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APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA
O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (5 VEZES).
USO  DE  ARMA  DE  FOGO.  CONDENAÇÃO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO  DO  ACUSADO  PELAS
VÍTIMAS.  CONFISSÃO  DO  RÉU.  DECOTE  NA
MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO
ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO CONCURSO
FORMAL  DE  CRIMES.  INVIABILIDADE  DE
DESCARACTERIZAR  OS  05  DELITOS,
CONSIDERANDO  APENAS  01  ROUBO,  SE  FOI
ATINGIDO O PATRIMÔNIO DE 05 VÍTIMAS.  DA
FIXAÇÃO  DA  PENA  NO  MÍNIMO  LEGAL.
REJEIÇÃO. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR
NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO
AO CRIME. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL
NA  APLICAÇÃO  DA  PENA.
REDIMENSIONAMENTO  DE  OFÍCIO.
CONSIDERANDO  O  USO  DE  ARMA DE  FOGO,
FICA  IMPOSSÍVEL  ACOLHER  O  PEDIDO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  DE  ROUBO
PARA FURTO.  DA PENA DE  MULTA.  DECOTE.
IMPOSSIBILIDADE.  PENALIDADE  QUE  FAZ
PARTE DO TIPO PENAL. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITOS  POR  NÃO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.
PENA SUPERIOR A 04 ANOS. MANUTENÇÃO DO
REGIME  FECHADO  PARA  CUMPRIMENTO  DA
PENA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
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1  –  Havendo  provas  certas  tanto  da  materialidade
quanto da autoria, inclusive com a confissão do réu e o
reconhecimento das vítimas,  não há que se falar em
absolvição.

2 - A jurisprudência de nossos tribunais entende de que
o  reconhecimento  do  acusado  pela  vítima,  em
consonância com os outros elementos de prova, dá a
certeza da autoria. 

3 -   A prova oral colhida dá conta do uso de arma de
fogo  durante  a  prática  delituosa,  sendo  suficiente  à
incidência da causa de aumento de pena prevista no
art. 157, §2º, I, do CP.

4  –  Considerando  que  o  réu  agiu  com  unidade  de
desígnios,  pois  ele,  em  uma  única  abordagem,  no
mesmo  lugar  (Loja  Trigo.Com),  intentou  contra  as
vítimas, que não foram previamente visadas, de modo
que buscou um só resultado, deve incidir, ao caso, o
“concurso formal próprio”, com a exasperação da pena
(de um sexto até metade), como agiu o juiz.

5 – Impossibilidade de descaracterizar os 05 delitos,
considerando apenas um 01 roubo, se foi  atingido o
patrimônio de 05 vítimas.

6- Não há que acolher o pedido de fixação da pena no
mínimo  legal  se  ela  foi  arbitrada  em  patamar
necessário para prevenção e repressão de crimes.

7- Sendo constatado erro material na dosimetria, faz-se
necessária a correção de ofício.

8 -  “Afasta-se a tese recursal de desclassificação do
delito de roubo para o de furto, vez que comprovada
que o ato criminoso seu deu sob ameaça, com emprego
de  arma  de  fogo  e  em  concurso  de  pessoas.  2.  O
contexto  dos  autos  é  suficiente  para  conduzir  a
condenação do agente pela prática do crime de roubo
qualificado,  inexistindo  motivo  para  considerar  a
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desclassificação  para  o  delito  de  furto.  3.  Recurso
conhecido  e  improvido”.  (Apelação  nº  0786603-
05.2014.8.06.0001, 3ª Câmara Criminal do TJCE, Rel.
Francisco Lincoln Araújo e Silva. j. 30.01.2018).

9 - “A condenação do réu à pena de multa configura
simples  realização  do  preceito  secundário  da  norma
incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não
sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena
de violação do Princípio da Legalidade. Pena mantida
no  mínimo.  Apelo  parcialmente  provido”.  (TJRS  -
Apelação Crime Nº 70049236268 – Rel. Des. Dálvio
Leite Dias Teixeira – DJ: 06/11/2013)

10  –  Impossível  substituir  a  pena  privativa  de
liberdade por restritiva de direitos, considerando que o
acusado  não  preencheu  os  requisitos  legais
estabelecidos  na  legislação,  já  que  foi  condenado  a
uma pena superior a 04 anos.

11 - Inviável a alteração do regime de cumprimento de
pena do fechado para  o semiaberto,  uma vez que o
quantum da reprimenda aplicada ao apelante (superior
a  8  anos),  não  autoriza  tal  modificação,  a  teor  do
disposto  no  artigo  33,  §  2º,  alínea  "a",  do  Código
Penal”.

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, em negar provimento ao apelo e, de ofício, corrigiu-
se a pena para 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Expeça-se mandado de prisão,
após o decurso do prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Clebson Renato Cavalcante da Silva, devidamente qualificado, foi
denunciado nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do CP, pelos fatos a seguir narrados:

“(…)
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Segundo se apurou, no dia 1 de dezembro de 2007, por volta das
11:40h,  no  escritório  da  loja  TRIGO.COM,  localizada  à  rua
Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, n° 7700, Mangabeira II,
nesta  capital,  o  denunciado,  agindo  conjuntamente,  mediante
união de desígnios, com mais dois elementos não identificados,
todos  fazendo  uso  de  armas  de  fogo,  entraram  no
estabelecimento  e  de  lá  subtraíram  aproximadamente  R$
6.000,00 (seis mil reais), quatro celulares dos funcionários, dois
capacetes,  controle  remoto  dos  portões,  cartão  de  crédito  e
dinheiro das vítimas, dentre outros.

