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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE  ARMA  E
CONCURSO  DE  PESSOAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  I  -  PLEITO  DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À
AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO
COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA.  II  -  PEDIDO  DE
REDUÇÃO  DA  REPRIMENDA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE. NÃO ACATAMENTO. PENA-BASE ALÉM
DO  MÍNIMO  LEGAL.  POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS  AO
RÉU. III - PLEITO PELA CONCESSÃO DO SURSIS E DE
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  CORPORAL  POR
RESTRITIVA DE  DIREITOS.  IMPOSSIBILIDADE.  IV -
REDIMENSIONAMENTO,  DE  OFÍCIO,  DA ´PENA DE
MULTA.  A PENA DE MULTA DEVE SER FIXADA EM
MONTANTE  PROPORCIONAL  À  PENA  CORPORAL
ESTABELECIDA NA SENTENÇA.  REDUZIDA A PENA
CORPORAL,  EM  VIRTUDE  DA  ATENUANTE  DE
MENORIDADE RECONHECIDA, DEVE TAMBÉM SER
MINORADA A PENA DE  MULTA.  DESPROVIMENTO
DO APELO E MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO,  DA PENA
DE MULTA APLICADA.

— Não prevalece a tese de falta de elementos provantes para
condenação  e  negativa  de  autoria,  sustentada  pela  defesa,
quando  o  conjunto  probatório  dos  autos  é  contundente  em
reconhecer o réu como autor do delito. Na hipótese, as provas
produzidas  no  presente  feito,  termo  de  reconhecimento  de
pessoa, declarações das vítimas em harmonia com depoimentos
testemunhais,  evidenciam  o  recorrente  como  praticante  dos
crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

— No caso dos autos, verifica-se que a pena-base foi fixada



além  do  mínimo  legal,  em  virtude  do  juízo  a  quo  ter
considerado  algumas  circunstâncias  judiciais,  previstas  no
caput  do  art.  59  do  Código  Penal,  desfavoráveis  ao  réu,
estando as razões de convencimento do julgador devidamente
fundamentadas no decisum impugnado.

— Existentes relevantes critérios para a exasperação da pena-
base e por entender que, esta não é sinônimo de pena mínima,
bem  como  não  é  direito  subjetivo  do  réu  ter  sua  pena-base
sempre  aplicada  no  mínimo  legal,  abalizado  em  firme  e
coerente corrente doutrinária e jurisprudencial, entendo justa e
suficiente  a pena-base  fixada acima do patamar  mínimo,  em
face das circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas. Não
há que se falar em exacerbação da pena privativa de liberdade
aplicada ao acusado, vez que a fixação da referida reprimenda
se guiou pelos ditames legais, de acordo com os arts. 59 e 68 do
CP.

— Na dicção do inciso I do art. 44 do Código Penal, as penas
restritivas  de  direitos  substituem  a  privativa  de  liberdade,
quando “aplicada pena privativa de liberdade não superior a
quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o
crime  for  culposo”.  Da  mesma  forma,  não  é  possível  a
concessão de sursis ao condenado à pena superior a dois anos
de reclusão (artigo 77 do Código Penal).

—  Quando, mesmo reconhecida a atenuante da menoridade do
acusado, o magistrado sentenciante deixa de aplicá-la quando
da aplicação da pena pecuniária, considerando que deve existir
a proporcionalidade entre a pena de multa e a pena corporal, é
imperioso redimensionar de ofício a pena pecuniária.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo e, de ofício,
readequar a pena de multa, nos termos do voto do relator, em desarmonia com o
parecer.

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação criminal interposta por  Gilmar Barbosa
de Oliveira Filho, em face da sentença das fls. 144/151, prolatada pelo Juiz de Direito
da 1ª Vara da Comarca de Queimadas, Antônio Gonçalves Ribeiro Júnior, nos autos da
ação penal acima numerada promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,
que  o  condenou  nas  penas  do  art.  157,  §  2º,  I  e  II,  do  Código  Penal (roubo
majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo).

