
PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002782-54.2010.815.0351  – 1ª Vara da  Comarca de
Sapé
RELATOR: Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  de  Direito  convocado para  substituir  o
Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos)
APELANTE: André Rique da Silva
ADVOGADO: Alisson Batista Carvalho, OAB/PB 16.470
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. ROUBO  MAJORADO  (ART.
157, § 2º, I e II, DO CP). CONDENAÇÃO. INSATISFAÇÃO
DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA DA
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVAS.
INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO
CPP.  NULIDADE  NÃO  VERIFICADA.
RECONHECIMENTO  DO  RÉU  POR  FOTOGRAFIA.
PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO  PRO  REO.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS  DAS  VÍTIMAS
INSUFICIENTES. NÃO  VERIFICAÇÃO.  CONJUNTO
PROBATÓRIO HARMÔNICO.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  DOS  OFENDIDOS  EM  ATRIBUÍREM
FALSO CRIME AO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS  E  REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME MAIS
BRANDO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA
MAIOR  FRAÇÃO  DE  AUMENTO  CONSIDERANDO
APENAS O NÚMERO DE MAJORANTES. REFORMA DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NA TERCEIRA FASE
DE  APLICAÇÃO  DA SANÇÃO.  AJUSTE,  DE  OFÍCIO.
PROVIMENTO PARCIAL.

– A materialidade e autoria do crime atribuído ao acusado
ficaram devidamente provadas nos autos pela farta prova
testemunhal produzida em Juízo  e  pelos  demais  documentos
carreados aos autos.

– A falta de observância da formalidade prevista no art.
226, II, do CPP, não induz nulidade, pois, na dicção daquele
dispositivo,  somente  será  providenciada  “se  possível”.
Ademais,  na  espécie,  funda-se  a  condenação  em  outros



elementos de prova, e não somente no reconhecimento, ocorrido
ainda na fase inquisitorial” (REsp n. 275.656⁄DF, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, DJ de 5⁄8⁄2002)

– A jurisprudência  dos  tribunais  pátrios  admite  o
reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se
ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla
defesa,  pode  servir  como  meio  idôneo  de  prova  para
fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp 594.334⁄SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
6⁄8⁄2015, DJe de 1º⁄9⁄2015). 

– In casu, funda-se a condenação em outros elementos de
prova,  e  não  somente  no  reconhecimento  fotográfico.  Sem
dúvidas, a palavra da vítima, é um meio de prova válido, cujo
valor  probatório  suplanta  as  declarações  do  réu,  que
evidentemente  tem  mais  interesse  em  livrar-se  de  uma  pena
mais  grave,  do  que  a  vítima  em  imputar-lhe  uma  falsa
elementar de tipo. Frise-se, aliás, que não se vislumbrou, nas
declarações do ofendido, quaisquer intenções em atribuírem
falsamente ao acusado a prática criminosa narrada na inicial
acusatória.

– A fração  de  causa  especial  de  aumento  de  pena  não
pode ser aplicada no máximo com base apenas na quantidade
de  majorantes,  exigindo-se  do  julgador,  em  tais  casos,
fundamentação concreta.

– Correta a reprimenda privativa de liberdade fixada um
pouco acima do mínimo legal, quando consideradas, pelo Juízo
a quo, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como
ser aquele reincidente. 

– Deve  ser  mantido  o  regime  inicial  fechado  quando  a
pena aplicada é superior a 4 anos e o réu, além de reincidente,
teve valoradas negativamente contra si circunstâncias judiciais.
Precedentes.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo
para reduzir a pena para 07 (sete) anos de reclusão, mantido o regime fechado, nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO
   

Trata-se de Apelação Criminal (fl. 144)  interposta por André
Rique da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sapé,
que, julgando procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual,



condenou-o 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). 

Narra a denúncia ofertada (fls. 02/03) que o acusado, no dia 07
de maio de 2010, por volta das 22h, na Rua Castro Pinto, cidade de Sapé/PB, mediante
grave  ameaça,  produzida  pelo  emprego  de  arma  de  fogo,  subtraiu  para  si  uma
motocicleta “HONDA BROS” pertencentes à vítima  Djaelson José Araújo de Freitas,
bem como sua carteira com alguma quantia em dinheiro e alguns documentos.