Conforme dessume-se  das  peças  de  informação,  o  denunciado
juntamente  com  os  seus  comparsas,  chegaram  ao  local  já
armados,  com  dois  dos  funcionários  da  loja  já  rendidos  e
indagaram  se  havia  mais  funcionários  no  estabelecimento,
quando  a  vítima  ALANNA  MONTEIRO  SILVA  informou  que
havia um que estava tomando banho.

Em  seguida,  um  dos  meliantes  foi  até  o  banheiro,  onde  se
encontrava o funcionário faltante e o conduziu para o escritório,
local  onde  as  demais  vítimas  estavam e  que  tiveram os  seus
pertences subtraídos pelos increpados.

Ato  contínuo,  o  denunciado  e  seus  comparsas  revistaram
armários e gavetas, subtraindo cerca de seis mil reais do caixa,
contaram o fio telefônico da empresa, trancaram as vítimas em
um  banheiro  e  fugiram,  em  seguida,  levando  os  objetos
subtraídos.

Cerca de três meses após o fato, a vítima CARLOS ANTÔNIO
DO  NASCIMENTO  OLIVEIRA,  que  estava  presente  na
TRIGO.COM no dia do assalto,  se  encontrava em um bar no
bairro  de  Mangabeira,  quando  reconheceu  o  denunciado
CLEBSON como sendo o assaltante que comandou o assalto no
estabelecimento acima mencionado.

De  imediato,  o  Sr.  CARLOS  ANTÔNIO  avisou  aos  demais
funcionários que estavam presentes no dia do assalto e chamou a
polícia militar para comparecer ao local, tendo o acusado sido
preso e levado para a delegacia, ocasião em que foi reconhecido
pelas demais vítimas, descobrindo-se a autoria delitiva.
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(…)”.

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, para condenar Clebson Renato  Cavalcante  da  Silva,  nas
penas do art. 157, § 2º, I e II, (cinco vezes), c/c o art. 70, ambos do CP, fixando a pena
da seguinte maneira:

1 - Com relação a vítima Loja Trigo.com

Após análise das circunstâncias judiciais,  o magistrado fixou a
pena  base  em  05  (cinco)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão.  Na  segunda  fase,
reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, ficando 05
(cinco) anos de reclusão. Na 3ª fase, considerando as 02 causas especiais de aumento,
elevou em 1/3, tornando, segundo ele, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com relação a multa, fixou a pena base em 45 (quarenta e cinco)
dias multa.  Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena
em 05 (cinco) dias multa, ficando 40 (quarenta) dias multa. Em razão da agravante do
art. 62, I, do CP, acrescentou 05 (cinco) dias multa, elevando para 45 (quarenta e cinco)
dias multa. Na 3ª fase, considerando as 02 causas especiais de aumento, elevou em 1/3,
tornando, 60 (sessenta) dias multa.

2 - Com relação a vítima Alanna Monteiro Silva

Após análise das circunstâncias judiciais,  o magistrado fixou a
pena  base  em  05  (cinco)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão.  Na  segunda  fase,
reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, ficando 05
(cinco) anos de reclusão. Na 3ª fase, considerando as 02 causas especiais de aumento,
elevou em 1/3, tornando, segundo ele, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com relação a multa, fixou a pena base em 45 (quarenta e cinco)
dias multa.  Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena
em 05 (cinco) dias multa, ficando 40 (quarenta) dias multa. Em razão da agravante do
art. 62, I, do CP, acrescentou 05 (cinco) dias multa, elevando para 45 (quarenta e cinco)
dias multa. Na 3ª fase, considerando as 02 causas especiais de aumento, elevou em 1/3,
tornando, 60 (sessenta) dias multa.

3 - Com relação a vítima Edilson Bezerra Frutuoso

Após análise das circunstâncias judiciais,  o magistrado fixou a
pena  base  em  05  (cinco)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão.  Na  segunda  fase,
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reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, ficando 05
(cinco) anos de reclusão. Na 3ª fase, considerando as 02 causas especiais de aumento,
elevou em 1/3, tornando, segundo ele, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com relação a multa, fixou a pena base em 45 (quarenta e cinco)
dias multa.  Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena
em 05 (cinco) dias multa, ficando 40 (quarenta) dias multa. Em razão da agravante do
art. 62, I, do CP, acrescentou 05 (cinco) dias multa, elevando para 45 (quarenta e cinco)
dias multa. Na 3ª fase, considerando as 02 causas especiais de aumento, elevou em 1/3,
tornando, 60 (sessenta) dias multa.

4 - Com relação a vítima Nathali Natacha Guimarães

Após análise  das  circunstâncias  judiciais,  o  magistrado fixou a
pena  base  em  05  (cinco)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão.  Na  segunda  fase,
reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, ficando 05
(cinco) anos de reclusão. Na 3ª fase, considerando as 02 causas especiais de aumento,
elevou em 1/3, tornando, segundo ele, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com relação a multa, fixou a pena base em 45 (quarenta e cinco)
dias multa.  Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena
em 05 (cinco) dias multa, ficando 40 (quarenta) dias multa. Em razão da agravante do
art. 62, I, do CP, acrescentou 05 (cinco) dias multa, elevando para 45 (quarenta e cinco)
dias multa. Na 3ª fase, considerando as 02 causas especiais de aumento, elevou em 1/3,
tornando, 60 (sessenta) dias multa.