 Concedeu-se ao réu o direito de apelar em liberdade.



Narra a denúncia (02/04):

“No dia 15 de setembro do corrente ano - 2015, pelas 22h aproximadamente,
nas proximidades da Câmara Municipal desta cidade, os Denunciados munidos
de arma de fogo, roubaram um celular e duzentos Reais  de propriedade do
cidadão Francinaldo Barbosa de Vasconcelos. Ato contínuo, e já em fuga, o
Denunciado Felipe,  mediante uso de arma de fogo,  constrangeu o  popular
Reginaldo Vieira da Silva.

Depreende-se  dos  autos  que  os  Denunciados  abordaram  o  cidadão
Francinaldo  Barbosa  de  Vasconcelos  quando  o  mesmo  conduzia  um
caminhão, tendo os Denunciados abordado a vítima, oportunidade em que
apresentando uma arma, subtraíram um celular e duzentos Reais.

Quando já deixavam a cena do crime, uma guarnição da PM percebeu que os
Denunciados estavam em atitude de fuga, tratando logo de abordá-los. Assim,
os  denunciados  imprimiram  velocidade  na  moto,  iniciando-se  assim  uma
perseguição. Por alguns instantes a polícia perdeu os Denunciados de vista,
ocasião em que os mesmos se separaram, tendo Felipe abordado o cidadão
Reginaldo Vieira da Silva, obrigando-o, sob a mira de um revólver, a levá-lo
na cidade de Campina Grande. Já Gilmar seguiu sozinho, e foi preso mais
adiante ao cair da moto.

Felipe  foi  preso  já  em  Campina  Grande,  estando  no  carro  da  vítima
Reginaldo  na  ocasião,  inclusive  ao  ser  abordado  pelo  policiamento,  se
apresentou  como  sendo  primo  da  vítima  em  questão,  tendo  logo  sido
desmentido pela mesma.

Com  as  prisões  dos  Denunciados,  as  vítimas  foram  até  a  delegacia  e
reconheceram os Denunciados como sendo os autores dos crimes. [...]”

Assim,  o  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  ofereceu
denúncia contra GILMAR BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, como  incurso nas
penas  do  artigo  e  157  §2°,I  e  II, do  Código  Penal;  e  FELIPE  BRUNO SILVA
AQUINO nas penas do artigo 157 §2°,1,11, e 146 §1° tudo do Código Penal.

Após  a  regular  instrução  do  processo,  o  magistrado  de  piso,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para, fundamentadamente, condenar o
apelante, aplicando-lhe uma reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, no regime
semiaberto, além de 62 (sessenta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor
de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Irresignada,  a  defesa  apelou  da  decisão  (fl.  162).  Nas  razões
recursais, fls. 188/191, alega o apelante,  que o conjunto probatório é insuficiente para
respaldar a sua condenação, aduzindo que “O RECORRENTE APENAS TRABALHAVA
COMO MOTO-TAXISITA,  E  LEVOU O OUTRO ACUSADO PARA A CIDADE DE
QUEIMADAS/PB,  SEM  TER  CONHECIMENTO  QUE  O  PASSAGEIRO  PORTAVA
ARMA DE FOGO E QUE TINHA INTENÇÃO DE PRATICAR ROUBO”;  sustenta a
inexistência de prova inconteste da autoria, invocando, assim, o princípio do in dubio
pro reo, e a consequente absolvição.

Aduz,  que  em caso  de  manutenção  da  condenação,  requer  a
redução da pena privativa de liberdade aplicada, com fixação da pena-base no mínimo
legal com a devida concessão da SURSIS.

Nas  contrarrazões  das  fls.  198/199  o  Promotor  de  Justiça
pugnou pelo desprovimento do apelo. 



A Procuradoria de Justiça, em parecer da ilustre Procuradora de
Justiça,  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  às  fls.  204/208, opinou pelo
desprovimento do apelo, de forma a se manter incólume a sentença atacada.

