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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
    

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0027083-23.2007.815.0011 –  4ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR      : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE         : Daniel Alisson Marinho de Macena
ADVOGADO       : Márcio Sarmento Cavalcanti
DEFENSOR        : Odinaldo Espínola 
APELADA           : A Justiça Pública
     

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO
EM  CONCURSO  FORMAL.  Arts.  157,  §  2º,
incisos  I  e  II  c/c  70,  caput,  todos  do  CP.
Pleito  absolutório.  Inadmissibilidade.  Autoria  e
materialidade  evidenciadas.  Conjunto  probatório
harmônico.  Alegada  exacerbação  da  reprimenda.
Inviabilidade. Quantum ajustado ao caso concreto.
Regime  inicial  fechado  para  o  semiaberto.
Impossibilidade.  Circunstância  judicial
desfavorável. Apelo conhecido e desprovido.

-  Descabe  o  pedido  de  absolvição,  fundado  em
insuficiência de provas de participação do réu no
delito, se comprovadas a materialidade e autoria,
através  dos  Autos  de  Prisão  em  Flagrante,  de
Apresentação  e  Apreensão,  corroborado  com  a
oitiva das vítimas e depoimentos testemunhais.
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-  Não  se  vislumbra  na  pena  cominada para  o
apelante  exacerbação  injustificada  a  merecer
retificação  nesta  instância,  uma  vez  que  o
quantum,  fixado abaixo  da  média  aritmética
prevista  para  o  crime  de  roubo  qualificado,  foi
dosado após escorreita análise das circunstâncias
judiciais  e  em  obediência  ao  sistema  trifásico,
apresentando-se  ajustado  à  reprovação  e  à
prevenção delituosas. 
 
- Descabida a mudança de regime fechado para o
semiaberto diante das particularidades do caso e
da  circunstância  judicial  desfavorável,  a  teor  do
art. 33,  § 3° do CP.

Vistos, relatados  e  discutidos  os  autos  acima
identificados.

  

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

RELATÓRIO

Perante a 4ª Vara Criminal  da Comarca de Campina
Grande, Daniel  Alisson Marinho de Macena foi  denunciado nas iras dos
arts. 157, § 2º, incisos I e II c/c 70, caput, segunda parte, todos do CP,
enquanto que Michael Wagner da Silva Leite na definição típico-penal do
art. 180, caput, do CP, pelos seguintes fatos narrados na inicial acusatória
(fls. 03/04):

“… Segundo os relatos colhidos na instância policial, o
denunciado  Daniel  Alisson  Marinho  de  Macena,  em
consórcio  com a  pessoa  de  Júlio  César  Almeida  dos
Santos, já falecido – conforme se infere do competente
laudo  cadavérico  de  fl.-  adentrou  no  referido
estabelecimento, de arma em punho, instante em que
anunciou o assalto. Ato contínuo, rendeu o proprietário
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daquela  unidade comercial,  Joilton Germano Queiroz,
subtraindo  variados  bens  que  guarneciam  o  local,
assim  como  o  aparelho  celular  na  marca  motorola,
modelo  W220,  pertencente  a  um  cliente  que  se
encontrava no recinto, o senhor Dijael Vagner Paulino.
Nesse ínterim, o aludido denunciado aproveitou-se para
subtrair todos os pertences daqueles que estavam no
estabelecimento. Entretanto, a autoridade policial que
presidiu  as  investigações,  ante  o  decurso  do  tempo,
não  conseguiu  identificar  as  demais  pessoas  que
tiveram seu patrimônio surrupiado.
Em  seguida,  o  denunciado  empreendeu-se  em  fuga
com destino certo.
Ocorre que, conforme se apurou, passados alguns dias
do  episódio  delituosos  acima  descrito,  o  denunciado
Michael Wagner da Silva Leite, mesmo consciente da
origem criminosa dos bens, adquiriu à pessoa de Júlio
César  Almeida  dos  Santos,  em  proveito  próprio,  o
aparelho  celular  supracitado,  pela  importância  de  R$
50,00 (cinquenta reais).
Impende frisar, que o denunciado Michael Wagner da
Silva Leite, por intermédio de apenas um ato, cometeu
mais  de  um  delito  de  roubo,  em  razão  das  várias
subtrações patrimoniais  realizadas,  no interior da lan
house.  Com efeito,  deve  ser  o  denunciado  ser  dado
como  incurso  nas  sanções  penais  ínsitas  aos  crimes
narrados,  com incidência  das  disposições  pertinentes
ao concurso formal impróprio de infrações penais, em
consonância  com  o  entendimento  doutrinário  e
jurisprudencial hodierno.(…) “

