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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020956-32.2015.815.2002 –  1ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital 

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
01 APELANTE : Thianna Adréia dos Santos
DEFENSORA : Adriana Ribeiro Barboza
02 APELANTES : Alexandrino Carlos Estevão de Lima e Thiago Williams
de Araújo
DEFENSOR : Ricardo Barros
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA
E  CONCURSO  DE  PESSOAS.  Condenação.
Pretensões  desclassificatórias  para  os  crimes  de
roubo  em  sua  forma  tentada.  Impossibilidade.
Estado  de  necessidade.  Réus  que  praticaram  o
roubo  para  sustentar  o  vício  em  drogas.
Excludente de ilicitude não configurada. Pedido de
reconhecimento  de  participação  de  menor
importância  da  primeira  apelante.  Não
caracterizado. Ré contribuiu para a realização do
crime  em  unidade  de  desígnios.  Penas-base
fixadas  no  mínimo  legal.  Impossibilidade  de
redução diante de atenuante.  Reconhecimento do
concurso  formal  próprio  em  detrimento  do
impróprio  aplicado  na  sentença.  Possibilidade.
Readequação das penas e dos regimes prisionais.
Apelos conhecidos e parcialmente providos.
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- Tendo os acusados logrado êxito na subtração
dos bens das vítimas, invertendo a posse da  res,
ainda que por pouco espaço de tempo, encontra-
se afastada a tese  defensiva de desclassificação
para a sua forma tentada. 

- Não é possível vislumbrar a situação de perigo
que permitisse aos acusados praticarem conduta
lesiva a bem ou interesse de outrem, ainda que o
crime tenha sido praticado para sustentar o vício
de substância ilícita.

-  Ademais,  a  alegação  de necessidade  não  veio
sustentada  por  qualquer  prova,  o  que  também
impede a sua acolhida.

- Não há que se falar em participação de menor
importância quando resta demonstrado que a ré
contribuiu para a realização do crime, em unidade
de desígnios, sendo a sua participação de extrema
relevância para a empreitada criminosa.

-  Diante  do  teor  da  Súmula  231  do  STJ,  a
incidência  de  circunstância  atenuante  não  pode
conduzir  à  redução  da  pena  para  aquém  do
mínimo legal cominado.

-  Se  os  elementos  fáticos  probatórios  coligidos
demonstram  que  os  roubos  foram  praticados
contra vítimas distintas em um mesmo contexto,
sem comprovação de que os agentes agiram com
desígnios autônomos, mister a aplicação ao caso
do  concurso  formal  próprio,  previsto  no  caput,
primeira parte, do artigo 70 do Código Penal.

-  Restando  os  apelantes  condenados  a  pena
privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos
e  não  excedente  a  08  (oito),  não  sendo  eles
reincidentes e cujas circunstâncias judiciais foram
consideradas favoráveis,  poderão, desde o início,
cumpri-las  em  regime  semiaberto,  a  teor  do
disposto no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código
Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.
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ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e  DAR
PARCIAL  PROVIMENTO AOS APELOS, PARA REDIMENSIONAR AS
PENAS,  para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80
(oitenta)  dias-multa,  no  regime  semiaberto,  em harmonia com o
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 1ª  Vara Criminal  da  Comarca  da  Capital,
Thianna Andréa dos Santos, Alexandrino Carlos Estevão de Lima e Thiago
Williams de Araújo, qualificados à fl. 02, foram denunciados nas penas do
art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, parte final, todos do Código Penal,
pelos fatos, em suma, assim descritos na peça acusatória (fls. 02/04):

