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Todo  o  conjunto  probatório  converge  para
demonstrar  cristalinamente  que  os  acusados
praticaram  o  delito  de  roubo  qualificado,  não
autorizando de forma alguma a absolvição, como
querem as defesas.

Penas aplicadas em estrita consonância com os
princípios legais.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados;
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da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.  
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R E L A T Ó R I O

Tratam-se  de  Recursos  Apelatórios  interpostos  por  Gustavo

Xavier da Silva (fls. 315),  João Carlos Mendes da Silva (fls. 323) e  André

Rodrigo de Souza Araújo Costa (fls. 335/336) contra sentença proferida pelo

Juízo  de  Direito  da  3ª  Vara  Regional  de  Mangabeira (sentença  de

fls.305/310-v)  que,  julgando a denúncia  procedente  em parte,  os  condenou

com fulcro no art. 157, § 2º, II do Código Penal, absolvendo-os do crime de

resistência. Extrai-se da decisão que Gustavo Xavier da Silva foi condenado a

uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias

multa, João Carlos Mendes da Silva, foi condenado a uma pena de 05 (cinco)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa e André Rodrigo

de Souza Araújo Costa foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 08

(quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, sendo fixado o regime

inicial semiaberto para todos os réus.

Gustavo Xavier da Silva em suas razões recursais (fls. 316/322),

alega  que  os  corréus  teriam  inocentado  o  apelante,  afirmando,  em  seus

depoimentos que o mesmo não teve qualquer participação no evento. Sustenta

que é  apenas um “bode expiatório”  já  que a  vítima,  Cristian  Camilo  Vasco

Castro nunca foi encontrada para prestar depoimento em Juízo.

Prossegue  a  Defesa  sustentando  que  a  condenação  é

improcedente, uma vez que a instrução criminal não evidenciou a culpabilidade

do réu, sendo aquela amparada em declarações impertinentes, desvinculadas

da realidade dos autos. Outrossim, alega que não foi encontrada em poder do

apelante a  res furtiva  e que a credibilidade dos depoimentos dos policiais é

uma presunção relativa, juris tantum. Persegue a absolvição, com fulcro no art.

386, VII do Código de Processo Penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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O apelante afirma ainda que não houve concurso de pessoas em

relação a ele e que também não restou configurada a continuidade delitiva.

Afirma  que  restou  demonstrada  a  ausência  de  vínculo  subjetivo  entre  o

recorrente  e  os  demais  acusados.  Segundo  afirma,  se  o  auxílio  imprevisto

acabou acontecendo, sem a aquiescência do autor, é óbvio que não se deveria

cogitar em concurso de pessoas. 

Outrossim, quanto ao instituto da continuidade delitiva, entende

que não restou caracterizado, uma vez que não seria possível uma pessoa

cometer  dois  delitos  sucessivos  e  fugir  ao  mesmo tempo.  Relata  que  teria

havido imprudência dos policiais que fizeram a perseguição, uma vez que, sem

nenhum preparo, atingiram um dos ocupantes do veículo, resultando daí que

não houve outra forma senão armarem um flagrante para se esquivarem da

falta e do cometimento de falha por parte deles.

Afirma,  também,  a  Defesa  que  não  existiu  grave  ameaça  ou

violência exercida pelo acusado, o que descaracteriza o tipo penal do roubo.

Alega que não há prova de tais requisitos imprescindíveis, já que não houve o

depoimento judicial da vítima. Pleiteia a desclassificação para o delito de furto

na esfera tentada, tendo em vista que o acusado não obteve a posse mansa e

pacífica da res. 

Invoca a Defesa, ao final, o brocardo in dubio pro reo com vistas à

absolvição do recorrente por insuficiência de provas para a condenação ou que

seja redimensionada a pena aplicada.

João Carlos Mendes da Silva, em razões de fls. 365/372 aponta

a insuficiência de provas para a condenação. Afirma que o ofendido não foi

encontrado  para  ser  ouvido  em  Juízo,  pelo  que  não  há  que  se  falar  em

reconhecimento válido do apelante. Sustenta que o depoimento extrajudicial da

Desembargador João Benedito da Silva
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vítima  contradiz  os  depoimentos  dos  policiais  prestados  em  Juízo,

principalmente no que diz respeito à existência de arma de fogo.

