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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL  Nº .  0000900-38.2016.815.2003 – 3ª  Vara Regional de
Mangabeira/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Michael Peixoto da Silva
ADVOGADOS:  Béis.  José  Alves  Cardoso  (OAB/PB  3.562)  e  Mateus  Dias  de
Oliveira de Almeida (OAB/PB 11.486E)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA.
PRISÃO  EM  FLAGRANTE.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  EM  RAZÃO  DE
PEDIDO  DE  PENA  MÍNIMA  FORMULADO  PELO
ADVOGADO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  PLEITO  PELA
REDUÇÃO  DA  PENA  OU  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  ROUBO  TENTADO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE INDUVIDOSAS. CONFISSÃO DO
SENTENCIADO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
DESFAVORÁVEL  AO  RÉU.  RESPONSABILIDADE
INAFASTÁVEL. DESPROVIMENTO.

1.  Em  sede  de  alegações  finais,  a  falta  de  um pedido
expresso  de  absolvição,  mas  de  aplicação  da  pena  no
mínimo  legal,  não  acarreta  a  automática  anulação  do
processo.

2. “Para que o ladrão de torne possuidor, não é preciso,
em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do
antigo  possuidor,  mas,  ao  contrário,  basta  que  cesse  a
clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato
sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda
que  seja  possível  ao  antigo  possuidor  retomá-la  pela
violência,  por  si  ou  por  terceiro,  em  virtude  de
perseguição imediata”.

3. Obedecidas as regras de aplicação da pena prevista nos
arts.  59  e  68  do  Código  Penal,  correta  se  mostra  a
manutenção do quantum fixado na sentença condenatória,
mormente,  quando a reprimenda imposta ao acusado se
apresenta proporcional e suficiente à reprovação do fato,
não merecendo reparos.
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4.  Impossível  acolher  o  pedido  de  desclassificação  do
crime de roubo para o delito de furto, considerando que a
subtração ocorreu mediante o emprego de grave ameaça,
exercida com intimidação por meio de palavras.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, rejeitar a preliminar, e no mérito, negar provimento
ao  recurso,  em  harmonia  com  o  parecer  da  Procuradoria  de  Justiça.  Expeça-se
Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de  Embargos  de  Declaração,  sem
manifestação.

RELATÓRIO

Perante a  3ª Vara Regional de Mangabeira/PB,  Joelyson Alves
Lins  e  Michael  Peixoto  da  Silva,  devidamente  qualificados  nos  autos,  foram
denunciados como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em razão
dos fatos assim narrados na inicial acusatória (fls. 2-3):

“Consta  do  incluso  procedimento  apuratório  que  os
denunciados  Joelyson  Alves  Lins  e  Michael  Peixoto  da
Silva  subtraíram  coisa  móvel  alheia,  para  si  ou  para
outrem, mediante grave ameaça e concurso de pessoas.

Emerge dos autos do Inquérito Policial anexo que, no dia
26  de  abril  de  2016,  por  volta  das  19h4Omin,  os
denunciados abordaram a vítima Kézia Costa de Sousa e,
com menção de estarem armados, subtraíram seu aparelho
celular, tomando destino ignorado. 

Flui  dos  autos  que a  Polícia  Militar,  por  sua  vez,  após
tomar conhecimento do fato, encontrou os acusados ainda
com o objeto roubado, momento em que lhe deram voz de
prisão e os encaminharam à Delegacia de Polícia. 

Infere-se das peças de informação que a vítima em seu
termo de declaração na esfera policial, confirmou todos os
fatos  acima  narrados,  informando  que,  de  fato,  os
acusados  foram  os  responsáveis  pela  autoria  da  ação
criminosa,  onde,  após  aproximarem-se  dela  à  bordo  de
uma motocicleta, o garupa fez menção de portar arma, e
lhe subtraiu o aparelho celular.
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Procedendo  desta  forma,  os  denunciados,  de  maneira
consciente e voluntária, praticaram as condutas descritas
nesta peça inaugural,  estando, por conseguinte,  incursos
nas penas do artigo 157, § 2°, inciso II do Código Penal
Brasileiro.”