5 - Com relação a vítima Carlos Antônio do Nascimento Oliveira

Após análise  das  circunstâncias  judiciais,  o  magistrado fixou a
pena  base  em  05  (cinco)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão.  Na  segunda  fase,
reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, ficando 05
(cinco) anos de reclusão. Na 3ª fase, considerando as 02 causas especiais de aumento,
elevou em 1/3, tornando, segundo ele, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com relação a multa, fixou a pena base em 45 (quarenta e cinco)
dias multa.  Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena
em 05 (cinco) dias multa, ficando 40 (quarenta) dias multa. Em razão da agravante do
art. 62, I, do CP, acrescentou 05 (cinco) dias multa, elevando para 45 (quarenta e cinco)
dias multa. Na 3ª fase, considerando as 02 causas especiais de aumento, elevou em 1/3,
tornando, 60 (sessenta) dias multa.
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- Do concurso formal

Na  espécie,  é  de  se  aplicar  o  concurso  formal  de  crimes,
considerando que foram praticados 05 roubos contra vítimas diversas, mediante uma
única ação, então o juiz elevou uma das penas em 1/3, ficando, ao final,  09 (nove)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida e regime fechado.

Com relação a  multa,  somou,  totalizando  300 (trezentos)  dias
multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos vigentes na época dos fatos.

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu a esta
Superior Instância, pugnando, pelo  decote  na  majorante  do  uso  de  arma  de  fogo;
aplicação do concurso material de crimes ao invés do concurso formal, como está na
sentença; descaracterização dos 05 delitos, justificando que “o assalto fora praticado
numa empresa privada e que o intuito foi apenas praticar um assalto e não vários”.

Pleiteia,  ainda,  pela  fixação  da  pena  no  mínimo  legal;
desclassificação do crime de roubo para furto com reconhecimento do privilégio (art.
155, § 2º, do CP); redução da pena de multa; absolvição; substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito; alteração do regime prisional para o “aberto” (fls.
245-260).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 263-266), seguiram os
autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer da
lavra  do  Dr.  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, opinou pelo provimento parcial  do
recurso,  com  redução  da  pena  e  consequente  abrandamento  do  regime  inicial  de
cumprimento de pena (fls. 288-297).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à sentença
condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando por sua reforma, no sentido
de absolver o acusado das imputações que lhe são atribuídas.
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Contudo, seu pleito não deve ser acolhido.

Por tudo que há no caderno processual e que foi apurado desde a
esfera policial, inclusive com a confissão do réu, a materialidade e a autoria são certas. 

Em  seu  interrogatório  (mídia  de  fls.  196),  depois  de  lida  a
denúncia, o acusado confessou toda a prática delitiva, inclusive apesar de dizer que
estava sem arma, registrou que seus comparsas estavam armados.

Às fls. 10-11 consta o Auto de Reconhecimento, onde as vítimas
Alanna Monteiro Silva, Carlos Antônio do Nascimento Oliveira, Luis Carlos Lourenço
de  Souza,  Nathali  Natacha  Guimarães  e  Edilson  Bezerra  Frutuoso  reconheceram,
indubitavelmente, Clebson Renato Cavalcante da Silva, como sendo um dos criminosos
que lhes roubou no dia 01/12/2007.

A propósito a jurisprudência:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO  TENTADO  (ART.  157,
CAPUT,  C/C  ART.  14,  II,  AMBOS  DO  CP).
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  Inequívocas  a
materialidade  e  a  autoria  do  delito,  diante  da
consistente  palavra  da  vítima  e  das  testemunhas,
bem  como  da  confissão  judicial.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.
Descabimento. Verificada a prática de violência contra
a  vítima,  que foi  agredida e arrastada pelo acusado,
configura-se  o  crime  de  roubo.  CONFISSÃO
PARCIAL (Art. 65, III, `d, do CP). Impõe-se, no caso,
o reconhecimento da atenuante da confissão,  mesmo
que essa tenha se dado de forma parcial, uma vez que
o réu admitiu a prática do delito, contribuindo para a
elucidação do caso. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. Imossibilidade de redução da
pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal na
segunda etapa do cálculo.  PENA DE MULTA. RÉU
POBRE.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM.  Diante  da
pobreza do réu, é de ser reduzida a multa ao mínimo
legal.  APELO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  Por
maioria”.  (Apelação Crime Nº 70039868781,  Sétima
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
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Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 31/03/2011) –
grifei.

2.  DECOTE  NA MAJORANTE  DO  USO  DE  ARMA DE
FOGO

As razões do recurso o acusado pede o decote da majorante pelo
“uso de arma de fogo”, alegando que “em momento algum estava de posse de armas de
fogo,  e  que  a  participação  dele  no  citado  delito,  foi  apenas  a  arrecadação  do
dinheiro”.

O pedido deve ser rejeitado.

Isso porque, desde a esfera policial a vítimas registraram o uso de
arma de fogo pelos assaltantes, bem como o réu, ao ser interrogado (mídia de fls. 196)
disse que seus comparsas estavam armados.

Carlos Antônio do Nascimento Oliveira, vítima, esfera
policial,  fls.  65-66:  “(…)  QUE  dois  dos  assaltantes
estavam  com  arma  de  fogo  em  punho;  QUE  os
homens roubaram aproximadamente R$ 6.000,00 (seis
mil reais) no caixa da citada loja; (...)”.

Nathali Natacha Guimarães, vítima, esfera policial, fls.
67-68: “(…)  QUE  dois dos assaltantes estavam com
arma de fogo em punho;  QUE  os homens roubaram
aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) no caixa
da citada loja; (...)”.