Denúncia recebida no dia 19 de agosto de 2013 (fls.
76/79).

Ultimada a instrução criminal,  o douto magistrado “a
quo”, proferiu sentença (fls. 196/201), condenando o réu Michael Wagner
da Silva Leite,  na definição típico-penal  do art.  180,  caput,  do CP,  às
penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto,  e  15  (quinze)  dias-multa,  no  valor  unitário  mínimo.
Preenchidos os pressupostos do art. 44, do CP, sua pena foi convertida em
duas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação de serviços à
comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária.
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Já em relação ao réu Daniel Alison Marinho de Macena,
sua condenação, inserta nos arts. 157, § 2°, incisos I e II, c/c 70, ambos
do CP,  ficou da seguinte forma:

1) no tocante ao delito de roubo contra a vítima Joilton
Germano  Queiroz,  a  pena  ficou  06  (seis)  anos  e  08  (oito)  meses  de
reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa;

2)  quanto à  prática  do crime de roubo contra Dijael
Vagner Paulino, foi fixada a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Ao  final,  em razão  do  concurso  formal  impróprio  de
crimes, a pena do réu Daniel Alisson Marinho de Macena foi elevada em
um sexto, fixando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 52 (cinquenta e dois) dias-multa
no valor unitário mínimo.

Em  sucessivo,  o  magistrado  decretou  a  extinção  da
punibilidade em favor do réu Michael Wagner da Silva Leite em face da
ocorrência  da  prescrição  da  pretensão  na  modalidade  retroativa  (fls.
212/216).

Inconformada,  apelou a defesa do réu Daniel  Alisson
Marinho de Macena (fl. 217). Em suas razões, escoradas às fls. 254/258 e
269/273, requer: a) absolvição, ad argumentum, insuficiência probatória;
b)  redução  da  pena-base  para  o  mínimo  legal  ante  a  ausência  de
fundamentação  das  circunstâncias  judiciais  dos  maus  antecedentes,
motivos e consequências do delito; e c) fixação do regime inicial para o
semiaberto. 

Em suas contrarrazões o Ministério Público pugna pela
manutenção do veredicto guerreado (fls. 260/261 e 281/283).

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça,
através do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Maria Lurdélia
Diniz  de  Albuquerque  Melo,  opinou  pelo  desprovimento  do  apelo  (fls.
286/290).

É o relatório.  
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VOTO:  Exmo.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade
intrínsecos  (legitimidade,  interesse,  cabimento e inexistência de fato
impeditivo  e  extintivo),  e  extrínsecos  (tempestividade  e  regularidade
formal), conheço do recurso. 

Inicialmente, argumenta o réu/recorrente, através de
sua sublevação, pela insuficiência de provas  para embasar o édito
condenatório no crime de roubo qualificado em concurso formal impróprio.

Prima facie, cumpre destacar que a decisão atacada
não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos já
que a narrativa da peça basilar acusatória foi demonstrada a contento
durante todo o decorrer do processo ao fornecer elementos necessários e
suficientes à formação da convicção do magistrado. 