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelas partes (DVD - fls. 52), o Juiz a quo julgou procedente a pretensão punitiva do
Estado e condenou os acusados da seguinte maneira (fls. 93-98):

“1.  ROUBO  PRATICADO  PELO  RÉU  JOELYSON
ALVES LINS:
-  CULPABILIDADE:  O  acusado  agiu  com  grau  de
reprovabilidade de .conduta inerente ao crime;
_  ANTECEDENTES  DO  RÉU:  o  réu  não  registra
antecedentes criminais;
- CONDUTA SOCIAL: não se tem notícia de sua conduta
social;
- MOTIVOS DO CRIME: foi inerente ao tipo penal;
-  PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise
superficial da personalidade do réu demonstrada ao tempo
do crime, percebe-se que foi ousado na prática criminosa,
não obstante sua pouca idade;
- CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o réu aproveitou do
fato de a rua estar escura e a vítima sozinha para praticar o
crime, sem condição de esboçar qualquer reação;
- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não foram relevantes,
pois o bem subtraído foi recuperado;
-  COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA:  a  vítima  não
contribuiu para que o crime se realizasse.

Considerando  as  circunstâncias  acima  delineadas,  fixo  a
pena-base em quatro anos e seis meses de reclusão, a qual
atenuo  em  três  meses  pela  circunstância  atenuante  da
confissão e mais seis meses pela idade inferior a 21 anos,
resultando  em  quatro  anos  de  reclusão.  Pela  causa  de
aumento de pena de concurso de agentes, elevo a pena em
um terço,  resultando  em cinco  anos  e  quatro  meses  de
reclusão,  a  qual  torno  definitiva  na  ausência  de
circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena.

Considerando que o réu é primário (art. 33, § 2°, letra "b",
do  CP),  deverá  cumprir  a  pena  privativa  de  liberdade
inicialmente  em regime  semiaberto  em  estabelecimento
penal a ser designado pela Vara de Execução Penal.
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Condeno o réu à pena de multa que fixo em 15 (quinze)
dias-multa, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP,
calculada sobre 1/30 do salário-mínimo em face da situação
econômica dele, a qual deverá ser paga no prazo de dez dias
após o trânsito em julgado, sob pena de execução.

2.  ROUBO  PRATICADO  PELO  RÉU  MICHAEL
PEIXOTO DA SILVA

CULPABILIDADE:  O  acusado  agiu  com  grau  de
reprovabilidade de conduta inerente ao crime;
-  ANTECEDENTES  DO  RÉU:  o  réu  não  registra
antecedentes criminais;
-CONDUTA SOCIAL: não se tem notícia de sua conduta
social;
- MOTIVOS DO CRIME: foi inerente ao tipo penal;
-PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise
superficial da personalidade do réu demonstrada ao tempo
do crime, percebe-se que foi ousado na prática criminosa,
não obstante sua pouca idade;
-CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o réu aproveitou do
fato de à rua estar escura e a vítima sozinha para praticar o
crime, sem condição de esboçar qualquer reação;
- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não foram relevantes,
pois o bem subtraído foi recuperado;
-  COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA:  a  vítima  não
contribuiu para que o crime se realizasse. Considerando as
circunstâncias  acima  delineadas,  fixo  a  pena-base  em
quatro anos e seis meses de reclusão, a qual atenuo em três
meses pela circunstância atenuante da confissão, resultando
em quatro anos e  três meses  de reclusão.  Pela  causa de
aumento de pena de concurso de agentes, elevo a pena em
um  terço,  resultando  em  cinco  anos  e  oito  meses  de
reclusão,  a  qual  torno  definitiva  na  ausência  de
circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena.