Registro,  ainda, que é dispensável,  na espécie,  a apreensão e a
perícia da arma para a configuração da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso I,
do CP, pois a prova oral foi clara no sentido da sua utilização para a intimidação das
vítimas dos roubos descritos na denúncia.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CP. PRELIMINAR.
NEGATIVA  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE.
MÉRITO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
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MAJORANTE  DO  EMPREGO  DE  ARMA
CONFIRMADA.  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  REDIMENSIONADA.  REGIME
PRISIONAL ALTERADO. 1. Considerando que o réu
respondeu o processo preso, não se mostra admissível
que, após a prolação de sentença, mesmo sendo fixado
o regime inicial  semiaberto,  venha a ser beneficiado
com a  liberdade  provisória,  até  porque  mantidos  os
requisitos  autorizadores  da  segregação.  2.
Materialidade  e  autoria  do  crime  de  roubo
suficientemente  comprovados  nos  autos,  tendo  sido,
inclusive,  o  réu  reconhecido  pela  testemunha  que
presenciou a ação delituosa. 3. O uso de arma de fogo
restou  comprovado,  de  forma  inequívoca,  nos
autos, razão pela qual impossível acolher o pedido
de  afastamento.  Entendimento  consolidado  no
colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que  é  dispensável  a  apreensão  e  a  realização  de
perícia para que incida a majorante em questão. 4.
Pena-base  reduzida  para  04  anos  e  09  meses  de
reclusão. Na segunda fase, presente a agravante por se
tratar  de  vítima  maior  de  sessenta  anos,  mantido  o
acréscimo de 12 meses, bem como a redução em 06
meses  pela  atenuante  da  menoridade  do  réu.  Na
terceira  fase,  pela  presença  de  duas  majorantes
(concurso  de  pessoas  e  emprego  de  arma)  e
considerando  o  critério  objetivo  adotado  pelo  STJ
(julgamento  do  Habeas  Corpus  nº  42459-SP),
redimensionado  o  aumento  da  pena  para  3/8.  Pena
definitiva redimensionada para 07 anos, 02 meses e 18
dias  de  reclusão.  Regime  carcerário  alterado  para  o
semiaberto.  Pena  de  multa  (10  dias-multa,  à  fração
mínima)  confirmada.  PRELIMINAR  REJEITADA.
APELAÇÃO  PARCIALMENTE  PROVIDA.
(Apelação  Crime  Nº  70075489112,  Quinta  Câmara
Criminal,  Tribunal  de Justiça do RS, Relator:  Lizete
Andreis Sebben, Julgado em 14/03/2018) - grifei

Está pacificado o entendimento de que a palavra da vítima serve
como lastro para a condenação – também quanto à referida causa de aumento -, quando
não evidenciadas razões a ensejar falsa imputação.
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Nesse sentido:

“APELAÇÃO  PENAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.  PROVAS  SUFICIENTES  DE
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
DECOTE  DAS  MAJORANTES.  INVIABILIDADE.
CRIME  COMPROVADAMENTE  PRATICADO
COM USO DE ARMA DE FOGO E EM CONLUIO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou
insuficiência de provas, pois, em que pese a negativa
do  réu  em  juízo,  as  palavras  da  vítima  são  firmes,
coerentes  com  as  demais  provas  do  caderno
processual,  precisas  na  descrição  do  fato  e  no
reconhecimento  do  recorrente  tanto  em  delegacia
como  em  Juízo,  além  de  restarem  inteiramente
corroboradas  pelos  testemunhos  dos  policiais  que
realizaram  a  prisão  do  réu,  formando  um  conjunto
probatório  forte  e  coeso,  apto  a  embasar  a  decisão
guerreada.  2. É despicienda a apreensão e a perícia
da arma utilizada  no  crime,  in  casu um terçado,
para a incidência da majorante do §2º,  I,  do art.
157  do  CP,  quando  existirem  nos  autos  outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização
no  roubo,  como  na  hipótese,  em  que  a  vítima
afirma, sem resquício de dúvidas, que o recorrente
lhe ameaçou colocando um terçado em seu pescoço,
atestando o seu emprego. Precedentes do STJ. 3. Os
depoimentos prestados em juízo deixam claro que o
delito  foi  praticado  por  dois  meliantes,  agindo  com
unidade de desígnios, coordenadamente e ativamente
no  assalto,  formando  um  conjunto  probatório
suficiente  para  a  caracterização  do  crime  de  roubo
majorado  pelo  concurso  de  pessoas,  conforme
reconhecido pelo juízo. Precedentes deste Sodalício. 4.
RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.
DECISÃO  UNÂNIME.”  (TJPA;  APL  0001261-
89.2010.8.14.0070; Ac. 177460; Abaetetuba; Segunda
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Turma de Direito Penal; Rel. Des. Ronaldo Marques
Valle; Julg. 27/06/2017; DJPA 30/06/2017; Pág. 277) –
grifei

3. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
AO INVÉS DO CONCURSO FORMAL

Quanto ao pedido de aplicação do concurso material  (art.  69 do
CP), alegando que réu praticou apenas um único delito, o pedido deve ser rejeitado.

Explico.

Diz o art. 70, primeira parte, do Código Penal:

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis  ou,  se
iguais,  somente  uma  delas,  mas  aumentada,  em
qualquer caso, de um sexto até metade.”

Mister  ressaltar  que  as  condutas  se  deram  com  “unidade  de
desígnios”, e não com “desígnios autônomos”.

Por isso, deve incidir o concurso formal próprio previsto no art. 70,
1ª parte, do Código Penal, como agiu o douto magistrado sentenciante.

O acusado, com efeito, em uma mesma situação fática, ou seja, na
Loja Trigo.Com, se deparou com as vítimas e,  com uma única ação,  ele agiu com
unidade de desígnios, cometeu 05 (cinco) crimes de roubo, situação que é própria da
interpretação do art. 70, 1ª parte, do Código Penal.