Consta na peça inaugural acusatória, que o ora apelante pulou o
muro da casa de  Ednalva da Silva Gomes (namorada da vítima), surpreendendo-os no
terraço e, com uma arma apontada para cabeça de Ednalva, ameaçando estourar-lhe os
miolos, forçou a vítima, Djaelson José, a ligar a motocicleta e entregar a carteira.

Recebida a denúncia e aditamento  no dia 20  de março de
2012 (fl. 45), o acusado foi citado, fl.  60, e apresentada a defesa preliminar, fls.
61/63.

Realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 102-111)
e oferecidas as alegações finais pelo Ministério Público (fls. 112/118) e pela defesa
fls. 1222/123 e 1288/134.

A sentença foi proferida pela juíza Virgínia de Lima Fernandes
Moniz (fls. 136/140), condenando o acusado a uma pena de 07 (sete)  anos e 04
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e mais
49  (quarenta  e  nove)  dias-multa, cujo valor unitário ficou em 1/30 do salário-
mínimo vigente à época dos fatos.

No presente recurso, a defesa postula em  suas  razões (fls.
152/159) a anulação da ação penal, diante da ausência de justa causa para o exercício
da ação penal (art. 395, III, do CPP), alegando que aquela foi amparada por prova ilícita
(reconhecimento fotográfico que do modo que foi realizado violou o disposto no art.
226, do CPP). Requer ainda, no caso de não acolhimento do pedido retro, seja julgada a
pretensão acusatória totalmente improcedente, absolvendo o apelante, por ausência
de provas. Também que, em não sendo acolhido os pedidos anteriores, que seja dado
parcial provimento ao apelo, para  alterar o regime inicial de cumprimento da pena
para o semiaberto.

O representante do Ministério Público ofereceu contrarrazões
pedindo o desprovimento do apelo (fls. 160/165).

A Procuradoria de Justiça, através do parecer de fls. 171/183 –
subscrito pelo insigne Procurador Francisco  Sagres  Macedo  Vieira –  opinou pelo
desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença objurgada,
dando-se início à execução da pena.

É o relatório.

VOTO:

Neste juízo de prelibação, entendo preenchidos os requisitos de
admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso.



Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo. 

Inicialmente, o recorrente alega que a decisão seria nula, uma
vez que as provas são insuficientes, já que pautadas em reconhecimento fotográfico.

Segundo o apelante, a vítima reconheceu o réu por fotografia,
violando o disposto no art. 226, do CPP. Aduz que a vítima não poderia reconhecer o
acusado de um assalto que ocorreu tarde da noite, alegando que “não há como enxergar
perfeitamente quem quer que seja, principalmente pelo fato de que a iluminação desta
cidade nunca foi das melhores”. 

Alega também, que as declarações da vítima não constituem
prova suficiente para a condenação, vez que o acusado não confessou o crime e que
não há nos autos qualquer outro elemento de prova ou indício em desfavor do réu.

Sem razão, todavia.

Como é cediço, nos crimes de roubo, as palavras da vítima têm
especial relevância; pequenas contradições são naturais e, ao contrário do sustentado,
reforçam  a  ausência  de  prévia  combinação  ou  qualquer  sanha  obstinada  em  falsa
incriminação.

Inexiste qualquer óbice ao reconhecimento fotográfico realizado
na fase administrativa, pois o Apelante foi identificado, sem rebuços, sob o crivo do
contraditório. O procedimento do CPP, art. 226, não é obrigatório. A determinação de
colocação da pessoa,  cuja  identificação se pretende,  ao lado de outras que com ela
tiverem alguma semelhança,  vem acompanhada  da  locução  “se  possível”,  o  que  se
traduz em mera recomendação.