Considerando que o réu é primário (art. 33, § 2°, letra "b",
do  CP),  deverá  cumprir  a  pena  privativa  de  liberdade
inicialmente  em  regime  semiaberto  em  estabelecimento
penal  a  ser  designado  pela  Vara  de  Execução  Penal.
Condeno o réu à pena de multa que fixo em 15 (quinze)
dias-multa, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP,
calculada sobre 1/30 do salário-mínimo em face da situação
econômica dele, a qual deverá ser paga no prazo de dez dias
após o trânsito em julgado, sob pena de execução.”
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Certidão  de  trânsito  em  julgado  da  sentença  em  relação  ao
acusado Joelyson Alves Lins (fl. 76).

Irresignada, apelou a i. Defesa do réu Michael Peixoto da Silva
(fls.  67-69),  alegando,  em  suas  razões  (fls.  84-104),  preliminarmente,  nulidade
processual por ausência de defesa técnica, isto porque, após a confissão do apelante, o
advogado de defesa  nas  alegações  finais  pede a  aplicação da pena  mínima,  e,  no
entendimento do novo patrono, tal pedido é motivo para anular o anular a sentença.
No mérito, requer a desclassificação do tipo para modalidade tentada. Outrossim, roga
para aplicação da pena mínima, e, alternativamente a aplicação do redutor de 1/6 (um
sexto) no tocante a confissão.

Nas contrarrazões às fls. 106-113, pugna o Parquet pela rejeição
da preliminar de nulidade processual e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso,
para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da
personalidade, no sentido de ficar a pena base no mínimo legal de 4 (quatro) anos.

No  Parecer  de  fls.  116-120,  o  douto  Promotor  de  Justiça
convocado Amadeus Lopes Ferreira opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado,  por se tratar de apelação
cuja interposição, em irresignação à sentença condenatória de fls.54/59v, ocorreu no
dia 06/07/2017 (fl. 67), tendo o acusado dela sido intimado no dia 10/07/2017 (fl. 71),
ou seja, em data posterior à aludida interposição, atendendo, assim, ao prazo legal de 5
(cinco) dias do art. 593 do CPP. Além disso, não depende de preparo, já que é pública
a presente ação penal, em observância à Súmula n° 24 deste E. TJ/PB.

Portanto, conheço do apelo.

Passo, agora, a enfrentar as preliminares arguidas.

2. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa:

O apelante alega que o processo é nulo em face do pedido de
pena mínima formulado nas alegações finais pelo advogado anterior, após a confissão
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espontânea do apelante. No seu entendimento, o pedido formulado, cerceou o direito
de defesa do apelante.

Sem razão a defesa.

Vale lembrar que o réu espontaneamente perante o juiz todos os
detalhes  do  delito  praticado  e,  em  razão  disso,  obteve  o  bônus  da  atenuante  da
confissão. Nesse aspecto, a jurisprudência orienta:

Ementa: habeas corpus substitutivo de recurso ordinário.
Roubo  circunstanciado.  Alegações  Finais.  Pedido  de
Fixação da Pena no mínimo legal. Nulidade do processo.
Inocorrência. 1. Em sede de alegações finais, a falta de um
pedido expresso de absolvição, mas de aplicação da pena
no mínimo legal, não acarreta a automática anulação do
processo. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a
postulação  no  vazio  da  absolvição  pode  configurar
temeridade tática da defesa, da qual será lícito ao defensor
furtar-se,  de  modo  a  resguardar  a  credibilidade  da
pretensão  de  uma  penalidade  menos  rigorosa”  (RE
205.260,  Rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence).  Precedente
específico  da Primeira  Turma:  RHC 107.197, Rel.  Min.
Luís Roberto Barroso, Sessão de 11.03.2014. 3. Hipótese
em que a condenação do paciente foi comprovada tanto
pela confissão judicial como também por laudo pericial,
auto  de  reconhecimento  dos  réus  e  depoimento  das
vítimas do roubo. 4. Incidência da Súmula 523/STF (“no
processo  penal,  a  falta  de  defesa  constitui  nulidade
absoluta,  mas  a  sua  deficiência  só  o  anulará  se  houver
prova de prejuízo para o réu”). 5. Habeas Corpus extinto
sem  resolução  de  mérito  por  inadequação  da  via
processual. (STF - HC 109189 - Relator Ministro Roberto
Barroso - DJe 03-06-2014).