“(…)  Consta  dos  autos  que  os  acusados,  acima
qualificados, no dia 24 do mês de outubro do corrente
ano, por volta das 22h30min., no Bairro de Miramar,
nesta  Capital,  mediante  grave  ameaça  exercida  com
emprego  de  armas  brancas  (facas-peixeiras),  em
concurso  material,  assaltaram  Rapahel  Costa  Moura,
Valmir Santana da Silva Neto, Isla Rafaelly Araújo Leal
de Souza e Francisco Ramony Justino dos Santos, os
quais  se  encontravam  no  interior  de  um  ônibus  da
empresa TRANSNACIONAL, especificamente o que faz a
linha  5603,  de  quem foram subtraídos  aparelhos  de
telefone celular e quantias em dinheiro.
Segundo o inquérito policial que embasa esta peça, as
vítimas e os acusados estavam no automóvel que faz
transporte coletivo urbano já identificado, quando no
caminho  entre  os  bairros  do  Castelo  Branco  e  de
Miramar, os últimos resolveram atacar os patrimônios
daqueles, passando, um a um, a assaltá-los.
De Raphael Costa Moura foi roubado um aparelho de
telefone celular da marca SAMSUNG e a quantia de R$
26,00. Já de Valmir Santana da Silva Neto foi subtraído
uma  bolsa,  não  se  mencionando  no  procedimento
investigatório  o  que  tinha  em  seu  interior.  De  Isla
Rafaelly Araújo Leal de Souza foi roubada a quantia de
R$ 60,00 e de Francisco Ramony Justino dos Santos foi
roubado dois aparelhos de telefone celular, sendo um
da marca NOKIA e outro da marca SAMSUNG, além da
quantia de R$ 7,25.
De  destacar  que  todas  as  ações  delituosas  foram
executadas  com emprego  de  grave  ameaça  exercida
com uso de arma branca, sendo os responsáveis por
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essas condutas os acusados Alexandrino Carlos Estevão
de Lima e Thiago Williams de Araújo.
Já a acusada Thiana Andréa dos Santos, prestou todo
apoio logístico  aos  autores  materiais  das subtrações,
tendo sido, inclusive, quem repassou as armas usadas
na empreitada criminosa para estes, isso no início da
ação desenvolvida em concurso material.
Concretizadas as substrações, os larápios desceram do
ônibus  nas  imediações  da  Praça  das  Muriçocas,  no
Bairro de Miramar, quando as vítimas se aproveitaram
para cientificar a Polícia Militar, por uma guarnição que
realizava  rondas  na  localidade,  a  qual  ao  perceber
tratar-se de crimes de roubos, vendo os acusados em
fuga, saíram no encalce dos mesmos, detendo-os em
flagrante delito,  na situação que cuida o artigo 303,
inciso II, do Código de Processo Penal, em poder de
quem foram encontradas as res furtivae. (…)”.

Denúncia  recebida  em 19 de novembro  de 2015 (fl.
02). 

Depois de regular instrução, foi proferida sentença (fls.
166/175), julgando procedente a denúncia, para condenar Thianna Andréa
dos  Santos,  Alexandrino  Carlos  Estevão  de Lima e  Thiago Williams de
Araújo, nas sanções do art. 157, §2°, incisos I e II (04 vezes), c/c o art.
70, segunda parte, todos do Código Penal, a uma pena de 21 (vinte e um)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada réu, a serem cumpridas
no regime fechado, além de 80 (oitenta) dias-multa, estas no valor de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Foi denegado  aos réus Alexandrino Carlos Estevão de
Lima e Thiago Williams de Araújo o direito de apelarem em liberdade. 

Thianna Andréa dos Santos irresignada com a sentença
condenatória, moveu recurso de apelação (fl. 177). 

Em idênticas  razões  Thianna Andréa  dos  Santos  (fls.
177/195),  Alexandrino  Carlos  Estevão  de  Lima  e  Thiago  Williams  de
Araújo (fls. 205/222) pugnam pela  desclassificação dos delitos de roubo
consumado para suas modalidades tentadas. Requerem o reconhecimento
do  estado  de  necessidade. Alternativamente,  rogam pelo  emprego  do
concurso formal próprio de crime, bem como buscam o afastamento da
Súmula 231 do STJ.