Vejamos:

Art.  226.  Quando  houver  necessidade  de  fazer-se  o  reconhecimento  de
pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a
pessoa que deva ser reconhecida;
II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao
lado  de  outras  que  com ela  tiverem qualquer  semelhança,  convidando-se
quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III  -  se  houver  razão  para  recear  que  a  pessoa  chamada  para  o
reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência,  não diga a
verdade  em  face  da  pessoa  que  deve  ser  reconhecida,  a  autoridade
providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela
autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas
testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no nº III deste artigo não terá aplicação na fase
da instrução criminal ou em plenário de julgamento. g.n. 

Ponto  outro,  como  bem  destacou  o  recorrente,  ao  citar  a
doutrina: verbis,

“De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é possível sua utilização, desde



que corroborado por outros elementos de prova, sendo que o procedimento
o ser observado é  o mesmo do reconhecimento  de pessoas  (CPP,  art.
226).” [Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal, V. Único, p. 971, 2016]

“É  comum  na  prática  policial,  e  também  em  juízo,  a  apresentação  de
fotografias para que, por meio delas, identifique-se a pessoa do acusado.

Com vistas a evitar equívocos por parte do reconhecedor, para ter valia
probatória,  esse procedimento deve seguir as  regras indicadas no art.
226,  I,  II,  IV,  do  CPP.”  [Renato  Marcão,  Código  de  Processo  Penal
Comentado, p. 490, 2016]

In  casu,  o  reconhecimento  do  acusado  ocorreu  através  de
fotografias, e ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla defesa,
corroborando com as demais provas colacionadas.

Ressalte-se,  a  propósito,  que  “a  jurisprudência  dos  tribunais
pátrios  admite  o  reconhecimento  do  acusado  através  de  fotografias,  o  qual,  se
ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir
como  meio  idôneo  de  prova  para  fundamentar  a  condenação”  (AgRg  no  AREsp
594.334⁄SP,  Rel.  Ministro  GURGEL  DE  FARIA,  QUINTA TURMA,  julgado  em
6⁄8⁄2015, DJe de 1º⁄9⁄2015).

No mesmo sentido:
 
“[…]  2.  Este  Tribunal  Superior  é  firme  no  entendimento  de  que  a
inobservância  das  formalidades  legais  para  o  reconhecimento  pessoal  do
acusado  não  enseja  nulidade,  por  não  se  tratar  de  exigência,  apenas
recomendação,  sendo  válido  o  ato  quando  realizado  de  forma  diversa  da
prevista  em  lei,  notadamente  quando  amparado  em  outros  elementos  de
prova.
3.  No caso, o Tribunal a  quo considerou outros  elementos dos autos para
embasar  a  condenação,  não  apenas  o  reconhecimento  pessoal  do  agente,
notadamente as provas colhidas em âmbito policial, corroboradas em juízo
sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos das testemunhas
que, além de reconhecerem o réu, narraram as circunstâncias em que o delito
foi praticado.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 768.850⁄SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em 17⁄12⁄2015, DJe de 2⁄2⁄2016.)

Portanto,  sobre  a  alegada  necessidade  de  se  efetuar  o
reconhecimento do réu ao lado de outras pessoas que com ele tenham semelhanças,
cumpre asseverar que a falta de observância da formalidade prevista no art. 226,
II, do CPP, não induz nulidade, pois,  na dicção daquele dispositivo,  somente será
providenciada  “se  possível”.  Ademais,  no  caso, o  reconhecimento  do  acusado  foi
corroborado  pelo  depoimento  das  testemunhas  e  dos  policiais  responsáveis  pela
diligência e, ainda, pela vítima. 