Com essas considerações, rejeito a preliminar levantada.

3. Do mérito recursal:

3.1. Da desclassificação do tipo para modalidade tentada:

A pretensão recursal do apelo consubstancia-se nos moldes da
contrariedade à sentença condenatória proferida pelo Magistrado Singular, pugnando
por sua reforma,  no sentido de que seja atribuída uma nova capitulação ao crime,
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amoldando-o à figura da tentativa de roubo, ou que seja mitigada a pena imposta e
modificado o regime, na hipótese de não ser recepcionada a solicitação precedente.

Dessume-se  do  álbum  processual  que,  no  dia  fatídico,  os
acusados  se  aproximaram da  vítima  em uma  motocicleta,  tendo  feito  menção  de
estarem armados e anunciaram o assalto, subtraindo-lhe o telefone celular, mas foram
presos momentos depois após diligências feitas por policiais.

Colhe-se,  ainda,  do  caderno  probante  que  o  celular  foi
recuperado com os denunciados.

A verdade material a positivar a existência do delito reputa-se
cristalina,  espelhada  na  prova  técnica  consistente  no  Auto  de  Apresentação  e
Apreensão (fls. 14). 

A autoria da infração, por sua vez, emerge de forma límpida do
conjunto probatório, por meio de informes trazidos de modo preciso e coerente, bem
como diante da confissão espontânea do denunciado, na esfera judicial, porém, insiste
que faz jus do tipo previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, para a forma tentada.

Evidenciadas, portanto, em toda a sua clarividência, a existência
do  crime  e  sua  respectiva  autoria,  resta  discorrer  sobre  os  diversos  aspectos  da
sublevação recursal.

No respeitante à primeira alegação da defesa de haver o apelante
praticado  o  crime  de  roubo  próprio  em  sua  modalidade  tentada,  uma  vez  que,
imediatamente após a prática do fato, foi perseguido e preso em flagrante, não chegando
a  dispor  dos  objetos  roubados  de  maneira  pacífica  e  tendo  sido  estes,  ademais,
recuperados pela vítima, hei de asseverar que é deveras insubsistente dita pretensão,
caso em que, nesse ponto, a respeitável decisão monocrática não é digna de censura.

E assim concluo, por filiar-me à majoritária corrente doutrinária
e jurisprudencial, segundo a qual o momento consumativo do crime de roubo se esgota
com  a  apreensão  da  coisa  pelo  agente,  nada  importando  que  este  tenha  ou  não
exercido sobre aquela posse duradoura e tranquila, uma vez que a continuidade e a
imperturbabilidade da posse exercida pelo larápio não têm relação substancial com a
consumação do delito.

Ou seja,  para a caracterização do crime de roubo consumado,
basta a subtração da coisa mediante violência ou grave ameaça, retirando-se o bem da
esfera  de  disponibilidade  da  vítima,  não  obstante  as  subsequentes  e  imediatas
perseguição e prisão em flagrante do inculpado.
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Essa é, aliás, a ilação que se recolhe da abalizada preleção do
inolvidável Fernando Capez, in verbis:

“O  roubo  se  consuma  no  momento  em  que  o  agente
subtrai  o  bem do ofendido.  Subtrair  é  retirar  contra  a
vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o
roubo  estará  consumado  tão  logo  o  sujeito,  após  o
emprego de violência  ou grave ameaça,  retire  o objeto
material  da  esfera  de  disponibilidade  da vítima,  sendo
irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não da
res  furtiva. Por exemplo: agente que depois de apontar
uma  arma  na  cabeça  da  vítima  se  apodera  de  sua
carteira. O crime se consuma nesse instante, ou seja, 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
propriedade da vítima. É a nossa posição”  (in  Curso de
Direito  Penal  –  parte  especial,  vol.  2,  4ª  ed.,  pág.  399,
Saraiva, 2004).

E o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal firma-se
nesse mesmo sentido, vejamos:

“Momento consumativo do crime de roubo – ‘O roubo se
consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor
da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça
ou violência. Para que o ladrão de torne possuidor, não é
preciso,  em  nosso  direito,  que  ele  saia  da  esfera  de
vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta
que cesse a clandestinidade ou a violência,  para que o
poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em
posse,  ainda  que  seja  possível  ao  antigo  possuidor
retomá-la  pela  violência,  por  si  ou  por  terceiro,  em
virtude  de  perseguição  imediata.  Aliás,  a  fuga  com  a
coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência
da posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do
desforço  imediato  –  seria  ato  de  turbação  (ameaça)  à
posse do  ladrão”  (STF – HC 69.292-3  – Rel.  Moreira
Alves, DJU de 19.6.92, p. 9521 e RT 677/428).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, posiciona-
se em igual norte, conforme se dessume destes arestos:
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“I – O delito de roubo se consuma no momento em que o
agente  se  torna  possuidor  da  res  subtraída  mediante
grave ameaça ou violência.  II  –  Para que o agente se
torne possuidor, é prescindível que ele saia da esfera da
vigilância  do  antigo  possuidor,  bastando  que  cesse  a
clandestinidade  ou a violência  (Precedente  do Colendo
Supremo  Tribunal  Federal  –  RTJ  135/161-192,  Sessão
Plenária).  Embargos acolhidos”  (STJ – REsp. 78.434 –
Rel. Felix Fischer – j. 27.8.97).

“O crime de roubo se consuma no momento em que o
assaltante realiza a subtração plena da  res, mesmo que
pouco  tempo  depois  tenha  sido  preso  em  flagrante
presumido”  (STJ  –  REsp.  –  Rel.  Vicente  Leal  –  RT
736/603).

Demais disso, no caso concreto, a vítima não saiu, de imediato, em
perseguição  do  acusado,  que  somente  veio  a  ser  preso,  algum tempo  depois,  em
virtude de diligências realizadas pela polícia. 

A jurisprudência, por seu turno, é iterativa a esse respeito, como se
extrai do seguinte escólio, in litteris:

“O delito de roubo se considera consumado mesmo quando
o agente se desfaz da  res ao ser perseguido ou quando a
coisa se extravia durante a fuga, sendo irrelevante, também,
que ele não se tenha locupletado com o produto do crime”
(TACRIM-SP –  Rev.  –  Rel.  Emeric  Levai  –  JUTACRIM
94/574).

3.2. Da dosimetria da pena:

Pugna o apelante a redução da pena, por entender exacerbada,
fixando a  pena  base  em seu  mínimo legal,  decorrente  das  circunstâncias  judiciais
previstas  no  art.  59  do  CP não dispor  de  elementos  capazes  de  elevá-la  além do
mínimo estabelecido no art. 157 do Código Penal.

Pois bem!

O réu confessou em juízo a  prática  delituosa,  com riqueza de
detalhes  e  de  forma  coerente,  trazendo  elementos  suficientes  para  firmar  o  édito
condenatório, da maneira como foi posta na sentença ora atacada.
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Não assiste  razão ao  apelante,  pois  inexiste  qualquer  fato  que
abrande a pena base aplicada.

A  atenuante  da  confissão  já  restou  reconhecida  dentro  dos
parâmetros  legais,  na  segunda  fase  e,  na  terceira  fase,  foi-lhes  imputada  a
qualificadora de maneira correta e demasiadamente coerente com o delito praticado,
eis que fixada em 1/3 (um terço).

As circunstâncias judiciais reconhecidas pelo Juízo de 1ª grau,
apesar de não utilizar a melhor técnica, serviram para elevar a pena base um pouco
acima do mínimo legal,  mas condizente com a prática delitiva, que não vislumbra
fixação em seu mínimo legal, como pretendido, ante a gravidade do ato praticado.

O crime foi cometido com a vontade deliberada dos réus, logo,
com dolo, ao anunciarem um assalto e subtraírem o celular da vítima. Depois disso,
empreenderam fuga,  sendo perseguidos  pela Polícia Militar  e  presos  em flagrante,
logo em seguida, conseguindo a vítima recuperar toda a res furtiva, conforme termo de
entrega de fl. 15.

Embora não tenham feito nenhum outro delito em suas vidas, isso
por si só não é elemento suficiente para fazer com que a pena base fosse aplicada,
necessariamente,  no mínimo legal,  ou que o redutor aplicado na confissão seja de
acordo com a vontade do apelante.

O  juiz  tem  o  livre  convencimento  para,  analisando  todo  o
comportamento e antecedentes dos réus, levar a fixar uma pena moderada e condizente
com o delito por eles praticados.

Não basta que tenham bons antecedentes e sejam primários, mas
que o crime por eles cometidos traga elementos suficientes para aferir o valor mínimo
da pena a eles imputada.

Nos autos, restam evidentes a autoria e materialidade delitiva, de
modo que as circunstâncias que levaram a condenação dos apelantes, são por demais
apropriadas ao caso em questão, sobretudo, porque a pena base firmada, para o crime de
roubo, em pouco mais de quatro anos foi bastante razoável, ante aos fatos acima narrados.

Da  mesma  forma,  acertado  também,  o  reconhecimento  das
atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, na segunda fase, bem como a
aplicação do aumento da pena em 1/3, conforme estabelece o próprio art. 157, em seu
§2º, quando o crime for cometido na forma do inciso II, do mesmo diploma legal.
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Com  isso,  acertada  a  pena  aplicada,  não  ensejando  qualquer
reparo  em sua  dosimetria,  como pretende  o  apelante  em suas  razões  recursais.  A
dosimetria é uma operação lógica que deve observar o princípio da individualização
da pena, bem como as condicionantes fáticas do crime praticado.

A jurisprudência tem entendido assim:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  QUALIFICADO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.
FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  PALAVRA  DA  VITIMA
CORROBORADA COM  AS  DEMAIS  PROVAS  DOS
AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA.
EXACERBAÇÃO.  REDUÇÃO.  PENA  BASE.
REPRIMENDA  APLICADA  CONFORME  OS
DITAMES LEGAIS PREVISTOS NOS ARTIGOS 59 E
68,  AMBOS  DO  CÓDIGO  PENAL.  PENA
PROPORCIONAL E  SUFICIENTE  A REPROVAÇÃO
DO  FATO.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  (…)
Obedecidas  as regras de aplicação da pena prevista nos
arts.  59  e  68  do  Código  Penal,  correta  se  mostra  a
manutenção do quantum fixado na sentença condenatória,
mormente,  quando a reprimenda imposta  ao acusado se
apresenta proporcional e suficiente à reprovação do fato,
não  merecendo  reparos.  (TJPB  -  Processo  Nº
00013224120138150411  –  Rel.  Des.  João  Benedito  da
Silva - j. em 25-07-2017).

“(…)  CRIME  DE  ROUBO.  DOSIMETRIA.  PENA-
BASE  FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS
DEVIDAMENTE  CONSIDERADAS  COM  BASE  EM
ELEMENTOS  CONCRETOS.  (…)  4.  Extraindo  da
totalidade  da  sentença  a  existência  de  circunstâncias
concretas que indiquem a necessidade da exasperação da
pena  no  crime  de  roubo  circunstanciado  em  patamar
superior ao mínimo legal, não há que falar em incidência
do  verbete  nº  443,  da  Súmula  desta  Corte.  5.  Habeas
corpus  não  conhecido.  (STJ  -  HC  204.673/ES  -  Rel.
Ministro Moura Ribeiro - DJe 28/10/2013).

Dessa forma, fixando-se a pena-base um pouco acima do mínimo
legal,  apresenta-se em quantidade suficiente para reprovação e prevenção dos delitos
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praticados pelos ora apelantes, impondo-se permanecer a sanção cominada e mostrando-
se improcedente o pleito de redução da pena base, mantendo-se a decisão em todos os
seus termos, em razão do caso exigir pena mais severa, ante a prática delituosa.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença integralmente.

É o meu voto.

Cópia deste Acórdão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio
Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio (vogal).

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 10
de abril de 2018.

João Pessoa, 23 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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