Thianna  Andréa  dos  Santos  acrescentou  que  sua
participação foi de menor importância, motivo pelo qual pede a redução
prevista no art. 29 do Código Penal.
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O Ministério Público ofereceu contrarrazões (fls.
232/242) pedindo a manutenção da sentença recorrida em todos os seus
termos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador, Dr. Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, opinou pelo
provimento parcial dos recursos, reformando-se a decisão vergastada tão
somente para aplicar a regra do concurso formal próprio de crimes (fls.
248/279).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço dos recursos. 

Não  vislumbrando  preliminares,  nulidades  ou
irregularidades a serem sanadas, de ofício, passo ao exame do mérito dos
recursos.

Frise-se  que  os  recorrentes  não  contestam  as
materialidades e autorias dos delitos,  encontrando-se estas devidamente
comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/17), pelo auto de
apresentação e apreensão (fl. 18), pelo auto de entrega (fls. 19/20) e pela
prova oral produzida, tendo os réus, inclusive confessado os crimes.

Inicialmente,  os  apelantes  buscam  a  reforma  da
sentença,  como  anteriormente  dito,  a  fim  de  verem  operada  a
desclassificação  dos  delitos  de  roubo para  suas  modalidades  tentadas,
alegando, para tanto, que, em momento algum, os bens saíram da esfera
de vigilância das vítimas. 

Todavia, não há dúvidas de que os delitos efetivamente
se consumaram, sendo certo que os apelantes foram detidos algum tempo
após a prática das subtrações.

Os  depoimentos  das  vítimas  foram  esclarecedores
quanto à consumação dos delitos. Vejamos:

Isla  Rafaelly  Araújo  Leal  de  Souza,  ouvida  em juízo
asseverou (fl. 133 – mídia digital):

“(…) que confirma o depoimento prestado nas fls. 10; (…)
que quem estava portando as facas-peixeiras eram os dois
homens; que mostraram só a parte de cima da faca para
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intimidar;  (…)  que  não  aparentavam  ter  feito  uso  de
substância entorpecente, porque não deu para notar; (...)
que Thiago ficou puxando o celular da mão de Valmir, pois
este  estava  sem acreditar  que  era  um assalto;  (...)  que
conseguiram  recuperar  todos  os  celulares,  mas  não
conseguiram  recuperar  o  dinheiro;  que  os  celulares
estavam na posse do moreno, o careca, Alexandrino;
(...) que ela quem subiu com a mochila e depois repassou
para eles na hora de efetuar o assalto; (...) que depois que
eles estavam algemados, chegou a mulher perguntando o
que tinha havido; que foi quando falaram para os policiais
que  ela  também  estava  envolvida;  (...)  que  a  mochila
onde  foram  encontrados  os  celulares  foi  a  mesma
mochila com a qual ela entrou no ônibus; (...) que eles
entraram juntos e desceram juntos; (...) que ela ficava em
uma posição observando para ver se alguém mais vinha se
aproximando enquanto eles faziam o assalto; que ela ficava
bem no meio  da  passagem para  observar  (...);  que eles
entraram por trás,  pela saída do ônibus e desceram pela
mesma porta, sem pagar a passagem; (...)”.

Raphael Costa Moura, em seu depoimento judicial (fl.
114 – recurso audiovisual), afirmou que Thiana Andrea entrou no ônibus,
conversou com os outros acusados e depois desceu. Disse, também, que o
assaltante mais alto -  Alexandrino Carlos Estevão de Lima - estava com
uma mochila, e dentro dela estavam as facas e que o acusado Thiago
tentou tirar o celular de sua mão à força, momento em que este tentava
retirar o chip do aparelho, mas foi surpreendido pelo acusado Thiago, não
restando outra opção a não ser entregar o bem. Informou, ainda, que os
réus abordaram outro casal e um rapaz que seguiam ao seu lado, tendo-
lhes subtraído bens. Acrescentou que reconhece os acusados como sendo
as  pessoas  que praticaram o roubo descrito  na  denúncia  e  que quem
estava  armado  era  o  acusado  Alexandrino,  mas  quem subtraiu  o  seu
pertence foi o réu Thiago. Afirmou que os  bens subtraídos lhe foram
devolvidos.  Disse,  por  fim, que a outra  vítima,  de nome Ramon, viu
Thiana passar uma mochila para Thiago.