No caso em testilha, examinando detidamente o
conjunto probatório processual, verifica-se que  a  materialidade  se
encontra  devidamente evidenciada em face dos termos dos  Autos de
Apresentação e Apreensão (fl. 10) e de Reconhecimento (fl. 15)

Com o fito de ratificar a autoria delitiva do sentenciado
Daniel Alisson Marinho de Macena no cometimento do delito de roubo com
emprego de arma de fogo, é de bom alvitre, extrair, o depoimento da
vítima Dijael Vagner Paulino, pelo sistema audiovisual (DVD) acostado à
fl. 145, verbis:

“….  que  o  réu  levou  o  seu  celular  Motorola  e
colocou  a  arma na  sua  cabeça  (…)  que  depois
recuperou  o  celular  quando foi  à  delegacia  (…)
que reconhece o réu como sendo o autor do delito
(…) que Daniel estava armado (….)”

Confluem para o mesmo fato as declarações da vítima
Joilton Germano Queiroz, afirmando reconhecer o apelante como um dos
autores do roubo à sua loja de “lan house” , conforme se vê na mídia
eletrônica escorada à fl. 153, confira-se:

“… que era o proprietário da LAN House situada no
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Bairro do Cruzeiro (…) que reconhece o réu como o
autor  do delito  (…)  que no dia do  fato  o réu  foi  o
primeiro  a  entrar  no  estabelecimento  colocando  a
arma na minha cabeça (…) que levaram da minha loja
uma impressora HP, quatro videogames Playstation 2,
um celular, além de vários CDS e DVDs de jogos (…);
que no dia do crime foram de cara limpa (…); que não
conseguiu recuperar nada (…) que teve um prejuízo
de oito mil reais (...)” 

Diante dos depoimentos coligidos, não  há  como
absolver o réu/apelante com fundamento no princípio  in dubio pro reo,
uma vez que as provas dos autos indicam que ele efetivamente realizou a
conduta a qual restou condenado.

Ponto outro, não se pode olvidar que, não basta, por si
só, a defesa alegar que não há provas ou que estas são frágeis, é
necessário  a  comprovação  de tal argumento, sendo insuficiente para
eliminar a responsabilidade do acusado a simples argumentação de tal
ocorrência.

Outrossim, conforme cediço, o Juiz é livre na
apreciação da prova, julgando conforme seu entendimento, sem,
entretanto, afastar-se do conjunto probatório colhido para os autos. Esse
é o entendimento superior. Vejamos:

“(...) O legislador brasileiro adotou o princípio do
livre convencimento motivado, por meio do qual o
magistrado pode formar sua convicção livremente,
ponderando as provas que desejar, desde que
fundamentadamente.(...).” (STJ - HC
115.856/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe
09/08/2010 – excerto da ementa).

Portanto, ao analisar todo o contexto fático-probatório
deste processo conclui-se que não há qualquer dúvida de que o acusado
foi um dos autores do delito de roubo qualificado em concurso formal
impróprio tendo como vítimas Joilton Germano Queiroz e Dijael Vagner
Paulino (art. 157 § 2º, incisos I e II, c/c 70, ambos do Código Penal)
sendo sua tese absolutória, completamente isolada nos autos, uma
verdadeira tentativa de se esquivar da imputação penal que pesa contra
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si.
Em segundo lugar, requer a defesa a redução da pena-

base para o mínimo legal das moduladoras do art. 59 do CP, notadamente
os  antecedentes,  os  motivos  e  as  consequências  do  delito,  foram
valoradas negativamente, a seu sentir, sem a devida fundamentação.

Antes  de  adentrar  no  mérito  da  questão,  é  de  bom
alvitre, extrair excerto da sentença prolatada pelo magistrado de primeiro
grau, verbis:

“...Para DANIEL ALISSON MARINHO DE MACENA:

 Pela prática do crime de roubo contra Joilton Germano
Queiroz:  Culpabilidade -  concreta  e  de  extrema
reprovabilidade;  Antecedentes -  ostenta condenações
criminais  irrecorriveis  (fls.  80/82);  Personalidade -
voltada  à  prática  delituosa  e  ao profissionalismo  no
mundo do crime, sendo audaciosa e violenta; Conduta
Social - tenho-a como irregular;  Motivos do Crime -
injustificáveis,  movido pelo fim de auferir ganho fácil,
esquivando-se do trabalho honesto;  Circunstâncias -
diluída  da  segunda  causa  especial  de  aumento  das
penas tem-se o concurso de pessoas, o que favoreceu a
prática criminosa;  Consequências - além do prejuízo
causado à vitima, a ação delituosa foi grave e violenta;
Conduta da vítima -  não contribuiu para a ação do
agente. 