 É o relatório.

VOTO:

Inicialmente,  registro  que  apenas  o  primeiro  denunciado,
Gilmar Barbosa de Oliveira filho, apelou da sentença condenatória.

Prima  facie,  busca  o  apelante,  em  síntese,  a  absolvição,
alegando ausência de provas robustas para lastrear tal condenação. No que diz respeito a
dosimetria  da pena,  pugna pela  redução da pena-base aplicada ao roubo no mínimo
legal, bem como a concessão da suspensão condicional - SURSIS.

O tipo penal, no qual o réu se encontra incurso, preceitua: 

Código Penal
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, redu-
zido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
[...]
§ 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;
[...]

Da  análise  detida  dos  autos,  constata-se  que  a  autoria  e  a
materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas, através do Auto de Prisão
em Flagrante (fl.06); Auto de Apreensão (fls. 17); Termos de entrega (fls. 29/30); Auto
de Entrega (fl.37) e depoimentos testemunhais (fls. 06/10, 86/88 e 116). 

À vista disso, quanto ao pedido de absolvição por insuficiência
de provas, verifico que as alegações suscitadas não merecem prosperar.

Dos depoimentos das testemunhas e das vítimas colhe-se que o
apelante,  na companhia  do outro acusado,  foram flagrados,  logo após a  prática dos
roubos. 

A vítima, Reginaldo Vieira da Silva (fl. 86), esclareceu em juízo
que:

“[…] foi abordado pelo segundo acusado quando estava com o seu carro em
frente  a  uma  residência  próxima  à  creche  municipal,  quando  estava  indo
deixar  urna  pessoa:  que mal  deu tempo de  parar  o  carro  e nem sequer o
desligou na chave, quando, repentinamente, o segundo réu abriu a porta de
trás do veículo e, já com a arma em punho, disse para o depoente levá-lo para
Campina, dizendo que ficaria em qualquer canto do centro  da cidade; que
percebeu a aproximação dos policiais já nas imediações das Alpargatas; que o
segundo acusado mandava o tempo inteiro que o depoente corresse e só pode
parar o carro quando uma viatura o fechou; que o segundo réu estava muito
agressivo e disse que ia para Boqueirão-PB "mas tinha dado errado". [...]”



O Policial Militar, João Laelcio Alves, disse (fl. 87):

“[…]  confirma  integralmente  o  depoimento  de  fls.  06;  que  a  arma  foi
apreendida em poder  do segundo acusado,  isto  já  na Cidade de Campina
Grande e através da ação da Força Tática; que não presenciou o depoimento
dos acusados na delegacia e por isso não sabe se eles confessaram; que o
primeiro acusado, quando abordado, após cair da moto, disse que realmente
havia  alguém  na  garupa  da  sua  moto,  mas  isto  porque  trabalhava  como
mototaxista; que o primeiro réu disse que só fugiu da guarnição porque se
assustou; que as vítimas reconheceram o primeiro acusado de imediato e o
segundo quando levado para delegacia; que os acusados roubaram celulares e
urna  determinada quantia  em dinheiro;  que  o  primeiro  acusado não  tinha
antecedentes e não sabe dizer quanto ao segundo. [...]”

O Policial  Militar,  Wendell  Cabral  de Freitas,  perante o juízo (fl.  88),
afirmou que:

“[…] participou da prisão do segundo acusado, c qual foi preso no Distrito
Industrial, na Avenida Assis Chateaubriand em Campina Grande; que quando
o segundo acusado foi preso ele estava no banco de trás de um Gol Vermelho,
peitando uma arma que usava obrigar os dois passageiros da frente (um casal)
a conduzi-lo; que com o segundo acusado foi pego uma quantia em dinheiro,
celulares,  além de um revólver cal. 38 e uma jaqueta de mototaxista; que a
jaqueta de mototaxista era do primeiro réu, segundo o acusado FELIPE; que
a  jaqueta  era  do  tipo  clandestina,  não  regulamentada;  que  as  vítimas
reconheceram tanto o primeiro quanto o segundo acusado; que o segundo
acusado não disse qual foi a participação do primeiro réu dos fatos descritos
na denúncia; que o motorista do Gol disse que vinha a todo momento sob
ameaça  do  segundo  acusado;  que  a  abordagem  do  segundo  acusado  em
relação ao motorista do Gol foi em frente a urna residência, momento em que
repentinamente o réu "ORELHA" abriu a porta de trás do carro e já obrigou o
motorista a conduzi-lo. Dada a palavra à defesa de GILMAR, respondeu que:
as vítimas que foram assaltadas em frente a Câmara disseram que só um dos
acusados estava armado, mas não disseram qual. Dada a palavra à defesa de
FELIPE, respondeu que: o segundo réu só guardou o revólver na mochila
quando o veículo Gol foi "cortado" pela viatura policial. [...]”

Consta  das  declarações  prestadas  pela  vítima, Francinaldo
Barbosa de Vasconcelos, tanto na esfera policial, quanto em juízo que:

“[…] por volta das 22:30 horas e quando chegava em casa na companhia de
sua irmã foi abordado pelos réus, estando o moreno com um revólver, o qual
depois foi identificado como sendo FELIPE, reconhecendo o depoente, nesta
oportunidade,  através  da  foto  de  fls.  19;  que  o  outro  assaltante  era
GILMAR reconhecido pelo depoente através do documento de fls. 18; que
foram subtraídos um aparelho celular além da quantia de R$ 200,00; que não
sabe dizer  se GILMAR também estava armado;  que ambos os assaltantes
usavam capacete;  que  foi  abordado por  FELIPE  enquanto  GILMAR foi
para o lado de sua irmã; que sua irmã já havia sido assaltada antes,  na
mesma semana, por dois elementos com características semelhantes as dos
réus aqui presentes; que foi restituído apenas no celular;  que reconheceu o
acusado GILMAR logo após o roubo quando foi ele abordado no posto,
estando ele com as mesmas roupas que usava no momento do assalto; que
também reconheceu  FELIPE quando chegou ele  na  delegacia,  e  usava  as
mesmas roupas com que praticou o assalto. […]” - fl. 116. g.n.

Diante  de  toda  a  prova  colhida,  não  há  como  afastar  a
responsabilidade penal do apelante, que agiu com unidade de desígnios com o outro
acusado, incidindo, inclusive, as majorantes do emprego de arma de fogo e de concurso



de pessoas.

Ressalte-se que a tese defensiva do réu, de que apenas estava
trabalhando como mototaxista quando levou o segundo denunciado à cidade de
Queimadas, sem saber que pretendia praticar roubo, mostra-se isolada nos autos,
uma vez que, segundo a prova testemunhal, o réu empreendeu fuga ao perceber a
aproximação  da  guarnição  da  PM,  havendo,  inclusive,  uma  perseguição  no
momento do flagrante.

Ademais,  a  vítima,  Francinaldo  Barbosa  de  Vasconcelos,
confirmou, em seu depoimento, a participação ativa do apelante na empreitada
criminosa.

Ponto  outro,  quanto  à  pretensão  da  defesa  no  tocante  à
redução da pena-base para o mínimo legal e concessão do sursis, entendo que em
parte merece acolhida. 

Conforme  se  vê  da  decisão  condenatória  e  ao  contrário  do
afirma a defesa, o magistrado respeitou o critério trifásico,  fixando a reprimenda de
forma justa e fundamentada, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Vejamos:

“[...]  Destarte,  JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO
ESTADO PARA CONDENAR, os réus nos termos da denúncia, sendo o réu
GILMAR BARBOSA DE OLIVEIRA,  como incurso  nas  penas  do artigo
157, §2°, incisos I e II, do Código Penal e FELIPE BRUNO SILVA AQUINO,
vulgo "ORELHA", como incurso nas penas do artigo 157, §2°, incisos I e II, e
art. 146, §1° do c/c art. 69 do Código Penal.