Relata a Defesa que o suposto ofendido afirmou na delegacia que

não viu  nenhuma arma e,  de  fato,  não teria  havido  apreensão de nenhum

armamento, também não podendo os policiais que participaram da ocorrência

afirmarem  que  viram  arma  de  fogo.  Afirma,  assim,  a  Defesa  que  os

depoimentos dos policiais só seriam suficientes para ensejar uma condenação

se  seus  testemunhos  tivessem  sido  confirmados  por  outros  elementos  de

prova, mormente as declarações da vítima, a qual, como já referido, não se fez

presente em Juízo, bem como não houve apreensão da res furtiva.

Arguiu também o apelante o fato de não ter sido reconhecido pela

vítima na delegacia, pelo que pugna pela sua absolvição, em face da ausência

de  provas  tanto  da  materialidade  quanto  da  autoria  do  delito  que  lhe  foi

imputado. Invoca o brocardo in dubio pro reo.

Por  fim,  o  réu  André  Rodrigo  de  Souza  Araújo  Costa,  no

arrazoado de fls. 359/363 afirma que o Juízo incorreu em erro ao condená-lo,

uma  vez  que  as  provas  colhidas  na  instrução  criminal  seriam  confusas  e

contraditórias,  principalmente  pelo  fato  de  o  depoimento  da  vítima  ter  sido

colhido apenas na esfera policial. Invoca o brocardo in dubio pro reo.

Prossegue  a  Defesa  afirmando  que  a  prova  produzida  na

instrução  criminal  não  comprovou  a  prática  do  delito  e  que  os  acusados

negaram a autoria, demonstrando que se encontraram para trocar os pneus do

veículo no qual estavam, tendo sido perseguidos por policiais sem qualquer

motivo aparente, o que os assustou, fazendo com que os mesmos fugissem.

Desembargador João Benedito da Silva



                                                                                                       Processo n. 0007796-68.2014.815.2003

Alega o recorrente que os relatos das testemunhas da acusação,

no sentido de que populares disseram que os acusados jogaram a arma e o

dinheiro  pela  janela  do  veículo  não  foram comprovados  devidamente.  Tais

depoimentos, segundo afirma, seriam contraditórios e insubsistentes, eis que a

vítima sequer soube informar ao certo as características do carro dos suspeitos

do “suposto” roubo. Entende, assim, aplicável o princípio do  in dubio pro reo

com vistas à absolvição do apelante, já que o mesmo não participou do crime.

Por fim, se insurge contra a aplicação da pena. Alega que o Juiz

sentenciante  não  teria  realizado  uma  fundamentação  pertinente  quando

analisou a culpabilidade do réu, já que não há provas do delito que lhe foi

imputado. Outrossim, quanto aos antecedentes do acusado, entende a Defesa

que  apesar  de  ter  o  Juiz  considerado  antecedente  criminal  a  condenação

sofrida  anteriormente  pelo  recorrente,  a  mesma  não  poderia  servir  de

parâmetro para fixação da pena base, visto que a pena anterior já teria sido

devidamente cumprida pelo réu, incorrendo assim em  bis in idem.  Requer a

redução da pena base para o mínimo legal.

Em  contrarrazões  apresentadas  às  fls.  375/381  o  Ministério

Público pediu o desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio

de Parecer de fls. 386/390, opinou pelo improvimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O

Como visto,  tratam-se  de Recursos  Apelatórios  interpostos  por

Gustavo Xavier da Silva (fls. 315), João Carlos Mendes da Silva (fls. 323) e

Desembargador João Benedito da Silva
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André  Rodrigo  de  Souza  Araújo  Costa (fls.  335/336)  contra  sentença

proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Regional de Mangabeira (sentença

de fls.305/310-v) que, julgando a denúncia procedente em parte, os condenou

com fulcro no art. 157, § 2º, II do Código Penal, absolvendo-os do crime de

resistência.

Consta  na  exordial  acusatória  de  fls.  02/04,  ofertada,  nessa

ordem, contra André Rodrigo, Gustavo Xavier e João Carlos Mendes que, “[...]

os denunciados subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça,

em concurso de pessoas, visto a livre convergência de vontades, a carteira,

contendo  R$  1000,00,  pertencente  à  vítima  CRISTIAN  CAMILO  VASCO

CASTRO”.