A situação dos autos revela, de fato, unidade de desígnios, pois ele,
em  uma  única  abordagem,  no  mesmo  lugar  (Loja  Trigo.Com),  intentou  contra  as
vítimas, que não foram previamente visadas, de modo que buscaram um só resultado,
devendo incidir, ao caso, o “concurso formal próprio”, com a exasperação da pena (de
um sexto até metade).

A propósito, vejamos a orientação da jurisprudência pátria:

“Insustentável  o  acolhimento  da  alegativa  de  crime
único, uma vez que restou sobejamente demonstrada a
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configuração do concurso  formal  próprio  de  crimes,
haja  vista  o  réu,  mediante  uma  ação,  ter  violado  o
patrimônio  de  duas  vítimas  distintas.”  (TJPB -  APL
0008075-54.2014.815.2003 - Rel. Des. Márcio Murilo
da Cunha Ramos - DJPB 22/11/2016 - Pág. 10).

“O réu que, mediante uma só ação, pratica dois delitos
distintos,  deve  ter  reconhecida  a  hipótese  legal  do
concurso formal, prevista no art. 70, caput, do CP, e
não  a  de  crime  único.”  (TJMG  -  APCR
1.0024.14.314927-6/001 - Rel. Des. Nelson Missias de
Morais - DJEMG 16/11/2016).

“PENAL.  CRIME  CONTRA  0  PATRIMÔNIO.
ROUBO  MAJORADO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  INDUVIDOSAS.  INVERSÃO  DA
POSSE.  CONSUMAÇÃO.  VÍTIMAS  DIVERSAS.
CONDENAÇÃO.  CONCURSO  FORMAL
IMPRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO  AO  CASO.
DESÍGNIO  ÚNICO.  ADEQUAÇÃO  DA PENA À
PRIMEIRA PARTE DO CAPUT DO ART. 70 DO CP.
PROVIMENTO  PARCIAL.  1.  Havendo  prova  da
materialidade e não existindo dúvidas da participação
dos apelantes, bem assim, de que dois deles detiveram
alguns  dos  objetos  subtraídos,  correta  a  condenação
pelo  crime  de  roubo  majorado  consumado.  2.
Praticando  o  réu  o  crime  de  roubo  contra  várias
vítimas,  num  mesmo  contexto,  a  hipótese  é  de
concurso  formal  próprio,  isto  porque,  conquanto
atingidos  patrimônios  distintos,  o  único  desígnio  do
agente  é  o  de  alcançar  a  subtração.  3.  Condenações
mantidas.  Readequação  das  penas.  Apelos  providos,
em parte.” (TJPB - Rec. 0000284-70.2015.815.0751 -
Rel.  Des.  José  Guedes  Cavalcanti  Neto  -  DJPB
13/10/2016; Pág. 9).

Por fim, registro que aplicar o concurso material de crimes (art. 69
do CP), pioraria a situação do acusado, pois conforme se depreende do mencionado
artigo, as penas devem ser somadas.

Portanto, agiu com acerto o juiz de 1º grau.
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4.  DESCARACTERIZAÇÃO  DOS  05  DELITOS,
JUSTIFICANDO QUE “O ASSALTO FORA PRATICADO NUMA EMPRESA
PRIVADA E QUE O INTUITO FOI APENAS PRATICAR UM ASSALTO E NÃO
VÁRIOS”.

Ainda em sede recursal, o denunciado pede a descaracterização de
05 (cinco) delitos alegando que “o assalto fora praticado numa empresa privada e que
o intuito foi apenas praticar um assalto e não vários”.

O pedido deve ser rejeitado.

É  entendimento  consolidado  no  STJ  que  o  réu  comete  cinco
crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte),
já  que,  mediante  uma só ação e  no  mesmo contexto  fático,  foram subtraídos  bens
pertencentes a cinco vítimas distintas.

A propósito:

“PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO. ROUBOS
DUPLAMENTE  MAJORADOS.  PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE,
CULPABILIDADE,  CIRCUNSTÂNCIAS  E
CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME.  MOTIVAÇÃO
IDÔNEA  DECLINADA.  CONCURSO  FORMAL.
QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS.
AUMENTO  NO  PATAMAR  DE  1/4  CABÍVEL.
WRIT NÃO CONHECIDO. 
1.  Esta  Corte  e  o  Supremo  Tribunal  Federal
pacificaram  orientação  no  sentido  de  que  não  cabe
habeas  corpus  substitutivo  do  recurso  legalmente
previsto  para  a  hipótese,  impondo-se  o  não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada
a  existência  de  flagrante  ilegalidade  no  ato  judicial
impugnado.  No  caso,  não  se  observa  flagrante
ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus,
de ofício. (…)
6. A teor do entendimento consolidado desta Corte,
foi reconhecida a prática pelo réu de quatro crimes
de roubo qualificado, em concurso formal próprio
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(CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma
só    ação    e  no  mesmo  contexto  fático,  foram
subtraídos  bens  pertencentes  a  quatro  vítimas
distintas.
7.  Nos  termos  da  jurisprudência  deste  Superior
Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso
formal  tem  como  parâmetro  o  número  de  delitos
perpetrados,  devendo  ser  a  pena  de  um  dos  crimes
exasperada  de  1/6  até  1/2.  Por  certo,  o  acréscimo
correspondente  ao  número  de  quatro  infrações  é  a
fração de 1/4.
8.  Writ  não  conhecido”  (HC  317709/SP,  Ministro
Ribeiro  Dantas,  5ª  Turma,  STJ,  j.  28/11/17,  Dje
01/12/17) - grifei

5. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

De igual modo, não merece prosperar o pedido de diminuição da
pena para seu patamar mínimo, sob alegação de ser o réu primário e confesso.