Passo à fase de dosimetria da pena nos termos dos arts. 59 e 68 do
Código Penal:

Do crime de   roubo qualificado,   em relação ao   primeiro réu:      
A culpabilidade  do agente não extrapolou o normal para o tipo penal.  Os
Antecedentes são favoráveis, sendo o réu primário. Inexistência de dados nos
autos a respeito da conduta social e da personalidade do agente. Os motivos
do crime não o favorecem. Demonstrou o réu ter índole egoística, visando o
lucro fácil. As  circunstâncias  do delito, são desfavoráveis para o réu, visto
que o crime foi cometido por volta das 22:00 horas da noite, facilitando a
ação do agente. As consequências do fato criminoso foram relevantes, tendo
a vítima conseguido reaver apenas o seu celular, não tendo sido ressarcido da
sua quantia em dinheiro. O  comportamento da vítima  em nada facilitou a
ação do agente.

Deste modo, levando-se em consideração as circunstâncias  judiciais, fixo a
pena base em 06 (cinco) anos de reclusão.

Atenuo a pena em 09 (nove) meses, em virtude de ser o réu, na data do fato,
menor de 21 (vinte e um) anos de idade, perfazendo o montante de 05 (cinco)
anos e 03 (três) meses de reclusão.

Todavia, aumento-lhe a pena em 1/3 (um terço), haja em vista o que dispõe o
§2°, incisos I e II, do art. 157 do CP, perfazendo um total de 07 (sete) anos de
reclusão,  a qual  torno definitiva,  à  míngua de outras  causas  atenuantes  ou
agravantes ou que diminuam ou aumentem o quantum da pena.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com
pena pecuniária. Com fulcro nas circunstâncias acima analisadas, estabeleço
a pena pecuniária de 62 (sessenta e dois) dias-multa, a qual torno definitiva à



míngua  de  outras  causas  atenuantes  ou  agravantes  ou  que  diminuam  ou
aumentem o quantum da pena.

Levando-se em consideração a situação econômica do réu, fixo o dia multa
em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

[…] 

Ainda, por não preencher os requisitos constantes do art. 44 do CP, DEIXO
de lhe aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito. [...]”

Compulsando os autos,  verifica-se que a  pena-base foi  fixada
além do mínimo legal (02 (dois) anos de reclusão a mais), em virtude do juízo a quo
ter considerado algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis ao réu, a
saber, motivos, circunstâncias e consequências, estando as razões de convencimento do
julgador  devidamente  fundamentadas  no  decisum impugnado.  Com  isso,  entendo
justificada a elevação da pena-base referente ao crime de roubo, proporcionalmente às
peculiaridades do caso concreto.

Sobre o assunto, junto os seguintes arestos do Superior Tribunal
de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4.°, IV, DO CÓDIGO PENAL.
(1) WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
VIA  INADEQUADA.  (2)  MATÉRIA  NÃO  ANALISADA  PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  NÃO
CONHECIMENTO  DA  PRESENTE  IMPETRAÇÃO.  FLAGRANTE
ILEGALIDADE EXISTENTE. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. (3)
PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  ANTECEDENTES,
PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCREMENTO
JUSTIFICADO.  DEMAIS  CIRCUNSTÂNCIAS.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  (4)  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.
OCORRÊNCIA. (5) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
(...)
3.  A dosimetria  é  uma operação  lógica,  formalmente  estruturada,  de
acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento
envolve  profundo  exame das  condicionantes  fáticas,  sendo,  em regra,
vedado revê-lo em sede de habeas corpus. Na espécie, as instâncias de
origem  arrolaram  elementos  concretos  quanto  aos  antecedentes,  à
personalidade e às consequências do crime, que justificam acréscimo da
pena-base.  Todavia,  no  tocante  às  demais  circunstâncias  judiciais,  não
mencionaram  particularidade  fática  capaz  de  dar  supedâneo  às  suas
considerações, sendo imprescindível o decote no incremento sancionatório.
4. Dado o quantum de pena definitiva (3 anos de reclusão) e, tendo em vista
que, entre a data da publicação da sentença condenatória (29.9.2006) e a do
recebimento da denúncia (4.6.1996), transcorreu prazo superior ao previsto
no art. 109, IV, do Código Penal (8 anos), é forçoso reconhecer a incidência
da prescrição retroativa.
5.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  a  fim  de
reduzir a pena do paciente para 3 (três) anos de reclusão, mais 15 (quinze)
dias-multa, bem como para reconhecer a incidência da prescrição retroativa e,
por conseguinte, a extinção da punibilidade.
(HC 311.166/ES,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015)

HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO  A RECURSO
PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.  AUMENTO
DA  PENA-BASE.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  CRITÉRIO



MATEMÁTICO  DE  AUMENTO  DE  PENA NA TERCEIRA FASE  DA
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  -  STJ.  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR
AS PENAS DO PACIENTE.
(...)
-  Não  há  constrangimento  ilegal  na  fixação  da  pena-base  acima  do
mínimo legal, notadamente quando a sentença fundamenta o acréscimo
no  fato  de  que  o  paciente  agiu  com  acentuada  periculosidade  e
insensibilidade moral, ao atirar contra a vítima em fuga.
- Nos termos do disposto no Enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, “o
aumento  na  terceira  fase  de  aplicação  da  pena  no  crime  de  roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
Ressalva do entendimento deste Relator.
- Na hipótese, o aumento da pena em fração superior a 1/3 seguiu o critério
matemático, a evidenciar a necessidade de  aplicação da fração mínima.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para reduzir as
penas do paciente.
(HC  286.879/SP,  Rel.  Ministro  ERICSON  MARANHO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),  SEXTA  TURMA,
julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015)

Quanto as causas de aumento, relativas ao concurso de agentes e
a  utilização  de  arma  de  fogo no  cometimento  do  delito,  o  magistrado  sentenciante
exasperou a reprimenda no quantum mínimo (1/3). 

Nesta esteira, entendo que não há que se falar em exacerbação
da  pena  privativa  de  liberdade  aplicada  ao  acusado,  vez  que  a  fixação  da  referida
reprimenda se guiou pelos ditames legais, de acordo com as prescrições dos arts. 59 e
68, do CP.

Com relação ao regime e a concessão de SURSIS, in casu, está
o regime semiaberto fixado dentro dos padrões legais,  pois a reprimenda é inferior a
oito anos, excede a quatro anos de reclusão, sendo impossível a sua substituição por
restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP. Ademais, também não faz jus o
apelante ao benefício do art.  77 do CP,  ante a  existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis que desaconselham a concessão do sursis no caso concreto.

Entrementes, entendo que a reprimenda aplicada merece retoque
com relação à pena de multa, prevista cumulativamente para o tipo penal em comento,
em coerência à diminuição efetuada na pena restritiva de liberdade e em atenção as
condições financeiras do réu.

Desse modo, e considerando que fora aplicada  pena pecuniária
de  62 (sessenta e dois) dias-multa, conforme feito para a pena privativa de liberdade
procedo  à  diminuição,  de  ofício,  de  08  (oito)  dias-multa,  patamar  proporcional  à
minoração efetuada quanto à pena privativa de liberdade, que resultará num quantum
definitivo de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, E DE
OFÍCIO  procedo  ao  redimensionamento  da  pena  de  multa  aplicada, para  em
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, modificar o quantum da
sanção pecuniária imposta ao réu para 54 (cinquenta e quatro) dias-multa,  sendo cada



dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época
do fato. 

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
Márcio Murilo da Cunha Ramos, decano no exercício da Presidência da Câmara
Criminal e relator,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição  limitada),  revisor,  e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal). Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos
Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

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

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador/Relator