Consta ainda da denúncia que:

[…] Os autos informam que, no dia 1º de outubro de
2014,  por volta das 18hs, próximo ao antigo Tijolão,
em Mangabeira VI, a vítima entrava em um salão de
beleza, quando os três increpados se aproximaram em
um veículo  da  marca  FIAT,  modelo  Stilo,  cor  prata,
placas NPX 9305-PB.

Constata-se das declarações da vítima supra referida
que  os  dois  primeiros  denunciados  a  abordaram  e
anunciaram o assalto, pedindo sua carteira e dinheiro,
além de terem forçado a entrada daquela no veículo
FIAT Stilo, sem, contudo, lograrem êxito.

Consoante  inquérito  policial,  após  subtraírem  a
carteira  da  vítima,  com  a  quantia  de  R$  1000,00
dentro,  os  três  denunciados  fugiram  no  automóvel
supra referido.

Depreende-se,  ademais,  dos  elementos  preliminares
informativos,  que  Policiais  Militares  foram acionados
por transeuntes que assistiram ao assalto, passando-
lhes as características dos denunciados, bem como o
veículo,  razão  por  que  uma  viatura,  já  acionada  e
informada do assalto,  via  rádio,  encontrou o  veículo

Desembargador João Benedito da Silva



                                                                                                       Processo n. 0007796-68.2014.815.2003

em que estavam os denunciados próximo ao contorno
do Bairro Valentina, na saída do Bairro Mangabeira.

É dos autos que os denunciados empreenderam fuga,
logo que perceberam que estavam sendo perseguidos
por  uma  viatura,  momento  em  que  iniciou-se
perseguição,  com  troca  de  tiros,  sendo  alguns
disparados por um dos denunciados […] (fls. 02/04)

A materialidade do delito está demonstrada no Auto de Prisão em

Flagrante (fls. 06/12), e nos depoimentos testemunhais.

Passo a análise em conjunto dos três recursos interpostos, uma

vez que há negativa de autoria em todos eles, sendo invocado o brocardo in

dubio pro reo.  As defesas invocam as mesmas circunstâncias, quais sejam,

ausência de apreensão da res furtiva em poder dos réus, bem como da arma

de fogo e ainda que a vítima não foi encontrada para ser ouvida em Juízo, o

que  invalidaria  o  reconhecimento  dos  acusados  André  Rodrigo  e  Gustavo

procedido pela mesma na Delegacia. 

Sustenta  ainda  o  réu  Gustavo  que  não  houve  concurso  de

pessoas em relação a ele e que também não restou configurada a continuidade

delitiva. Afirma que restou demonstrada a ausência de vínculo subjetivo entre

tal recorrente e os demais acusados. Segundo afirma, se o auxílio imprevisto

acabou acontecendo, sem a aquiescência do autor, é óbvio que não se deveria

cogitar em concurso de pessoas. 

No  que  concerne  ao  reconhecimento  efetivado  pela  vítima

Cristian Camilo Vasco Castro,  extrai-se de seu depoimento na fase policial

que:  “[…]  nesta  delegacia  reconheceu  ANDRÉ  RODRIGO  DE  ARAÚJO

COSTA, GUSTAVO XAVIER DA SILVA como sendo os participantes do assalto

ocorrido no início desta noite; que soube também que o terceiro assaltante fora

ferido por policiais militares e conduzido ao Hospital de Trauma; […].” (fls. 09)

Desembargador João Benedito da Silva
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Ocorre que tal depoimento foi absorvido e confirmado na esfera

judicial  na  medida  em  que  o  policial  militar  Lenilson  Estevão  da  Silva

confirmou perante o Juiz que viu a vítima reconhecendo os acusados André e

Gustavo, bem como ouviu a mesma afirmar que foi algemada pelos mesmos e

que eles queriam colocá-la dentro do carro, levando dela a quantia de mil reais

(Mídia  de  fls.  196).  Diante  de  tal  confirmação,  não  se  pode  desprezar  o

reconhecimento efetivado pela vítima, não se devendo olvidar que nos crimes

patrimoniais  seu  depoimento  é  de  suma  importância,  eis  que  normalmente

praticados na clandestinidade.