No mesmo sentido, esclareceu o policial militar, Márcio
Batista Vilar, em sede judicial (fl. 133 – mídia anexa):

"(…) que confirma o depoimento prestado às fls. 07;
que estava passando na Tito Silva, na frente da praça
das Muriçocas, no Miramar; que começaram a acenar
do ônibus dizendo que estavam roubando; que viram
os indivíduos correndo; que seu colega, cabo Virgínio
saiu correndo, enquanto o declarante pegou a viatura e
fez o cerco,  pedindo apoio pelo rádio;  que logo na
frente  conseguiu  pegar  os  indivíduos,  que
entraram em um  culto  no  intuito  da  viatura  não  ir
atrás;  (…)  que  os  dois  correram para  um lado  e  a
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acusada correu para outro, e os populares seguraram
ela;  que  na  hora  nenhuma  vítima  teve  dúvida  em
reconhecer os acusados; (…)"

Edson Virgínio da Silva Júnior, também, policial militar,
em juízo (mídia de fls. 133), disse que estava na sua viatura, fazendo
rondas  no  bairro,  no  momento  dos  fatos,  quando  verificou  um  dos
acusados correndo e, imediatamente, foi na mesma direção para abordá-
lo,  oportunidade em que os  acusados  correram para  o  interior  de  um
prédio em que se realizava um evento evangélico. Afirmou que deteve os
acusados Alexandrino Carlos Estevão de Lima e Thiago Williams de Araújo,
e que posteriormente uma vítima apontou e reconheceu  Thianna Adréia
dos Santos no local da abordagem, e aí realizou a prisão da ré/apelante.
Confirmou, ainda, que todos os objetos roubados foram encontrados
na posse dos acusados, inclusive as armas brancas usadas para impor a
grave ameaça aos ofendidos. 

Indiscutível, portanto, que o delito se consumou, ainda
que tenham tido os agentes a posse do produto do roubo apenas por
instantes. 

Nesse sentido, leciona Fernando Capez:

“(…) o delito se consuma com o apoderamento do bem,
pois nesse momento a posse do agente substituiu a da
vítima,  já não tendo esta  o poder de disponibilidade
sobre  o  bem.  Ainda  que  venha  a  perseguir
continuadamente o agente e consiga recuperar a res, já
houve a anterior espoliação da posse ou da propriedade
da  vítima.”  (Curso  de  Direito  Penal,  parte
especial,  volume 2,  Ed.  Saraiva,  2004,  pág.
386).

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou
reiteradamente  sobre  a  matéria,  valendo aqui  transcrever  um de seus
pronunciamentos:

"Não  há  falar  em  desclassificação  de  roubo
consumado para tentado se, após uso de violência,
o  agente  teve  breve  posse  da  coisa,  até  o
flagrante". Precedentes do STF (RT 674/359).

Da  mesma  forma  entende  o  Superior  Tribunal  de
Justiça, vejamos:

“Tem-se como consumado o roubo, pois o agente usou
de violência após ter  subtraído o dinheiro da vítima.
Pouca  relevância  tem  o  fato  de  que  o  réu  teve  a
disponibilidade da coisa por pouco espaço de tempo,
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dada a intervenção da Polícia, atendendo solicitação do
ofendido”. (RSTJ 29/493).

