
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL. N.º 000330-29.2016.815.0491 – Comarca de Uiraúna
RELATOR: O Exmo. Sr. Tércio Chaves de Moura, Juiz de Direito convocado em substituição ao
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Thales dos Santos Fernandes
ADVOGADO: Zilka Maria Lima de Sousa P. Branda 
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBOS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DE  UM  DOS  RÉUS.  PLEITO
DESCLASSIFICATÓRIO. SUPOSTA  INEXISTÊNCIA  DE
VIOLÊNCIA  OU  GRAVE  AMEAÇA.  ALEGAÇÃO
DESFUNDAMENTADA.  RÉU  QUE  ESTAVA  ARMADO  NO
MOMENTO  DA ABORDAGEM  ÀS  VÍTIMAS,  CAUSANDO-LHES
TEMOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Para a configuração do crime de roubo, além da subtração do bem, exige-
se a prática de violência ou grave ameaça à pessoa, requisitos preenchidos,
no caso, pois a subtração se deu mediante grave ameaça, decorrente de o réu
encontrar-se armado, causando temor as vítimas. Pleito de desclassificação
para o delito de furto que não prospera.

DOSIMETRIA  DA  PENA.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO
FUNDAMENTADA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.
EXASPERAÇÃO  DA PENA-BASE.  OFENSA AO  PRINCÍPIO  DA
INDIVIDUALIZAÇÃO  E  DO  SISTEMA TRIFÁSICO.  NULIDADE
INSUPERÁVEL.  NECESSIDADE  DE  NOVO  CÁLCULO
RECONHECIDO DE OFÍCIO. 

- Por força do que dispõe o art. 93, IX c/c o art. 5 º, XLVI, da Constituição
Federal,  a  ausência  de  fundamentação  da  pena  é  causa  de  nulidade  da
sentença, por atentar contra a individualização da pena imposta ao réu, já
que subtrai deste o exercício do acompanhamento e impugnação específica
de cada estágio de aplicação da reprimenda.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.



ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, pelo reconhecimento de ofício da nulidade da dosimetria
da sentença, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Thales dos Santos Fernandes,
em face da sentença das fls. 160/167, proferida pelo MM Juiz Fabiano L. Graças Costa, da Vara
Única da Comarca de Uiraúna,  a qual julgou procedente a denúncia ajuizada pelo Ministério
Público Estadual, condenando o apelante como incurso no crime do art. 157, §2º, I e II, do CP
(Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), aplicando uma pena
de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de reclusão no regime inicial fechado,
cumulada com 26 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do
fato  e absolvendo-o  do art.  14 da  Lei 10.826/03 e art. 386, VII do CPP. O magistrado também
condenou o réu José Rafael da Silva, que não apelou da sentença.

Narra a denúncia que, no dia 10 de maio de 2016, por volta das 10h:20min,
no “Mercadinho Moreno”, onde funciona também um “correspondente do Bradesco”, localizado na
Rula Cel. Alexandre Pinto, Centro, no Município de São João do Rio do Peixe, subtraíram para si,
em unidade de desígnios, da vítima Ana Francisca de Andrade Silvino, coisa alheia móvel, mediante
grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo.  

Segundo narra  a  exordial,  os  acusados ainda tentaram subtrair  da vítima
Geraldo Vieira Moreno, proprietário do “Mercadinho Moreno”, coisa alheia móvel, em unidade de
desígnios,  mediante  grave  ameaça,  utilizando-se  de  arma  de  fogo,  só  não  logrando  êxito  na
subtração por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Narra,  ainda,  a  exordial  que  na  fuga  do  “Mercadinho  Moreno”,  os
denunciados, no Centro de Uiraúna, próximo à Rodoviária, ainda subtraíram para si, em unidade de
desíginios, mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, motocicleta YAMAHA 125K. 

Denúncia recebida em 16 de junho de 2016 (fl. 43).

No presente recurso, a defesa postula em suas  razões (fls. 198/199),  a
desclassificação para o delito de furto, ante a inexistência de grave ameaça, posto que a ação sequer
intimidou a vítima.

Nas  contrarrazões  das  fls.  204/206,  o  Promotor  de  Justiça  pugnou  pelo
desprovimento do recurso apelatório e, consequente, manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, o Procurador de Justiça em substituição,  Francisco Sagres
Macedo  Vieira,  no  seu  parecer  das  fls.  226/252,  opinou  pelo  desprovimento  do  apelo,  e  o
reconhecimento de ofício da nulidade da dosimetria da sentença.

É o relatório.
VOTO.

Atendidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  da  insurgência
recursal.

De início, cumpre destacar que a decisão verberada, com relação à autoria
e materialidade do delito, 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, restando pródiga em fornecer os elementos necessários e suficientes à formação da
convicção do magistrado. Bem assim, o apelante confessou a autoria do fato, pelo que, a questão
não comporta maiores delongas, em atenção, ainda, ao princípio do  tantum devolutum quantum
apellatum.

Pretende o apelante a desclassificação para o crime de furto.

Inicialmente, transcrevo o art. 157, §2º, inciso I e II do Código Penal, ao
qual o réu foi condenado, in verbis:

 
Roubo
 
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou
violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade
de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
 
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência
contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção
da coisa para si ou para terceiro.
 