É escusado dizer que o juiz tem poder discricionário para fixar a
pena-base dentro dos limites legais, desde que o faça fundamentadamente. É que, não
constituindo direito subjetivo do acusado a estipulação dessa pena em seu grau mínimo,
pode o magistrado, considerando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, majorá-la
para  alcançar  os  objetivos  da  sanção.  E  assim  portou-se,  iniludivelmente,  o  douto
magistrado sentenciante, que se referiu, de forma explícita, aos motivos legais da sua
elevação. 

Com  efeito,  ao  exarar  a  sentença  ora  impugnada,  o  juiz
monocrático não se quedou silente quanto à análise das circunstâncias judiciais.  Ao
revés,  sopesou  convenientemente  todas  as  moduladoras  do  art.  59  do  Estatuto
Repressivo, reconhecendo, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências
do crime, como desfavoráveis.

Ressalte-se, a propósito, o excelente pronunciamento do Pretório
Excelso. Vejamos:

“O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base
dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário,
porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um
rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a
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individualização  da  pena-base,  de  sorte  que,  quando
todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser
aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um
deles não seja favorável para que a pena não mais possa
ficar no patamar mínimo” (STF, HC 76.196-GO, 2.ª T.,
rel. Maurício Correa, 29.9.1998, in RTJ 176/743).

Assim, considerando que a fixação da pena-base acima do mínimo
legal  apresenta-se,  no  presente  caso,  em  quantidade  necessária  e  suficiente  para
reprovação e prevenção do delito, há que se manter a sanção cominada.

No entanto,  constatei  que  o  juiz  laborou  em equívoco  quando
aplicou o quantum 1/3 pelas causas de aumento (uso de arma e concurso de pessoas).

Isso porque, ao aplicar 1/3, na 3ª fase, na pena de 05 (cinco) anos
de  reclusão,  chegou  à  07  (sete)  anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão,  quando  na
verdade o patamar da reprimenda é de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses.

Assim, refaço a dosimetria:

1 - Com relação a vítima Loja Trigo.com

A pena base fica mantida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão. Na segunda fase, em razão da atenuante, foi reduzida a pena em 06 (seis)
meses,  ficando 05 (cinco) anos de reclusão.  Na 3ª  fase,  considerando as 02 causas
especiais de aumento, elevo em 1/3, tornando,  06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão.

2 - Com relação a vítima Alanna Monteiro Silva

A pena base fica mantida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão. Na segunda fase, em razão da atenuante, foi reduzida a pena em 06 (seis)
meses,  ficando 05 (cinco) anos de reclusão.  Na 3ª  fase,  considerando as 02 causas
especiais  de aumento,  elevo em 1/3,  tornando,  06 (seis)  anos e 08 (oito) meses de
reclusão.

3 - Com relação a vítima Edilson Bezerra Frutuoso

A pena base fica mantida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão. Na segunda fase, em razão da atenuante, foi reduzida a pena em 06 (seis)
meses,  ficando 05 (cinco) anos de reclusão.  Na 3ª  fase,  considerando as 02 causas
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especiais  de aumento,  elevo em 1/3,  tornando,  06 (seis) anos e 08 (oito)  meses de
reclusão.

4 - Com relação a vítima Nathali Natacha Guimarães

A pena base fica mantida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão. Na segunda fase, em razão da atenuante, foi reduzida a pena em 06 (seis)
meses,  ficando 05 (cinco) anos de reclusão.  Na 3ª  fase,  considerando as 02 causas
especiais  de aumento,  elevo em 1/3,  tornando,  06 (seis) anos e 08 (oito)  meses de
reclusão.

5 - Com relação a vítima Carlos Antônio do Nascimento Oliveira

A pena base fica mantida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão. Na segunda fase, em razão da atenuante, foi reduzida a pena em 06 (seis)
meses,  ficando 05 (cinco) anos de reclusão.  Na 3ª  fase,  considerando as 02 causas
especiais  de aumento,  elevo em 1/3,  tornando,  06 (seis) anos e 08 (oito)  meses de
reclusão.

- Do concurso formal

Fica mantido o patamar de 1/3, pelo concurso formal de crimes,
considerando que foram praticados 05 roubos contra vítimas diversas, ficando, ao final,
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

6.  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  DE  ROUBO  PARA
FURTO COM RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO (ART. 155, § 2º, DO CP)

Pretende o recorrente, em sede de apelo, a desclassificação do tipo
sentenciado para o delito do furto.

Para tanto, fundamentou o pedido alegando que agiu sem usar de
violência ou grave ameaça.

Não assiste razão ao apelante.

A ação criminosa foi praticada por 03 agentes armados com arma
de  fogo,  circunstância  elementar  da  violência  e  grave  ameaça,  configurando
indubitavelmente crime de roubo. 

Sobre o assunto:
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APELAÇÃO  CRIME.  PENAL.  PROCESSUAL
PENAL.  ROUBO.  DESCLASSIFICAÇÃO  DE
ROUBO  QUALIFICADO  PARA  FURTO.
INOCORRÊNCIA.  PRÁTICA  DELITUOSA  SOB
AMEAÇA DA VÍTIMA E UTILIZAÇÃO DE ARMA
DE  FOGO.  PROVA  ORAL.  DEPOIMENTO  DA
VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.  Afasta-se  a tese  recursal  de desclassificação do
delito  de  roubo  para  o  de  furto,  vez  que
comprovada  que  o  ato  criminoso  seu  deu  sob
ameaça,  com  emprego  de  arma  de  fogo  e  em
concurso  de  pessoas.  2.  O  contexto  dos  autos  é
suficiente para conduzir a condenação do agente pela
prática  do  crime  de  roubo  qualificado,  inexistindo
motivo para considerar a desclassificação para o delito
de furto. 3. Recurso conhecido e improvido. (Apelação
nº 0786603-05.2014.8.06.0001, 3ª Câmara Criminal do
TJCE,  Rel.  Francisco  Lincoln  Araújo  e  Silva.  j.
30.01.2018).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DELITO  DE  ROUBO
MAJORADO.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE.
REJEIÇÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
SOBEJAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME  DE  FURTO.  INVIABILIDADE.  GRAVE
AMEAÇA  DEMONSTRADA  PELO  USO  DE
ARMA.  DELITO  DE  RESISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.  OCORRÊNCIA.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  O  reconhecimento
realizado sem observância das formalidades contidas
no art. 226 do CPP não tem o condão de macular o
processo  criminal,  tendo  valor  probatório  relativo,  a
ser  avaliado  pelo  juiz.  Extraindo-se  do  arcabouço
probatório  subsídios  a  comprovarem  a  autoria  e  a
materialidade  delitivas,  descabido  se  revela  o  pleito
absolutório.  Afigurando-se inconteste o emprego de
grave  ameaça  à  prática  delitiva,  a  partir  da
utilização  de  arma  de  fogo,  resta  inviabilizada  a
súplica  desclassificatória. Transcorrendo  lapso
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superior  a  três  anos  entre  a  data  do  recebimento  da
denúncia  e  a  data  da  publicação  da  sentença
condenatória,  imperioso  o  reconhecimento  da
prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito
de resistência, nos moldes dos arts. 109, V e 110, § 1º,
ambos  do  CP.  (Apelação  Criminal  nº  0271141-
11.2004.8.13.0231 (1), 2ª Câmara Criminal do TJMG,
Rel.  Matheus  Chaves  Jardim.  j.  01.03.2018,  Publ.
12.03.2018) - grifei

7. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Sob alegação de que  não tem capacidade financeira  para  arcar
com a aplicação da pena de multa, pediu sua exclusão.

No entanto, o pedido não pode ser acolhido. Isso porque, a pena
de multa,  nos crimes patrimoniais,  é obrigatória,  pois é cumulativa, e não pode ser
dispensada, devendo, ainda, guardar proporção com o  quantum da pena privativa de
liberdade estabelecida.

 
Dificuldade, ou mesmo impossibilidade de pagamento, é matéria a

ser debatida, se for o caso, no âmbito da execução penal.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 155, §4º, I, E 155,
CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 146, §1º,
TODOS DO CP. DELITOS DE FURTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
INVOCAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  OBJETOS  FURTADOS  COM
AVALIAÇÃO  ÍNFIMA.  IRRELEVÂNCIA  DA
CONDUTA NA ESFERA PENAL.  AUSÊNCIA DE
PERICULOSIDADE  SOCIAL  DA  AÇÃO.
REDUZIDO  GRAU  DE  REPROVABILIDADE  DO
COMPORTAMENTO DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO
QUE  SE  IMPÕE.  CRIME  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  MAJORADO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  DESCABIMENTO.
RELEVÂNCIA  DA  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
DECOTE, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO.
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AUSÊNCIA DE PROVAS DIRETAS OU INDIRETAS
DA EXISTÊNCIA E DA LESIVIDADE DA ARMA.
REPRIMENDA  REESTRUTURADA.  EXCLUSÃO,
DE OFÍCIO, DA PENA MULTA CUMULADA COM
REPRIMENDA CORPORAL RELATIVA AO CRIME
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSIÇÃO.
DELITO  QUE  NÃO  ADMITE  A  FIXAÇÃO
CONJUNTA  DE  AMBAS  AS  REPRIMENDAS.
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
PERDA DO OBJETO. RÉU CONDENADO APENAS
AO  CUMPRIMENTO  DE  PENA  CORPORAL.
PEDIDO  PREJUDICADO.  MANUTENÇÃO  DOS
DIREITOS  POLÍTICOS.  IMPOSSIBILIDADE.
DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL. ISENÇÃO
DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS.  CABIMENTO.
ACUSADO  ASSISTIDO  PELA  DEFENSORIA
PÚBLICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.  (…)
Levando-se em conta que após a reparação da sentença
condenatória  e  da  reestruturação  da  reprimenda  o
apelante foi condenado, tão somente, ao cumprimento
de pena corporal, fica prejudicado o pedido de isenção
ou redução da multa fixada pela instância de origem,
pela perda do objeto. Qualquer que seja a modalidade
de pena aplicada, se houver o trânsito em julgado de
condenação  criminal,  imperiosa  a  suspensão  dos
direitos  políticos  do  sentenciado  no  período  de
cumprimento  da  sanção  penal,  considerando  que  o
artigo  15,  III,  da  CR/88  tem  aplicação  imediata,
constituindo a  referida  providência  efeito  automático
da  condenação transitada  em julgado.  (...)”.  (TJMG;
APCR  1.0704.10.008706-0/001;  Rel.  Des.  Nelson
Missias  de  Morais;  Julg.  12/09/2013;  DJEMG
23/09/2013)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  FURTO  QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO
DO  DECRETO  CONDENATÓRIO.  PROVA
SUFICIENTE. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  1.
(…)  6.  PENA PECUNIÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE
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DE AFASTAMENTO OU ISENÇÃO.  A condenação
do réu à pena de multa configura simples realização do
preceito  secundário  da  norma  incriminadora  e,  por
isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu
afastamento  ou  isenção,  sob  pena  de  violação  do
Princípio  da  Legalidade.  Pena  mantida  no  mínimo.
Apelo parcialmente provido”. (TJRS - Apelação Crime
Nº  70049236268  –  Rel.  Des.  Dálvio  Leite  Dias
Teixeira – DJ: 06/11/2013)

8. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITO

O  pedido  deve  ser  rejeitado  considerando  que  o  acusado  não
preencheu os requisitos legais estabelecidos na legislação, já que foi condenado a uma
pena superior a 04 anos.