Superada,  assim,  a  questão  do  reconhecimento  realizado  pela

vítima, o qual confirma também que houve a consumação do delito de roubo, já

que a mesma também informou que não houve a recuperação do dinheiro, bem

como que foi abordada sob ameaça por três homens. 

Conquanto não tenha sido encontrada a res furtiva em poder dos

apelantes, tal  circunstância não tem o condão de destituir  as afirmações da

vítima confirmadas em Juízo, tanto mais que, nesses casos, é mesmo comum

os assaltantes, ao vislumbrarem a dificuldade em manter o produto do roubo,

se desfazerem do mesmo durante a fuga. Corroborando tal entendimento, o

depoimento do policial Pedro Cândido da Silva perante o Magistrado, no

sentido de que um popular lhe comunicou que viu objetos serem jogados de

dentro do veículo perseguido por seis viaturas policiais – Mídia de fls. 196.

Quanto  ao  depoimento  de  policiais,  importante  ressaltar  que,

como sabido, é plenamente válido como prova.

Na realidade,  há precedentes,  no Superior  Tribunal  de Justiça,

reputando como válidos os depoimentos prestados pelos policiais que tenham

Desembargador João Benedito da Silva
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efetuado  a  prisão  dos  acusados,  principalmente  quando  acompanhados  de

outras provas e, mais ainda, após submetidos ao contraditório.

Nesse sentido:

“Para não se crer nos relatos extremamente coerentes
dos  policiais,  civis  ou  militares,  necessário  seria  a
demonstração  de  seus  interesses  diretos  na
condenação do agente, pois, se de um lado o acusado
tem  razões  óbvias  de  tentar  se  eximir  da
responsabilidade  criminal,  por  outro,  os  policiais,
assim  como qualquer  testemunha,  não  tem motivos
para incriminar inocentes, a não ser que se prove o
contrário,  ônus  que  incumbe  à  Defesa.”   (TJMG.
Apelação  Criminal  1.0079.12.064321-2/001.
Relator(a):  Des.(a)  Alberto  Deodato  Neto.  Data  de
Julgamento: 17/09/2013)

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
PENA:  7  ANOS E 4  MESES DE RECLUSÃO E 17
DIAS-MULTA.   VALIDADE  DOS  DEPOIMENTOS
PRESTADOS,  EM  JUÍZO,  POR  POLICIAIS  QUE
EFETUARAM  A  PRISÃO.  PRECEDENTES  DESTE
STJ.  PRETENSÃO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR
RECONHECIMENTO  DE  INSUBSISTÊNCIA  DAS
PROVAS  DOS  AUTOS.  REVOLVIMENTO  DE
MATÉRIA  FÁTICA.  IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ORDEM
DENEGADA.  1.Conforme  orientação  há  muito
sedimentada  nesta  Corte  Superior,  são  válidos  os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados
pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias
em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em
exame.  2. A absolvição do paciente por reconhecer a
insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao
decreto condenatório implica exame aprofundado das
provas, providência que refoge aos estreitos limites do
Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância
com o parecer ministerial. (STJ. HC 156.586/SP, Rel.
Ministro  NAPOLEÃO  NUNES MAIA FILHO,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  27/04/2010,  DJe  24/05/2010)
(grifo nosso)

Desembargador João Benedito da Silva
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No caso ora  em análise,  não se  pode dizer,  como querem as

Defesas, que não há provas acerca da materialidade e autorias do delito de

roubo qualificado imputado aos apelantes. Além do reconhecimento efetuado

pela  vítima,  outras  circunstâncias  demonstradas  e  comprovadas  durante  a

instrução criminal confirmam as provas acima referidas. Primeiro, os réus, em

seus interrogatórios, não conseguiram formular explicações convincentes para

o fato de não terem parado o veículo ao perceberem que eram perseguidos

pela polícia, a qual sinalizou determinando que eles parassem. Ao contrário,

imediatamente  se  puseram  em  fuga  desenfreada  pelo  bairro,  não  sendo

convincente  a  explicação  de  André  Rodrigo,  a  qual  sequer  foi  referida  ou

ratificada  pelos  demais  réus,  no  sentido  de  que  não  parara  em  face  de

responder a processo criminal e ter ficado com receio da polícia.

Segundo ponto, o qual, depois do reconhecimento pela vítima, é

circunstância de relevante importância no deslinde da questão: os depoimentos

dos três apelantes em Juízo não se coadunam entre si. 