Assim e bem examinada a situação financeira do réu,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20
(vinte) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes ou
agravantes  aplicáveis,  assim  como  causas  de
diminuição das penas. Por fim, reconheço a causa de
aumento do emprego de arma, pelo que aumento as
penas  em  1/3,  tornando-as  definitivas  em  06  (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis)
dias-multa. 

Pela  prática  do  crime  de  roubo  contra  Diajel  Vagner
Paulino: 

Pela prática do crime de roubo contra Joilton Germano
Queiroz:  Culpabilidade -  concreta  e  de  extrema
reprovabilidade;  Antecedentes -  ostenta condenações
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criminais  irrecorriveis  (fls.  80/82);  Personalidade -
voltada  à  prática  delituosa  e  ao  profissionalismo  no
mundo do crime, sendo audaciosa e violenta; Conduta
Social - tenho-a como irregular;  Motivos do Crime -
injustificáveis,  movido pelo fim de auferir ganho fácil,
esquivando-se do trabalho honesto;  Circunstâncias -
diluída  da  segunda  causa  especial  de  aumento  das
penas tem-se o concurso de pessoas, o que favoreceu a
prática criminosa;  Consequências - além do prejuízo
causado à vitima, a ação delituosa foi grave e violenta;
Conduta da vítima -  não contribuiu para a ação do
agente. 

Assim e bem examinada a situação financeira do réu,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20
(vinte) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes ou
agravantes  aplicáveis,  assim  como  causas  de
diminuição das penas. Por fim, reconheço a causa de
aumento do emprego de arma, pelo que aumento as
penas  em  1/3,  tornando-as  definitivas  em  06  (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis)
dias-multa. 

Em razão do concurso formal impróprio de crimes, elevo
a pena em 1/6, levando em consideração o número de
delitos (dois), fixando a pena privativa de liberdade
em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão. Já a pena de multa, na forma do
que  prevê  art.  72  do  CP,  é  fixada  em  52
(cinquenta e dois) dias-multa. 

Considerando as circunstâncias judiciais  já analisadas,
com  fundamento  no  art.  33,  §  3°,  do  CP,  a  pena
privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime
inicialmente  fechado,  na Penitenciária  do  Serrotão,
nesta comarca. (...)” (fls. 199/200)

No caso vertente, infere-se dos autos que a pena-base
foi corretamente aplicada na sentença, sendo satisfatoriamente justificado
o seu aumento, pois que o  douto sentenciante considerou as
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a destacar,  culpabilidade,
antecedentes,  personalidade,  conduta  social,  motivos,  circunstâncias,
consequências e do comportamento  da vítima que em nada contribuiu
para a prática do crime, o que respalda o quantum fixado no decisum.
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Nesse diapasão, a penalidade básica restou fixada em
patamar justo e proporcional à conduta delituosa praticada, isto é, em 05
(cinco) anos de reclusão – um ano acima do mínimo – e 20 (vinte) dias-
multa. 

 
Em  seguida,  ante  a  ausência  de  circunstâncias

atenuantes e agravantes, passou para a última fase da dosimetria e, após
reconhecer as majorantes do emprego de arma em 1/3 (um terço) e do
concurso formal de crimes no mínimo legal previsto (um sexto), aplicou
em definitivo a reprimenda para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez)  dias  de  reclusão  e  52  (cinquenta  e  dois)  dias-multa,  no  valor
unitário mínimo.

Vale ressaltar que, mesmo que seja desconsiderada a
valoração negativa correspondente aos  maus  antecedentes,  as
circunstâncias restantes são aptas  a respaldar a pena-base fixada pelo
magistrado primevo.

