  2ª  fase  (agravantes  e
atenuantes) da operação trifásica, o menor patamar punitivo a ser aplicado em face do agente
esbarra, justamente, no mínimo legalmente cominado ao crime a que ele responde. Por
conta disso, não é permitido ao Pretor romper tal baliza nas referidas fases dosimétricas.

Assim, tanto na fixação da pena base como na aplicação de atenuantes,
o quantum sopesado não pode ficar aquém daquele marco inferior.  In casu, como visto, a
pena base de cada delito ficou alçada no respectivo mínimo legal. Deste patamar, portanto,
mesmo que,  de  forma  hipotética,  existissem várias  atenuantes,  a  pena  não  poderia  ser
reduzida, diante do óbice da Súmula n° 231 do E. STJ (“A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Vejamos a jurisprudência do E. STJ:

Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as
atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão
repercutir  no  cálculo  da  reprimenda,  porquanto,  a  teor  da
súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase
da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da
existência de circunstância atenuante. (STJ - HC 272.043/BA -
Rel. Ministro Nefi Cordeiro - DJe 22/04/2016) 

Não  obstante  seja  reconhecida,  nesta  sede  superior,  que  a
confissão do paciente tenha sido utilizada para a formação da
convicção do julgador, fixada a reprimenda básica no mínimo
legal pela Corte de origem, não há como reduzi-la aquém desse
patamar, consoante o que dispõe a Súmula 231 desta Corte de
Justiça,  que  estabelece  que  "a  incidência  da  circunstância
atenuante  não  pode  conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do
mínimo legal". (STJ - HC 344.730/SC - Rel. Ministro Ribeiro
Dantas - DJe 18/04/2016) 

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução  da  pena  abaixo  do  mínimo  legal,  nos  termos  da
Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da
pena pelo reconhecimento da confissão espontânea. (STJ - HC
313.640/SP – Rel. Ministro Gurgel de Faria - DJe 03/03/2015)

Ademais, como bem explanou o douto Procurador de Justiça Francisco
Sagres  Macedo  Vieira,  no  Parecer  de  fls.  237-252,  “não  há  como  acolher  o  pleito  de
arrefecimento do apelante, em virtude da pena-base já ter sido cominada em seu patamar
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mínimo, de modo que, na etapa intermediária do critério trifásico do art. 68 do CP, não pode a
pena ser reduzida em   quantum   maior, eis que ficaria aquém do mínimo legal, o que estaria
em dissonância com o entendimento Sumulado do STJ [...]” (destaques do original).

Quanto à 2ª  (segunda) fase da aplicação da pena,  não procede o
pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Nos interrogatórios prestados, na Polícia (fl. 15) e na Justiça (DVD
de fl. 146), pelo acusado, verifica-se que este nunca confessou a prática dos crimes que lhe
foram imputados,  pois  ele  manteve  a  versão  de  que,  no  dia  do  fato,  estava  fazendo
transporte alternativo e recebeu uma ligação para fazer uma corrida próxima ao Estádio
Almeidão, quando pegou três pessoas (leia-se: os três menores infratores) e as levou até o
destino indicado,  ocasião em que foi  abordado pelos policiais  e  ficou surpreso com a
apreensão de armas e bens roubados dentro do seu carro.

Na sentença de fls. 164-184, ficou, amplamente, demonstrado que a
versão do réu de negativa de autoria encontra-se isolada nos autos e vai na contramão de
todas  as  provas  angariadas,  bastando  observar  que  os  três  comparsas  menores
confessaram que praticaram os assaltos na companhia dele e narraram os fatos de acordo
com os termos da denúncia.

No tocante aos dois crimes de roubo, nota-se que restou correta a
aferição de cada um, pois a pena base de ambos foi estabelecida no “mínimo legal” de 4
(quatro) anos de reclusão, sendo depois aumentada na “fração mínima” de 1/3 (um terço),
diante  das  majorantes  do concurso de agentes  e emprego de arma,  ficando a  punição
definitiva dos dois delitos, igualmente, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
10 (dez) dias-multa à razão de um décimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por ficar comprovado, nos autos, que o réu, em unidade de desígnios
com os adolescentes, praticou dois crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições de
tempo, lugar e modo de execução, além de terem sido cometidos com grave ameaça pelo
emprego de arma de fogo, o MM Juiz os incidiu como continuidade delitiva a teor do art.
71, parágrafo único, do CP, razão pela qual se valeu de uma das penas, por serem idênticas,
e a exasperou pela metade (½), ficando a pena total em 8 (oito) anos de reclusão e 15
(quinze) dias-multa à razão de 1/10 do salário-mínimo da época dos fatos

Feito isso, partiu o magistrado para dosagem das reprimendas dos
outros dois delitos, o de receptação e o de corrupção de menores, quando aplicou, para
cada qual, a pena base no “mínimo legal” e, neste patamar, tornou a punição definitiva.

Ao final da operação, por se deparar com o concurso material de
crimes, somou-se as punições, perfazendo a pena total de 10 (dez) anos de reclusão, no
regime fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa no valor de 1/10 (um décimo) do salário-
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mínimo vigente à época dos fatos.

Já o regime prisional imposto na sentença, o fechado, inviável a sua
substituição, visto que a pena final aplicada ficou superior a 8 (oito) anos de reclusão,
conforme previsão do art. 33, § 2°, "a", do CP.

Por fim, não há como proceder à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, em vista do óbice legal do art. 44, I, do Código Penal,
por ter o crime sido praticado com violência e grave ameaça.

Percebe-se, nitidamente, que não houve exagero na análise dosimétrica
de cada crime,  não havendo, portanto, nenhum prejuízo para o acusado, de modo que a
sentença não merece censura, devendo o recurso ser desprovido.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença tal como lançada.

É o meu voto.

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Carlos Martins
Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele  participando  os
Desembargadores Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com jurisdição
limitada, para substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos), Revisor, e
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des.  Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 8
(oito) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 12 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    - Relator -
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