Com efeito, ouvido em Juízo, o réu André Rodrigo narrou que,

após saírem do espetinho em que se encontravam em Mangabeira e já no

trajeto de volta para suas casas, Gustavo e João Carlos lhe pediram para parar

o carro, já que ele era o condutor, nas proximidades do local onde ocorreu o

assalto,  qual  seja,  em  frente  a  um  salão  de  beleza.  Narra  tal  réu  que

permaneceu no carro esperando seus companheiros, mas não sabe dizer o

que eles foram fazer, pois apenas lhe disseram que iam resolver algo. Informou

que ficou com os vidros fechados e ouvindo música, pelo que não viu nada do

que  faziam  seus  comparsas,  sendo  que,  após  alguns  minutos,  eles  já

retornaram apressados, dizendo que desse partida imediatamente no carro. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Segundo narra André,  poucos minutos após deixarem tal  local,

percebeu que eram perseguidos pela polícia, mas não atendeu ao comando de

parar o carro porque respondia a processo criminal e teve medo.

Por sua vez, Gustavo e João Carlos afirmaram ao Magistrado

que, ao saírem do tal espetinho de Mangabeira não pararam em local nenhum,

tendo  sido  surpreendidos com a repentina  perseguição da polícia.  Gustavo

afirma que não houve parada alguma em frente ao salão de beleza, nem antes

e nem depois de irem para o espetinho. Relata que não pararam o automóvel

porque a polícia estava atirando contra eles.

Ora, operando-se a correlação entre os depoimentos conflitantes

dos réus, com o fato de ter a vítima narrado que foi assaltada por três homens

quando entrava num salão de beleza, dos quais reconheceu dois na delegacia

de polícia, não resta dúvida que são provas mais que suficientes para imputar a

autoria aos apelantes, não sendo o caso de aplicação do brocardo in dubio pro

reo. 

Mesmo que Gustavo tenha negado sua participação e a ausência

de comunhão de desígnios, a possibilidade de o crime ter ocorrido de outro

modo ou de ser atribuído somente aos outros agentes ficou excluída, pelo que

forçoso concluir que há provas mais do que suficientes de sua atuação.

De se consignar que os indícios apontados comprovam também a

ocorrência  do  concurso  de  pessoas,  não  sendo  possível  o  decote  de  tal

qualificadora. Quanto à qualificadora do emprego de arma de fogo, não há o

que se cogitar, já que a mesma não foi reconhecida pelo Juiz na sentença.

Desembargador João Benedito da Silva
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As testemunhas das Defesas nada acrescentaram aos fatos, já

que  não  presenciaram  o  ocorrido,  testemunhando  apenas  quanto  ao  bom

comportamento dos réus.

Como se vê, há farta prova da acusação que convenceu o espírito

do Julgador acerca da culpabilidade dos apelantes. 

Destarte, entendo que há provas seguras da prática do crime de

roubo qualificado pelo concurso de agentes por parte dos réus, nos termos

consignados na decisão recorrida. Todo o arcabouço probatório em desfavor

dos réus é harmonioso no sentido de apontar a participação de todos eles no

assalto à vítima.

Em  relação  às  teses  das  Defesas  e  aos  testemunhos  dos

policiais,  o  Julgador  a  quo  expôs  com  clareza  os  motivos  de  seu

convencimento, pelo que não há como se afirmar que a decisão carece de

fundamentação  fática  idônea.  Ressalte-se  que  vigora  no  processo  penal

brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua

convicção pela livre apreciação da prova. 

Enfim,  todo  o  conjunto  probatório  converge  para  demonstrar

cristalinamente que os acusados praticaram o delito de roubo qualificado, não

autorizando de forma alguma a sua absolvição.

Alega  ainda  a  Defesa  de  Gustavo  a  inocorrência  de

continuidade delitiva. No entanto, da análise da sentença observa-se que em

nenhum momento o Julgador  a quo  cogitou da ocorrência de tal instituto na

ação imputada aos acusados. Tanto mais que foram absolvidos na sentença do

crime de resistência.

Desembargador João Benedito da Silva
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As penas foram aplicadas fundamentadamente, com amparo nos

arts. 68 e 59 do Código Penal, tendo os réus sido condenados com fulcro no

art. 157, § 2º, II do Código Penal.