Portanto, funda-se a condenação em outros elementos de prova,
e não somente no reconhecimento. Sem dúvidas, a palavra da vítima, é um meio de
prova válido, cujo valor probatório suplanta as declarações do réu, que evidentemente
tem mais interesse em livrar-se de uma pena mais grave, do que a vítima em imputar-lhe
uma falsa elementar de tipo. Frise-se, aliás, que não se vislumbrou, nas declarações do
ofendido, quaisquer intenções em atribuírem falsamente ao acusado a prática criminosa
narrada na inicial acusatória



Ademais,  a  palavra  da  vítima  não  está  isolada  no  espectro
probatório. Em que pese o crime ter acontecido em local pouco iluminado, como alega o
apelante,  longe  dos  olhos  de  testemunhas,  sua  namorada  presenciou  o  fato,
corroborando  suas  alegações,  inclusive,  teve  a  arma  apontada  para  sua  cabeça,  sob
ameaça de ter  os “miolos estourados”.  O contexto em que se deu a prática delitiva
também  demonstra  que  a  ameaça  sofrida  foi  tão  contundente,  de  modo  a  infligir
verdadeiro temor a vítima, que este não titubeou em entregar a res furtiva ao acusado.
Ora, em vista da superioridade numérica do casal, senão sob a mira de uma arma de
fogo,  ou  outro  meio  igualmente  persuasivo,  para  fazer  com  que  os  ofendidos
obedecessem incontinenti às ordens do acusado.

Assim, neste ponto, não prospera a alegação defensiva.

Com relação  à  suposta fragilidade das provas que serviram
de alicerce para o decreto condenatório, no que toca a alteração das conclusões a que
chegou o magistrado primevo, acerca da autoria e da materialidade do delito, não assiste
razão ao réu.

É  que  nesse  ponto,  ao  sentenciar  assim  se  pronunciou  a
magistrada de piso (fls. 136/140):

“As provas de materialidade e autoria do ilícito emergem de forma límpida e
categórica do conjunto probatório, pelas declarações colhidas desde a esfera
policial.

Nesse diapasão, vejamos o teor das declarações obtidas:

Alexsandro Soares da Silva, testemunha, fls. 09: “(...) QUE o proprietário da
moto reconheceu ANDREZINHO como autor do roubo da moto; (...)”.

Ubiratan Batista de Sales, testemunha, fls. 10: “(...) QUE o proprietário da
moto reconheceu ANDREZINHO como autor do roubo da moto; (...)”.

Alexsandro Soares da Silva, testemunha, fls. 102: “(...) que o depoente e o
Sgto. Ubiratan mostraram uma foto do acusado à vítima e essa o reconheceu
como o autor do delito; que foram até Alagoinha e o acusado confessou o
delito e informou que tinha repassado a moto para seu irmão, que por sua vez
repassou para Marquinhos; (...)”.

Djaelson José Araújo de Freitas, vítima, fls. 103: “(...) que juntamente com
outras vítimas de assaltos a mão armada recentes, de nomes Márcio, e Seu
Elias, foram até a delegacia de Alagoinha e ficaram vendo fotografias, até
que o depoente reconheceu a foto do acusado Andrezinho aqui presente; que
reconheceu  apenas  ele,  não  reconhecendo  o  outro  assaltante;  (...)  que  na
época dos fatos só reconheceu Andrezinho por fotos; (...)”.

Dessarte, o substrato probatório a autorizar uma condenação é irrefragável e
aprume. A materialidade e a autoria atribuídas ao acusado são incontestes.

Os  elementos  de  convicção  encartados  nos  autos,  mormente  quando  não
carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar-lhe a
culpabilidade, não justifica a absolvição pretendida.

De  mais  a  mais,  nos  crimes  de  roubo,  se  palavra  da  vítima  não  for
desconstituída  por  qualquer  dos  demais  elementos  de  convencimento
apurados em instrução, como sói acontecer no presente caso, é absolutamente
hábil para levar a condenação.



Nesse sentido, iterativo é o entendimento pretoriano, conforme se extrai dos
seguintes julgados:

“Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-
se  especial  relevância  às  palavras  das  vítimas,  como  elemento  de  prova,
desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos
autos,  indícios  ou  provas  de  que  elas  pretendam  incriminar  pessoas
inocentes” (TAcrim-AC- Rei. Walter Swensson -RJ D 16/149).

APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.  ROUBO
MAJORADO. NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO  DO  ACUSADO  PARA AUDIÊNCIAS.  INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR  REJEITADA.  CONFISSÃO  E  RECONHECIMENTO  DA
VÍTIMA. PREVALÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO
REGIME  PRISIONAL.  RECURSO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE
PROVIDO. I. (...) II. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução
demonstram de  modo suficiente  a  materialidade  e  a  autoria  do  crime  de
roubo,  apresentando  especial  relevância  a  palavra  da  vítima.  III.
Considerando ter o nosso Código de Processo Penal adotado o sistema do
livre  convencimento  motivado  para  a  valoração  da  prova,  não  se  pode
desqualificar o reconhecimento informal do acusado feito pela vítima apenas
por  inobservância  do  procedimento  previsto  no  art.  226  daquele  estatuto,
passando o reconhecimento a ser mero desdobramento da prova testemunhai.
IV. (...). 
(TJMG; APCR 1.0567.09.124265-9/001; Rei. Des. Adilson Lamunier; Julg.
04/11/2014; DJEMG 12/11/2014)

Registre-se, que nossos Tribunais Superiores - STJ e STF têm dispensado a
apreensão e perícia da arma para configuração da majorante contida no inciso
I, § 2º, art. 157 do CP.

Sobre o assunto, vejamos:

“APELAÇÃO  CRIME.  ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.
EMPREGO  DE  ARMA.  CONCURSO  DE  PESSOAS.  1.  ÉDITO
CONDENATÓRIO.  MANUTENÇÃO.  Materialidade  e  autoria
suficientemente  demonstradas  pela  prova  produzida.  Relatos  da  vítima,
coerentes e convincentes, no sentido de que foi abordada pelo denunciado,
em plena via pública, o qual, de arma em punho, exigiu a entrega do dinheiro
que tinha arrecadado com as cobranças das mensalidades de assinatura que
fazia.  Relevância  da  palavra  do  ofendido.  Inexistência  de  mácula  no
reconhecimento  feito  na  fase  policial,  o  qual  não  resta  prejudicado,  tão
somente, porque não foi especificado se os indivíduos colocados ao lado do
inculpado  tinham  ou  não  características  semelhantes.  (…)  2.
MAJORANTES. Emprego de arma. À luz do entendimento firmado pelo E.
STF e pelo E. STJ, prescindível  a apreensão da arma utilizada na prática
subtrativa e laudo atestando seu grau de lesividade, para fins de configuração
da majorante, se demonstrado o emprego do artefato por outros elementos de
prova. Hipótese na qual não impressiona não tivesse a arma sido apreendida,
porquanto não houve prisão em flagrante. Emprego do artefato comprovado
pelo relato da vítima, que disse que o teve apontado contra seu peito, tendo o
inculpado produzido disparo quando deixou o local.  Concurso de pessoas.
Concurso de pessoas demonstrado pela prova oral coligida, dando conta do
concurso de atividades de três elementos à perpetração do delito. Conjugação
de vontades destinadas a um fim comum. Relevância da conduta dos outros
dois comparsas, que ficaram à espreita, vigiando e garantindo o êxito da ação
delitiva.  Majorantes  mantidas.  (...)”.  (Apelação  Crime  N°  70047313929,
Oitava  Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Fabianne
Breton Baisch, Julgado em 25/04/2012)

E no caso dos autos, a vítima, quando ouvida na esfera policial, narrou que
foi ameaça por arma de fogo:



Djaelson José Araújo de Freitas, vítima, fls. 07: “(...) Que um indivíduo pulou
o muro e anunciou o assalto, enquanto outro ficou na calçada; QUE os dois
indivíduos  estavam  armados  de  revólveres;  (...)  QUE  nesta  Delegacia
reconheceu através de fotografia o indivíduo conhecido por ANDREZINHO
como sendo um dos meliantes que praticaram o roubo sua pessoa; (...)”.

Da mesma forma, pelas palavras da vítima, ficou devidamente comprovado
que o delito foi praticado por 2 (duas) pessoas, fazendo incidir a majorante
contida no inciso II, como já transcrito.

Dessa  maneira,  conclui-se  que  a  suposta  insuficiência  de  provas,  tão
decantada pelo acusado para embasar a absolvição almejada, esmorece em
face da materialidade e da autoria incontestes, posto que esteadas em provas
verossímeis e vigorosas. [...]”