A propósito:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELANTES
CONDENADOS  PELO  DELITO  DE  TRÁFICO
INTERESTADUAL  DE  ENTORPECENTES  E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35
C/C ART. 40,  V,  TODOS DA LEI Nº 11.343/2006).
(…) PLEITEADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO ART.  33,  §  4º,  DA LEI  11.343/06.
NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE, NATUREZA E
DIVERSIDADE  DE  DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  PATAMAR
MANTIDO.  SUBSTITUIÇÃO  DE  EVENTUAL
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.  ART.  44  DO  CÓDIGO
PENAL. SANÇÃO FIXADA ACIMA DE 4 ANOS.
PEDIDO  ALTERNATIVO  DE  REDUÇÃO  DA
REPRIMENDA.  REEXAME  DA  DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR
CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA-BASE.
RECURSOS  CONHECIDOS  E  PARCIALMENTE
PROVIDOS. 1 - (…)  17.  A substituição da sanção
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reclusiva por penas restritivas de direito, é possível
quando  se  encontram  preenchidos  os  requisitos
subjetivo e objetivo previstos no art. 44 do Código
Penal. In casu, a pena estipulada ficou em patamar
superior  a  4  (quatro)  anos  de  reclusão,  o  que
impede a conversão da reprimenda em restritiva de
direitos,  por  não  restar  atendido  o  requisito
objetivo  previsto  no  art.  44,  inciso  I,  do  CP. 18.
Recursos  de  apelação  conhecidos  e  parcialmente
providos. (Apelação nº 0036186-55.2015.8.06.0001, 1ª
Câmara  Criminal  do  TJCE,  Rel.  Francisco  Carneiro
Lima. j. 19.12.2017). - grifei

9.  ALTERAÇÃO  DO  REGIME  PRISIONAL  PARA  O
“ABERTO”

Por fim, pede pela alteração do regime prisional do fechado para o
semiaberto.

Mas uma vez, o pedido deve ser rejeitado.

Obedecendo aos ditames estabelecidos dos arts. 59 e 68 do CP, o
juiz sentenciante analisou as circunstâncias judiciais,  fixando, ao final uma pena ao
apelante (superior a 08 anos).

Atendo,  ainda,  aos  preceitos  do  art.  33,  §  2º,  “a”,  do  Estatuto
Punitivo, estabeleceu, de forma acertada, o regime fechado para início de cumprimento
da pena, já que apesar de não ser reincidente, a reprimenda ficou acima de 8 (oito)
anos.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO  CRIME.  ROUBO  DUPLAMENTE
MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE  ARMA  E
CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157, §2º, I E
II,  DO  CÓDIGO  PENAL.  CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA. TESES DE ABSOLVIÇÃO
DO  RÉU  GELSON,  DE  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  FURTO,  DE  EXCLUSÃO  DAS
MAJORANTES,  DE  REDUÇÃO  DA PENA E  DE
ALTERAÇÃO  DE  SEU  REGIME  DE
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CUMPRIMENTO  AFASTADAS.  INSURGÊNCIA
DO  MP.  PRETENSÕES  DE  CONDENAÇÃO  DO
CORRÉU JHONATA, DE RECONHECIMENTO DA
AGRAVANTE  DA  DISSIMULAÇÃO  E  DE
MAJORAÇÃO  DA  PENA  DE  MULTA
REJEITADAS.  1.  A  prova  carreada  aos  autos
demonstra, de forma clara e segura, que o réu Gelson e
seu  comparsa,  mediante  ameaça  exercida  com  o
emprego  de  arma  de  fogo,  subtraíram  as  jóias  da
joalheria,  sendo  reconhecido  por  duas  das
funcionárias,  tanto  na  polícia  como  em  juízo,  com
certeza absoluta.  (…)  6. Impossibilidade de fixação
do regime semiaberto para o cumprimento da pena,
haja vista a quantidade de pena aplicada, de mais
de 08 anos, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do
Código Penal. 7. A absolvição do réu Jhonata deve ser
mantida por ser frágil a prova da autoria em relação a
ele.  8.  Inviável  o  reconhecimento  da  agravante  da
dissimulação,  já  utilizada para aumentar a pena-base
pelo  vetor  circunstância  do  delito.  9.  Pena de multa
que não comporta aumento porque fixada de acordo
com o critério bifásico e de molde a guardar proporção
com  a  pena  privativa  de  liberdade.  RECURSOS
DEFENSIVO  E  MINISTERIAL  IMPROVIDOS.
(Apelação  Crime  Nº  70070963210,  Quinta  Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina
Pereira Gonzales, Julgado em 09/11/2016) - grifei

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso e, de ofício,
corrijo a pena para 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi  ao  julgamento,  com  voto,  dele  participando  ainda,  os
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor e Eduardo Leite Lisboa (Juiz
de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio, vogal).

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 10
(dez) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 11 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                - Relator -
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