Destarte, pelo que se infere da prova testemunhal já
mencionada,  os  acusados  lograram  êxito  na  subtração  dos  bens  das
vítimas, invertendo a posse da res, ainda que por pouco espaço de tempo,
o  que  afasta  a  tese  defensiva  de  desclassificação  para  a  sua  forma
tentada. 

Com  tais  argumentos,  impossível  o  acolhimento  do
inconformismo,  devendo  ser  mantida  a  condenação  pela  prática  dos
roubos consumados, tal como estabelecida na r. sentença recorrida.

Não  merece  prosperar,  ainda,  o  pedido  de
reconhecimento  da  causa  de  excludente  de  ilicitude  do  estado  de
necessidade, sob o argumento de que os réus teriam cometido os delitos
para manter seus vícios em drogas.

O estado de necessidade exige  o  preenchimento dos
requisitos  do  art.  24  do  CP:  "Considera-se  em estado  de necessidade
quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua
vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo
sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se". 

In casu, não é possível vislumbrar a situação de perigo
que  permitisse  aos  acusados  praticarem  conduta  lesiva  a  bem  ou
interesse de outrem, tal como fizeram, roubando os bens das vítimas. 

Aliás, a suposta situação de perigo, se é que existiu, foi
por  eles  mesmos  criadas,  de  maneira  que  não  ficou  caracterizada  a
excludente aventada.

Ressalte-se  quão  absurdo  seria  exigir  o  sacrifício  do
patrimônio e integridade física e psíquica de uma pessoa para sustentar o
vício de substância ilícita.

Além  disso,  a  alegação  de  necessidade  não  veio
sustentada por qualquer prova, o que também impede a sua acolhida.

Dessa  forma,  a  manutenção  da  condenação  dos
apelantes  é  medida  que  se  impõe,  não  havendo  que  se  falar  em
absolvição por estes terem agido em estado de necessidade. 

No  que  se  refere  ao  pedido  de  reconhecimento  da
causa  de  diminuição  atinente  à  participação  de  menor  importância,
formulado pela defesa da primeira apelante, Thianna Andréa dos Santos,
tenho que razão não lhe assiste. 
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Isso porque, restou evidenciado que os réus praticaram
o delito em unidade de desígnios, sendo a participação dela de extrema
relevância para a empreitada criminosa. 

Depreende-se dos autos que esta forneceu a mochila
para o réu Alexandrino Carlos Estevão de Lima, contendo duas facas, que
foram utilizadas no crime em disceptação.

Assim,  verifica-se que  a ação criminosa foi  praticada
em comunhão de esforços e vontades pelos acusados.

No intuito de garantir o sucesso da ação delituosa, os
agentes assumiram tarefas distintas, porém complementares, nas quais a
recorrente prestou todo o apoio logístico enquanto que Alexandrino Carlos
Estevão  de  Lima  e  Thiago  Williams  de  Araújo  subtraíam os  bens  das
vítimas.

Ademais,  no  concurso  de  agentes  para  a  prática  do
crime  de  roubo  não  há  que  se  falar  em  participação  de  menor
importância,  pois  na  coautoria  não  há  necessidade  do  mesmo
comportamento por parte de todos,  podendo haver divisão quanto aos
atos executivos relevantes para o objetivo criminoso.

Assim sendo, inviável se torna o acolhimento do pedido
de reconhecimento da participação de menor importância. 

Os apelantes requereram, ainda, que fosse aplicado ao
caso  o  concurso  formal  próprio  em  detrimento  ao  imperfeito  (ou
impróprio) fixado na sentença.

Nesse ponto assiste razão aos apelantes.

No  caso  sub  examine,  resta  indubitável  que  os
acusados,  em  uma  única  ação,  praticaram  os  04  (quatro)  crimes  de
roubo, além de que não vislumbro a existência de desígnios autônomos. 

Vejamos.

Damásio de Jesus, arrimando-se nos ensinamentos de
Roberto  Lyra,  define,  com  clareza,  a  autonomia  de  desígnios,  não
deixando  dúvidas  quanto  à  ocorrência  do  concurso  formal  próprio  na
espécie:

"(...)  há  desígnios  autônomos,  na  lição  de  Roberto
Lyra, na hipótese de 'múltipla ideação e determinação
da vontade, com diversas individualizações. Assim, os
vários eventos não são um só perante a consciência e
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vontade,  embora  o  sejam  externamente'.  Ocorre  a
autonomia  de  desígnios  quando  o  sujeito
pretende praticar não um só crime, mas vários,
tendo consciência e vontade em relação a cada
um deles, considerado isoladamente" (in: Direito
Penal: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2013,
34.ed., p. 650).Destaquei.

Os autos revelam que a intenção precípua dos acusados
era assaltar as vítimas que estavam no ônibus, isto é, houve um único
desígnio, mas a conduta por eles perpetradas se desdobrou em razão de
ter sido realizada contra quatro pessoas (Rapahel  Costa Moura, Valmir
Santana da Silva Neto,  Isla Rafaelly  Araújo Leal  de Souza e Francisco
Ramony Justino dos Santos), assim, violando patrimônios distintos, o que
configura a hipótese do artigo 70, primeira parte, do Estatuto Repressivo.

Noutras palavras, os agentes visavam somente a uma
conduta, que era a subtração.

Não há que se confundir,  nesse ponto,  ação/conduta
com atos.  No  caso,  com uma  única  conduta,  os  acusados  praticaram
quatro atos,  os quais  redundaram em quatro lesões possessórias,  com
violação, por quatro vezes do tipo penal previsto no art. 157, §2º, incisos
I e II do CP, ou seja, ainda que movidos por um único desígnio, a conduta
dos apelantes atingiu mais de uma pessoa, acarretando o reconhecimento
de quatro crimes idênticos.

Neste  sentido,  reporto-me,  uma  vez  mais,  aos
ensinamentos de Damásio de Jesus:

"(...) a unidade de conduta, em face de a multiplicidade
de atos dirigir-se contra o patrimônio de cada uma das
vítimas, constitui pluralidade de crimes. Haverá tantos
crimes quantas forem as violações possessórias"  (in:
Direito Penal. Parte Especial. São Paulo: Saraiva,
2013, 33.ed., p. 394).

A  propósito,  vale  ressaltar  que  tal  entendimento
encontra-se  em  consonância  com  precedente  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ROUBO
MAJORADO  E  EXTORSÃO.  CONTINUIDADE  DELITIVA.
INVIABILIDADE.  ROUBO  PRATICADO  CONTRA
VÍTIMAS  DIVERSAS  EM  UM  MESMO  CONTEXTO.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. (…) 3.  Em relação
aos roubos, não há falar em crime único quando,
num mesmo contexto fático, são subtraídos bens
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pertencentes a pessoas diferentes, incidindo, na
espécie,  a  regra  prevista  no  art.  70,  primeira
parte, do Código Penal" (STJ. HC 265544/SP, Rel.
Ministro  Reynaldo  Soares  da  Fonseca,  DJe
14/09/15- ementa parcial).

"HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO.
REINCIDÊNCIA.  QUANTUM  DO  AUMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
DA VÍTIMA. MAJORANTE CONFIGURADA.  CONCURSO
FORMAL.  CONFIGURAÇÃO.  PLURALIDADE  DE
VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA  DE  CRIME  ÚNICO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO.
SANÇÃO REDIMENSIONADA. (…) 3. Praticado o crime
de roubo mediante  uma só ação contra  vítimas
distintas,  no  mesmo  contexto  fático,  resta
configurado o  concurso  formal  próprio,  e  não  a
hipótese de crime único, visto que violados patrimônios
distintos"  (HC 197684/RJ,  rel.  Ministro Sebastião
Reis Fonseca, DJe 29/06/12).