Quanto ao pleito de diminuição da pena do réu Gustavo, não

há o que se alterar, já que a sua pena base foi fixada no mínimo legal, não

houve circunstâncias agravantes ou atenuantes e, na terceira fase, foi aplicado

o percentual  mínimo de 1/3 (um terço)  para aumento da pena em face da

qualificadora  do  concurso  de  pessoas.  O mesmo cálculo  foi  utilizado  na

quantificação da pena de João Carlos.

Em  relação  ao apelante  André  Rodrigo,  o  fato  de  ter  sido

anteriormente condenado foi  utilizado pelo Juiz  apenas para negativar  seus

antecedentes criminais, e não como circunstância agravante da reincidência,

pelo que não há que se falar em bis in idem. É que, conquanto haja decorrido

mais de cinco anos entre a extinção da pena em comento e o presente delito

(Antecedentes  de  fls.19/20  do  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  em  apenso),

referida anotação deve ser  sopesada a título  de maus antecedentes,  muito

embora  não  possa  ser  considerada  como  agravante  da  reincidência,  nos

termos do art. 64, I, do Código Penal. Colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  FURTO  QUALIFICADO
TENTADO  E  ABANDONO  DE  INCAPAZ  -
PRELIMINARES - INEPCIA DA DENÚNCIA, FALTA DE
JUSTA CAUSA E AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA
VÍTIMA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRIMEIRO CRIME -
ABSOLVIÇÃO  -  INVIABILIDADE  -  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -  ATIPICIDADE
DELITIVA - CRIME IMPOSSÍVEL - INOCORRÊNCIA -
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  -
INAPLICABILIDADE  -  SEGUNDO  DELITO  -
ABSOLVIÇÃO  -  NECESSIDADE  -  PERIGO
CONCRETO NÃO EVIDENCIADO - ATIPICIDADE DA
CONDUTA -  PENAS -  DECOTE DA REINCIDÊNCIA
EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES - CABIMENTO -
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -

Desembargador João Benedito da Silva
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POSSIBILIDADE  APENAS  QUANTO  AO  AGENTE
PRIMÁRIO  E  PORTADOR  DE  BONS
ANTECEDENTES  -  MEDIDA  SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL. [...] 8. Passados 05 anos ou mais
entre a data do cumprimento ou da extinção da pena
do crime transitado em julgado e a do cometimento do
delito posterior, não se presta a condenação para fins
de  reincidência,  mas  apenas  para  efeito  de
caracterização de maus antecedentes.  [...]   (TJMG -
Apelação  Criminal   1.0431.16.001876-5/001,
Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama ,
7ª  CÂMARA CRIMINAL,  julgamento  em 06/07/2017,
publicação da súmula em 14/07/2017) 

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO.
REPRIMENDA.  REDUÇÃO  DA PENA-BASE.  MAUS
ANTECEDENTES.  RECONHECIMENTO.  FRAÇÃO
RELATIVA  À  TENTATIVA.  MANUTENÇÃO  DA
FRAÇÃO  DE  METADE.  ITER  CRIMINIS
PERCORRIDO  PRATICAMENTE  EM  SUA
TOTALIDADE.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. - Condenação criminal definitiva por crime
anterior,  ainda que transcorridos mais de cinco anos
desde  a  extinção  da  punibilidade,  configura  maus
antecedentes,  muito  embora  não  possa  ser
considerada  como  agravante  da  reincidência,  nos
termos do art.  64,  I,  do CP.  [...]  (TJMG -  Apelação
Criminal  1.0223.13.014786-9/001, Relator(a): Des.(a)
Nelson Missias de Morais  ,  2ª  CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em
03/07/2017) 

Daí que, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não lhe

eram todas favoráveis, o Julgador aumentou sua pena base em apenas 3 (três

meses),  aplicando  também  o  percentual  mínimo  de  1/3  (um  terço)  para

aumento da pena em face da qualificadora do concurso de pessoas. Nada a

alterar.

O regime carcerário foi o semiaberto, devidamente fundamentado,

e o valor unitário da sanção calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário

mínimo vigente à época do fato.

Desembargador João Benedito da Silva



                                                                                                       Processo n. 0007796-68.2014.815.2003

Mercê  de  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AOS

RECURSOS, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração., sem manifestação.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR
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