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 denunciada. Não há dúvidas
quanto a autoria e materialidade do delito, não havendo que se falar em absolvição
por fragilidade das provas que serviram de alicerce para o decreto condenatório.

Por  fim,  quanto  a  insatisfação  defensiva  no  tocante  ao
regime inicial de cumprimento da pena, pleiteando a defesa a mudança para o regime
semiaberto, vê-se que o magistrado, a seu modo, valorou as circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP na primeira fase de aplicação da pena, decidindo da seguinte forma:

“[…] Isto posto, com arrimo nas circunstâncias judiciais acima, estabeleço a
pena-base  de  5  (cinco)  anos  de  reclusão.  Considerando  a  agravante  da
reincidência  (processo  n°  0000342-28.2003.815.0611),  elevo  a  pena  em 3
(três) meses, ficando 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na 3 a fase,
há 2 (duas) causas de aumento, concurso de agentes e emprego de arma de
fogo, pelo que aumento a pena em 2/5, totalizando, ante a falta de causas de
diminuição,  7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,  que deverá ser
cumprida em regime inicialmente fechado, considerando que se trata de réu
reincidente.

Com relação  a  pena  de  multa,  adotado  os  mesmos  critérios,  fixo  em 30
(trinta) dias-multa. Em razão da agravante da reincidência, elevo a pena em
05  (cinco)  dias-multa,  ficando  35  (trinta  e  cinco)  dias-multa  e,  por  fim,
considerando  as  causas  de  aumento,  aumento  em  2/5,  perfazendo  49
(quarenta e nove) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Deixo de  reconhecer  a  possibilidade  de  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade, por restritiva de direitos bem como a suspensão condicional da
pena, uma vez que não restaram configurados os requisitos.”

Conforme se extrai da fundamentação feita pelo magistrado de
piso, na fixação da reprimenda, de acordo com as circunstâncias judiciais avaliadas e
valoradas individualmente,  atribuiu-se pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão.  Na
segunda fase da dosimetria, o magistrado a quo, assinalou a existência da agravante da
reincidência (Processo nº 0000342-28.2003.815.0611) e,  elevou a reprimenda em 03
(três) meses.

Destarte,  como bem asseverou o membro do  parquet em seu
parecer,  na  terceira  fase  da  dosimetria,  concorrendo  causas  de  aumento  de  pena,  o
magistrado aplicou a fração de 2/5, merecendo a sentença,  reparo, uma vez que  não



houve fundamentação concreta para a exasperação em tal patamar. Ademais, ante a
ausência de causas de diminuição, o magistrado primevo tornou a pena definitiva em 07
(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 49 (quarenta e nove) dias-multa, o
que na verdade deveria ser 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
contudo não pode ser modificado face ao princípio da non reformatio in pejus.

A decisão,  com relação à  fração imposta,  está  em desacordo
com a jurisprudência do STJ, a qual é taxativa no sentido de que a mera presença de
mais  de uma causa de aumento não é justificativa plausível  para a adoção da
fração máxima de aumento prevista na lei. Vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1.  IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA  DO  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO  CABIMENTO.  2.
ROUBO  MAJORADO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE  FIXADA  DE
FORMA IDÔNEA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
3.  PRESENÇA DE  3  CAUSAS  DE  AUMENTO.  FRAÇÃO  APLICADA
COM  FUNDAMENTO  NA QUANTIDADE.  ILEGALIDADE.  SÚMULA
443/STJ.  4.  HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. Não há ilegalidade na aplicação da pena-base, porquanto adequadamente
valoradas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do
crime,  considerando-se  o  tempo  que  a  vítima  permaneceu  em poder  dos
agentes, bem como o fato de “o roubo de cargas e de caminhões revela[r]
maior  intensidade  de  dolo,  porque  a  ação  dos  agentes  é  voltada  contra
patrimônio  de  considerável  valor,  exigindo  organização,  planejamento  e
maior ousadia”. Além do fato de o paciente “ter utilizado de sua atividade
lícita para consecução do crime”.
3. A fração da causa de aumento, embora não tenha sido questionada pelas
impetrantes,  mostra-se indevida,  haja  vista ter sido aplicada com base
apenas  na  quantidade  de  majorantes,  em  manifesta  a  ilegalidade.
Súmula 443/STJ.  À míngua de fundamentação concreta, altera-se a fração
de aumento da pena de ½ (metade) para 1/3 (um terço).
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para alterar a
fração  de  aumento da  pena,  redimensionando esta  para  7 (sete)  anos  e  2
(dois) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.” (STJ –
HC  341.780/RS,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016) g.n.