Portanto, com a devida vênia, mister a retificação da r.
sentença neste ponto.

Dessa forma, ficam os apelantes  Thianna Andréa dos
Santos, Alexandrino Carlos Estevão de Lima e Thiago Williams de Araújo
condenados nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II, c/c o art. 70, caput,
primeira parte, ambos do Código Penal.

Em  consequência,  passo  à  retificação  da  dosimetria,
momento que, ressalte-se, será apreciado o afastamento da Súmula 231
do STJ.

Inicialmente, vale registrar que as penas para cada um
dos  delitos  atribuídos  aos  apelantes  foram  criteriosamente  fixadas  no
mínimo legal, não merecendo prosperar o afastamento da Súmula 231 do
STJ.

A Súmula 231 do STJ não deixa dúvidas sobre o tema:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal.”

Nesse  sentido,  também: “Inadmissível  a  impugnação
do  critério  de  fixação  da  pena-base,  em  razão  de  não  terem  sido
consideradas  as  circunstâncias  atenuantes  decorrentes  de  confissão
espontânea e da menoridade, quando a sanção penal foi fixada no mínimo
legal previsto para o delito”. (STF - RT 752/521). 
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Portanto,  agiu  corretamente  o  magistrado  a  quo ao
reconhecer referida atenuante, porém não reduzindo as reprimendas, uma
vez que estas já haviam sido fixadas no patamar mínimo.

Como  visto,  os  réus  Thianna  Andréa  dos  Santos,
Alexandrino Carlos Estevão de Lima e  Thiago Williams de Araújo
foram  condenados  pela  prática  de  04  (quatro)  crimes  de  roubo
circunstanciado consumado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), sendo
estes perpetrados contra as vítimas Rapahel Costa Moura, Valmir Santana
da Silva Neto,  Isla Rafaelly  Araújo Leal  de Souza e Francisco Ramony
Justino dos Santos, sendo cominada para cada delito a reprimenda final
de  05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte)
dias-multa.

Por oportuno, importa salientar o disposto no art. 70,
caput, primeira parte, do CP:

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação
ou  omissão,  pratica  dois  ou  mais  crimes,
idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das
penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas,
mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto
até  metade.  As  penas  aplicam-se,  entretanto,
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os
crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos,
consoante o disposto no artigo anterior.”

Como no caso vertente foram praticados quatro crimes
idênticos,  mediante  uma só  ação,  e  fixadas  penas  idênticas,  deve  ser
aplicada apenas uma delas, aumentada de um sexto até metade.

Desse modo, levando em consideração, notadamente, a
quantidade  de  infrações  praticadas,  aumento  a  pena  em  1/4  (um
quarto) – fração correspondente ao número de quatro infrações conforme
entendimento do STJ – totalizando o  quantum de  06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão, para cada apelante.

Mantida  a  pena  de  multa  cominada  de  80  (oitenta)
dias-multa, na fração unitária mínima, a teor do que dispõe o art. 72 do
CP.

Outrossim,  com a  redução  das  reprimendas  e  diante
das circunstâncias dos crimes e das condições pessoais  dos apelantes,
altero o regime prisional para o semiaberto, a teor do disposto na
alínea “b” do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Por consequência da reestruturação da sanção corporal,
ficam os apelantes  Thianna Andréa dos Santos,  Alexandrino Carlos
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Estevão de Lima e Thiago Williams de Araújo condenados, cada um,
à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida, inicialmente, no  regime semiaberto,  além da sanção
pecuniária de 80 (oitenta) dias-multa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS
APELOS, para redimensionar as penas para 06 (seis) anos e 08
(oito)  meses  de  reclusão  e  80  (oitenta)  dias-multa,  no  regime
semiaberto, em harmonia com o parecer ministerial.

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William
de Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da
vaga de Desembargador), revisor e João Benedito da Silva. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, 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, 13 de março de 2018. 

DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