Vê-se, pois, na espécie, que houve estrita obediência
ao critério trifásico, apresentando-se a sanção fixada, apesar de rigorosa,
ajustada à reprovação e prevenção delituosas. 

Portanto, inexiste qualquer exacerbação desmotivada
e/ou injusta na reprimenda cominada na sentença recorrida.

Com efeito, vale ressaltar que, habitualmente, alguns
Magistrados aplicam demasiadamente a pena-base no mínimo legal, o que
entendo não ser tecnicamente correto, pois, 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, em seu 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
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predominante". 

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

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" (STF, RTJ 176/743). Destaquei.

Frise-se, por fim, que o  douto juízo sentenciante
demonstrou, com clareza solar, quais vetores do art. 59 do Código Penal
desfavoreceram o acusado, encontrando-se a sua decisão em plena
sintonia com os ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.  

Cito, por oportuno, aresto do Ministro Celso de Mello do
Supremo Tribunal Federal: 

“Se é certo, de um lado, que nenhum condenado tem
direito público subjetivo à estipulação da pena-base em
seu grau mínimo, não é menos exato, de outro, que
não se mostra lícito, ao magistrado sentenciante,
proceder a uma especial exacerbação da pena-base,
exceto se o fizer em ato decisório adequadamente
motivado, que satisfaça, de modo pleno, a exigência de
fundamentação substancial evidenciadora da necessária
relação de proporcionalidade e de equilíbrio entre a
pretensão estatal de máxima punição e o interesse
individual de mínima expiação, tudo em ordem a inibir
soluções arbitrárias ditadas pela só e exclusiva vontade
do juiz. Precedentes. (…).” {HC 96590, Segunda
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Turma, julgado em 09/06/2009, DJe-228 DIVULG
03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-
02385-03 PP-00636}.

Destarte,  apesar  do  erro  material  em  relação  à
aplicação da minorante do formal impróprio e ter aplicado na sentença o
impróprio não houve erro, injustiça ou qualquer exacerbação injustificada
na aplicação da reprimenda ao apelante, sendo certo que o juízo primevo
obedeceu, criteriosamente, ao método trifásico de fixação da pena (art. 59
e 68 do CP), estabelecendo a sanção definitiva em patamar justo para
reprovação da conduta narrada nos autos e prevenção quanto à prática de
novos delitos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, do
fechado para o semiaberto, requerido pela defesa, entendo que deve ser
mantido o estabelecido na sentença pois o magistrado primevo aplicou
corretamente o mais gravoso diante das peculiaridades do caso concreto,
em conformidade com o art. 33, § 3º do CP.

Neste  sentido,  trago  à  colação,  precedente
jurisprudencial, que cai como uma luva ao caso em exame:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO  (ART.  14  DA  LEI  6.368/1976).
IMPETRAÇÃO  SUBSTITUTIVA  DE  RECURSO
ESPECIAL.IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  VALORAÇÃO
NEGATIVA.  CULPABILIDADE  ASPECTOS
INERENTES  AO  TIPO  PENAL  VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA.  DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS
DO  CRIME. EXASPERAÇÃO.  QUANTUM.
PROPORCIONALIDADE.  VIOLAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  REGIME
FECHADO.  PENA  INFERIOR  A  8  ANOS  DE
RECLUSÃO.  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. VIOLAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
6. Estabelecida a pena em patamar inferior a
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8 (oito) anos de reclusão, a fixação do regime
fechado  para  o  início  do  cumprimento,  no
caso, deveu-se à existência de circunstância
judicial  desfavorável,  em  observância  ao
disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. o 59,
ambos do Código Penal.
7.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem
concedida, de ofício, para redimensionar a pena do
paciente,  mantidos  os  demais  termos  da
condenação.
(Ementa  parcial,  HC  368.214/PA,  Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, DJe 22/02/2017) Negritei.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO para manter a
sentença em todos os seus termos. Oficie-se.

  
É como voto.

Presidiu  o  julgamento  com  voto  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador João Benedito da Silva,
decano no exercício da Presidência 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,  ausência  justificada  do
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. .

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, 15 de março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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