Dessa forma,  à  míngua de fundamentação concreta,  deve ser
alterada a fração de aumento da pena de 2/5 (dois quintos) para 1/3 (um terço) ,
redimensionando-se a pena do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP),
partindo-se do quantum de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão (estabelecido
no juízo a quo, na segunda fase de aplicação da pena),  aumento, na terceira fase de
aplicação da reprimenda, a pena em 1/3, redimensionando a sanção para a quantia
de 07 (sete) anos de reclusão, tornando-a definitiva.

O magistrado de piso, apesar de a reprimenda ser inferior a 08
(oito) anos de reclusão, estabeleceu o regime fechado para início de cumprimento da
pena,  haja  vista  ser  o  réu  reincidente  e  ter  boa  parte  das  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis.

A propósito, vejamos a orientação da jurisprudência pátria: 

“PENAL.  ROUBO.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  ANTECEDENTES.
PERSONALIDADE. REINCIDÊNCIA. FOLHA PENAL.  CONDENAÇÕES
TRANSITADAS EM JULGADO. ANOTAÇÕES  DISTINTAS. QUANTUM



DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO.
REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A valoração negativa dos antecedentes e da personalidade, bem como a
configuração da agravante da reincidência, pode se amparar na folha penal
do  acusado,  desde  que  consideradas  condenações  transitadas  em  julgado
distintas

2.  Para  a  avaliação  desfavorável  da  personalidade  mostra-se  prescindível
prova técnica quando há nos autos elementos concretos que demonstrem a
maior periculosidade do acusado, como, por exemplo, diversas condenações
transitadas em julgado.

3.  O  magistrado  possui  certa  discricionariedade  no  momento  de  fixar  o
quantum de aumento da pena-base, devendo atentar, contudo, aos princípios
norteadores  da  aplicação  da  pena,  ou  seja,  a  necessidade  e  suficiência  à
reprovação do crime,  a razoabilidade e a  proporcionalidade.  Mantém-se o
incremento da pena base,  quando proporcional  às  penas mínima e máxima
cominadas ao delito.

4.  Deve  ser  mantido  o  regime  inicial  fechado quando  a  pena  aplicada  é
superior a 4 anos e o réu, além de reincidente, teve valoradas negativamente
contra si circunstâncias judiciais.
(Acórdão  n.1013426,  20160710124755APR,  Relator:  DEMETRIUS  GOMES
CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3a TURMA CRIMINAL,
Data  de  Julgamento:  30/03/2017,  Publicado  no  DJE:  04/05/2017.  Pág.:
423/430)”

Destarte, ante toda a fundamentação exposta,  verifica-se que é
necessário, a fixação de regime mais gravoso, diante da apresentação de motivação
concreta pelo magistrado, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal, tendo em vista que aquelas não eram favoráveis e também por
ser o acusado reincidente.

Por fim, e por decorrência lógica, não prospera o pleito quanto
à alteração do regime inicial  para o cumprimento de pena,  por  não  fazer  jus  o
apelante, conforme arts. 33, §2º, do CP.

Comando  judicial  que  se  mantém  por  seus  próprios
fundamentos.

Ex positis, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para
diminuir para 1/3 a fração de aumento de pena do roubo majorado (art. 157, § 2º, I
e II, do CP), imputando ao réu a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser
cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Expeça-se Mandado de Prisão, após o decurso do prazo de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Desembargador  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  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator