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 
(…)
 

A  materialidade,  esta  pode ser  aferida através  dos autos  de prisões  em
flagrante (fls. 10), do auto de apresentação e apreensão (fls. 20), e auto de entrega (fls. 21/23), além
dos interrogatórios dos réus, dos depoimentos das testemunhas e, também, nas palavras das vítimas
(mídia fls.70).

Igualmente,  com relação à autoria, não restam dúvidas de que os  réus
praticaram a conduta típica de roubo, o que pode ser comprovado, mormente, através da prova oral
coligida,  notadamente,  os  depoimentos  testemunhais  tomados  em  juízo  e  fora  dele,  os  quais
atestaram, de forma inconteste,  os fatos narrados na denúncia,  principalmente tendo em vista o
reconhecimento feito pelas vítimas.

Ressalte-se que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio assume
grande importância quando firme e coerente, sobretudo quando em sintonia com as demais provas
dos autos.

Com  efeito,  a  comprovação  da  autoria  se  dá  mediante  os  depoimentos
prestados em sede judicial, bem como pela afirmação das vítimas, que reconheceu os ora apelantes
como os autores da prática delitiva perpetrada contra si. A propósito, transcrevo trechos da sentença:

“ Dúvida também não existe sobre a ocorrência de dois crimes contra o patrimônio
autônomos, vez que a vítima ANA FRANCISCA DE ANDRADE SILVANO foi
subtraído um celular e da vítima GERALDO VIEIRA MORENO tentou-se subtrair
cem reais – todos bens próprios.

Com efeito, consoante os elementos probatórios coligidos aos autos, resta
patente que a subtração se deu mediante grave ameaça, posto que o apelante encontrava-se armado,
causando  verdadeiro  temor  na  vítima,  bem  como  foi  cometida  em  concurso  de  pessoas,
caracterizando, de fato, o delito de roubo majorado pelo qual, acertadamente, foi o réu condenado. 



Desse  modo,  dispensando  maiores  delongas,  há  de  ser  mantida  a
condenação vergastada, neste ponto.

Nulidade arguida pelo Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira

Mantida a condenação, entretanto, vislumbro, em harmonia com o parecer
ministerial, nulidade insuperável na fase da dosimetria da pena, conforme suscitado pela defesa,
pois  há  carência  ululante  de  fundamentação,  caracterizando  nítida  ofensa  ao  princípio  da
individualização da pena e ao sistema trifásico, seu corolário.

O princípio da individualização da pena, consubstanciado no art. 5º, XLVI,
da Constituição Federal, impõe que a pena deve ser individualizada consoante as características
pessoais de cada condenado e pelo fato especificamente praticado, sendo, ao final, fixada entre o
patamar mínimo e máximo para o crime cometido. 

Já a garantia de aplicação da pena de forma trifásica, idealizada por Nelson
Hungria, está insculpida no art. 68, caput, do Código Penal, e determina que a pena privativa de
liberdade seja aplicada, observando-se, rigorosamente, três etapas, distintas e sucessivas, sendo, a
primeira  delas,  a  partir  da  análise  das  circunstâncias  judiciais  inscritas  no  art.  59  do  CP,  para
aplicação da pena-base, a segunda, com a aplicação das agravantes e atenuantes e a terceira das
causas especiais de aumento e diminuição de pena.

Por força do que dispõe o art. 93, IX c/c o art. 5º, XLVI, da Constituição
Federal, a ausência de fundamentação da pena é causa de nulidade da sentença, por atentar contra a
individualização da pena imposta ao réu, já que subtrai deste o exercício do acompanhamento e
impugnação específica de cada estágio de aplicação da reprimenda.

No caso em deslinde,  o que se observa,  é que o magistrado, ao fixar as
penas dos crimes imputados aos réus fixou a pena também do crime tentado, sem, no entanto,
aplicar o critério trifásico, inobservando a devida individualização da pena.

O Magistrado a quo, pelo que se infere, não individualizou, como de rigor,
a pena do crime a que foi condenado o réu, isto no que se refere ao crime de roubo tentado,
praticado pelos dois réus contra a vítima Geraldo Vieira Moreno,   julgador aplicou o concurso de
crimes e somou as penas mostra-se que toda a dosimetria encontra-se eivada pela referida nulidade,
pois,  além da  omissão  acerca  da  fundamentação  de  três  circunstâncias  judiciais,  não  se  fez  a
dosimetria individualizada da pena para o crime de roubo na modalidade tentada, limitando-
se a utilizar a análise trifásica do crime consumado, aplicando, ao final, uma pena-base além do
mínimo legal cominado, em total e manifesto prejuízo ao réu.

Desta forma, é deficiente o cálculo da pena aplicada,  não só ao apelante
mas ao seu co-réu  José Rafael da Silva o que implica a nulidade da sentença condenatória neste
ponto,  dosimetria,  vício  este  insuscetível  de  superação  por  esta  Corte  revisora,  sob  pena  de
supressão de instância.

Diante  do  exposto,  CONHEÇO e,  em  harmonia  com  o  parecer  da
Procuradoria  de  Justiça,  DOU  PROVIMENTO PARCIAL ao  apelo do  réu  para  anular  a
sentença, apenas no que tange à dosimetria da pena, reconhecida de ofício aos dois réus, a fim
de que outra seja prolatada, revolvendo apenas a dosimetria.

É como voto.



Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Carlos
Martins Beltrão, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para substituir
o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e
Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Vieira Macedo,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de
março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito


