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APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
IRRESIGNAÇÃO.  I.  PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUDENTE. AUTORIA
E  MATERIALIDADE  DO  CRIME  COMPROVADAS.
INVIABILIDADE  DO  PLEITO.  II)  ALEGAÇÃO  DE
EXACERBAÇÃO DA PENA. VERIFICAÇÃO EM PARTE.
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA.  VALORAÇÃO
NEGATIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIA
NEUTRA. PENA QUE DEVE DER REDIMENSIONADA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

-  Havendo  prova  cabal  da  materialidade  e  autoria  do  delito
descrito na denúncia, consubstanciada por testemunhos colhidos
sob o crivo do contraditório,  acertada a  decisão que concluiu
pela procedência da denúncia.

-  Inviável o pedido de redução da pena aplicada na sentença,
quando verificado que o magistrado a quo analisou devidamente
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, aplicando
justificadamente a pena-base acima do mínimo legal, haja vista
haver circunstâncias valoradas em desfavor do réu.

-  O  comportamento  da  vítima,  em  consonância  com  a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  constitui,  em
regra, circunstância neutra, somente sendo valorada em favor do
réu, caso se entenda que a vítima contribuiu para a ocorrência do
delito.  Na  hipótese,  o  julgador  primevo  considerou  tal  vetor
desfavorável ao réu e procedeu ao aumento da pena-base neste
aspecto,  o que não é possível,  razão por que a pena deve ser
redimensionada, com o devido decote dessa parte.

-  Outrossim,  as  demais  circunstâncias  foram  devidamente
sopesadas, aplicando-se justificadamente a pena-base acima do



mínimo  legal,  haja  vista  existir  circunstâncias  valoradas  em
desfavor do réu.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados.
 
ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

 
RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por Ney Werverton
Guedes Santos contra  a  sentença de fls.  198/214, proferida pelo MM Juiz  Rodrigo
Marques  Silva  Lima,  da  6ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,  a  qual  julgou
parcialmente  procedente  a  denúncia,  condenando-o  à  pena  de  12  (doze)  anos  de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, estes à
base  de  1/30  (um trinta  avos)  do  salário-mínimo  à  época  dos  fatos.  Não  houve  a
substituição  preconizada  no  art.  44,  haja  vista  o  não  preenchimento  dos  requisitos
necessários. A sentença condenou, ainda, o outro acusado, Sued André do Nascimento
Silva, porém este não interpôs recurso apelatório.

Consta da peça inaugural que:
 
“que,  no  dia  05  de  novembro  de  2015,  por  volta  das  13h4Omin,  nas
proximidades de uma funerária na Av. Vasco da Gama, os acusados acima
qualificados,  foram  presos  em  flagrante  após  subtraírem  mediante
violência e grave ameaça, dois aparelhos celulares e a quantia de R$55,00
(cinquenta e cinco reais) da vítima Danielle Fabíola Santos da Silva.
Outrossim,  no  dia  anterior,  por  volta  das  07h20min,  os  denunciados
subtraíram para si  mediante grave ameaça o aparelho celular de Renata
Maria  Santiago da  Costa,  do  interior  da  loja  Vitrine  da  Moda,  local  de
trabalho da vítima.
No  dia  04  de  novembro  de  2015,  quando  Renata  Maria  entrava  no
estabelecimento comercial acima descrito, os acusados que pilotavam uma
motocicleta abordaram a vítima anunciando o assalto de modo violento e
agressivo. Sued André, então, tomou seu aparelho celular evadindo-se com
seu comparsa sem destino definido.
Policiais  militares  que  faziam  rondas  pelo  centro  da  cidade  tomaram
conhecimento dos fatos adotando algumas diligências para localização dos
acusados, sem, todavia, alcançarem êxito.
Ocorre que no dia seguinte, o policial Edney Cardoso Vieira, que participara
das diligências na véspera, recebeu a informação de que a vítima Danielle
Fabíola Santos da Silva fora assaltada na loja onde trabalha, no bairro do
Cristo,  por  elementos  cuja  descrição  coincidia  com  o  dos  autores  do
primeiro roubo.
Partindo  em  busca  dos  denunciados,  tal  guarnição  deparou-se  com  os
suspeitos que tentaram fuga, tendo se iniciado perseguição. No entanto, ao
chegarem na Av.  Vasco da Gama,  nas proximidades de uma funerária,  a
Cavalaria  da Polícia  Militar  conseguiu interceptá-los,  e  uma pessoa  que
passava  pelo  local  afirmou  reconhecer  os  acusados  como  os  autores  do
delito sofrido por Renata Maria, prontificando-se a localizá-la e encaminhá-
la à Central de Polícia.
Conduzidos à autoridade policial, os acusados foram autuados em flagrante
após  o  reconhecimento  de  ambas  as  vítimas,  negando-se  a  prestarem
declarações  em  tal  momento.  Frise-se  que  parte  da  res  furtivae  foi
localizada em poder dos increpados” (fls. 02/04) (grifos nossos).



A defesa  do  réu  Ney  Werverton  Guedes  Santos apresentou
recurso apelatório  às  fls.  221 e,  nas  razões  recursais  de fls.  225/236,  o  recorrente
sustenta que não há relação de causalidade de sua conduta com o delito; que o crime foi
cometido apenas pelo corréu  Sued André do Nascimento Silva e que apenas lhe deu
carona;  que  o  objeto  do  delito  não  foi  encontrado  em seu  poder;  que  a  autoridade
policial reconhece a dúvida sobre a participação do recorrente na empreitada criminosa;
que o ora recorrente não foi reconhecido pela vítima; que não há provas suficientes para
a  sua  condenação.  Quanto  à  dosimetria  da  pena,  o  recorrente  aduz  que  o  juízo  de
primeiro  grau  exacerbou  a  pena-base  de  forma  desfundamentada,  utilizando-se  de
referências vagas e tornando-a definitiva em patamar elevado.

Alega, ainda, que o julgador a quo deixou de aplicar a detração,
já que foi preso na data de 05 de novembro de 2015, havendo cumprido na data do
recurso (07/12/2016) o tempo total de 392 (trezentos e noventa e dois) dias de cárcere.

Ao final, ante os fatos alegados e pelo princípio do in dubio
pro reo, o apelante pugna pela sua absolvição e, caso não seja esse o entendimento
da Câmara Criminal, pleiteia a readequação da sanção imposta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 237/240,
pela manutenção da sentença.

 
A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 250/254, da lavra

da insigne Procuradora de Justiça  Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, opinou
pelo desprovimento do apelo.

 
É o relatório.

VOTO:  EXMO.  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA CUNHA
RAMOS

 
De  início,  há  de  se  observar  que  o  recorrente  centra  sua

irresignação  nos  seguintes  pontos:  I  –  na  ausência  de  elementos  probatórios
suficientes a ensejar a condenação imposta, ante a falta de causalidade entre a sua
conduta e o delito; II – na ocorrência de suposta exacerbação da pena fixada por
ocasião da condenação.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Contudo, impossível a absolvição pretendida. Explico.

Do pleito absolutório

Em  razões  recursais,  o  recorrente,  Ney  Werverton  Guedes
Santos, alega que não concorreu para a prática delituosa e que apenas deu carona
ao corréu  Sued André, versão confirmada por ele,  razão por que almeja a sua
absolvição. 

Inicialmente,  ressalte-se  que  a  denúncia  foi  julgada
parcialmente  procedente,  e  os  réus  foram  condenados  pela  prática  delitiva  do
crime de roubo cometido no dia 05/11/2015, porém o MM julgador a quo deixou de
reconhecer a autoria e materialidade do crime de roubo ocorrido no dia anterior



(04/11/2015),  também  descrito  na  denúncia,  diante  do  duvidoso  contexto
probatório,  conforme  expôs  na  decisão.  Outrossim,  importante  destacar  que  a
dúvida quanto à prova existente nos autos ocorreu apenas em relação ao delito do
dia 04/11/2015.

Quanto ao acusado Sued André do Nascimento Silva, repito, não
apelou da decisão, conforme relatado.

Pois  bem.  Como  bem  registrado  pelo  MM.  Juiz  prolator  da
decisão  desafiada,  a  materialidade  delitiva  pode  ser aferida  através  do  auto  de
prisão em flagrante (fls. 06/08), auto de apresentação e apreensão (fls. 09), autos de
entrega (fls. 10/11) e, também, através das declarações prestadas na Delegacia e em
juízo pelas vítimas e testemunhas que foram ouvidas.

Igualmente,  quanto à autoria do crime, restou comprovada
pela  prova  produzida  durante  a  instrução  do  processo,  merecendo  destaque  os
depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, os quais foram convincentes e
harmônicos  entre  si,  além  dos  interrogatórios  dos  denunciados,  não  havendo
dúvida quanto à prática delitiva.

Contrariando  o  que  sustenta  o  apelante  em  seu  recurso,  o
arcabouço  probatório  constante  nos  autos,  especialmente  no  que  se  refere  à  prova
testemunhal, não deixa dúvidas acerca da pertinência do decreto condenatório proferido
pelo MM. Juiz primevo. 

A  vítima  Danielle  Fabíola  Santos  da  Silva  contou,  com
riqueza de detalhes, a ação procedida pelos increpados, conforme depoimento na
Delegacia (fls. 10), confirmado em juízo (mídia de fls. 163):

“QUE: Hoje, por volta das 13:30 horas, quando se encontrava na loja onde
trabalha  (MC  Recargas  de  Celulares),  situada  na  Rua  Elias  Cavalcante
Albuquerque, 34, Cristo Redentor, João Pessoa, PB, próximo ao cemitério do
bairro;  QUE foi quando, repentinamente, lá chegou um jovem de camisa
amarela,  usando  capacete  com  pele  clara,  capacete  preto;  QUE  ato
contínuo,  tal  homem  entrou  na  loja  dizendo:  "É  um  assalto.  Passe  o
dinheiro mizera!",  chegando inclusive  a puxar o  cabelo  da declarante;
QUE ele abriu a gaveta do caixa e tirou o dinheiro que tinha, no caso, R$
55,00. O restante do dinheiro já havia sido levado pelo proprietário; QUE o
acusado levou também  dois celulares,  sendo um Nokia na cor branca, já
velho,  e  um Samsung de  um Chip e na cor  preta;  ambos pertencentes  à
declarante; QUE o acusado insistiu para que a declarante abrisse o cofre,
que lhe informou não estar com as chaves; QUE então, o mesmo se retirou
com raiva  e  foi  embora em uma moto  onde  havia  outra  pessoa,  cujas
características não sabe dizer; QUE nesta unidade policial reconheceu este
acusado como sendo SUED ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA;  QUE
pouco tempo antes do assalto, viu uma moto circulando lá perto, acreditando
que foi exatamente essa moto a acima referida; QUE as lojas vizinhas comentaram
que viram uma moto preta com dois homens parando em frente à MC; QUE na
loja de ração, localizada ao lado da MC, existem duas câmeras;  QUE um dos
funcionários dessa loja de ração informou que havia visto quando a moto parou
com dois jovens, tendo um descido e outro ficado aguardando”.

Corroborando as declarações da vítima, vejamos os depoimentos
prestados  pelos  policiais  que  participaram  do  flagrante,  na  condição  de
testemunhas,  na  Delegacia  e  confirmados  em  juízo  (mídia  de  fls.  123),  os  quais
relataram:



“QUE: Ontem, no início da manhã, quando estava de plantão na área do
Centro de João Pessoa, PB,  tomou conhecimento de que teria havido um
assalto  nas  imediações do  estabelecimento  comercia  Vitrine  da  Moda,
situada na Av Treze de Maio, nesta Capital; QUE teriam cometido tal assalto
dois  rapazes  em  uma  moto  cometeram,  levando  um  celular  da  marca
Samsung Prime, de cor branca, de RENATA MARIA SANTIAGO DA COSTA;
QUE na ocasião do referido assalto, esses dois elementos pararam a moto e
o de camisa amarela puxou o celular dessa vítima; QUE assim, desde que
tomaram conhecimento deste crime, ficaram em alerta e diligenciando, na
medida do possível, para localizarem os suspeitos; QUE por coincidência,
hoje,  novamente entrou de plantão, já que ontem era extra,  e soube pelo
CIOP que, por volta das 13:40 horas do corrente, uma dupla de jovens com
características  semelhantes  aos  acusados  do  dia  anterior  (acima
mencionados)  teriam praticado um assalto,  inclusive,  também utilizando
moto; QUE que essa avenida fica entre o Centro e o bairro Jaguaribe; QUE
instantes  depois,  na rua Capita José Pessoa,  que é uma transversal,  sua
guarnição deparou-se  com  dois  elementos  em  uma  moto,  com  as
características muito semelhantes, inclusive,  um ainda utilizando camisa
amarela; QUE ao avistarem a VTR os suspeitos saíram em alta velocidade,
sendo,  a  partir,  de  então,  perseguidos  pela  viatura;  QUE  durante  a
perseguição,  os  ocupantes  da moto passaram por diversas ruas,  entre  as
quais, a Primeiro de Maio, Rodrigues de Aquino, Vasco da Gama, algumas
pela contra-mão; QUE entretanto, ao chegarem próximo a uma funerária na
Av  Vasco  da  Gama,  precisamente  em  frente  a  um  posto  de  gasolina,  os
infratores  foram abordados  por  uma guarnição da Cavalaria;  QUE logo
depois, a VTR comandada pelo depoente chegou neste local, reconheceu os
suspeitos; QUE neste loca, além da PM, estavam populares, tendo um deles
dito: "Esses dois elementos fizeram um assalto ontem, e eu sei  quem é a
vitimai"; QUE ato contínuo, tal popular ligou para a vítima (posteriormente
identificada como RENATA MARIA), a qual se prontificou a reconhecê-los
nesta  Centra  de  Flagrantes,  o  que  fez  pouco  tempo  depois,  quando  os
infratores foram apresentados nesta unidade policial; QUE aqui, presenciou
RENATA dizer que, após olhar minunciosamente os sus disse reconhecer um
deles (SUED ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA) como autor do ri. o de ontem a
sua pessoa; QUE soube ainda que a vítima do celular, encontrado hoje com os
conduzidos, estaria vindo a esta Central Entretanto, até a conclusão desta oitiva, a
mesma não compareceu; QUE não sabe o nome dessa vítima, mas, através do
próprio telefone apreendido com os citados suspeitos, foi mantida contato verbal,
com ela, onde a mesma se comprometeu com sua vinda; QUE um dos policiais de
sua equipe, Sd. Jesuíno, manteve contato com a Penitenciária Média, dando os
nomes dos dois suspeitos, ocasião em que a direção do presídio lhe informou que
tais  jovens  cumprem  pena  naquela  penitenciária,  onde  foram  beneficiados
recentemente com o regime semi-aberto, ou seja, retornando àquela unidade
prisional  no  período  noturno” (condutor  e  testemunha  Edney
Cardoso Ferreira - fls. 06/07 e mídia de fls. 123).

“QUE:  (…)   uma  dupla  de  jovens  com  características  semelhantes  aos
acusados  que  no  do  dia  anterior  teriam praticado  um assalto,  inclusive,
também utilizando  moto, teriam acabado  de  praticar  outro  roubo,  neste
último caso,  ali  perto,  na Av Treze de  Maio,  Centro desta Capital;  QUE
instantes depois, na rua Capitão José Pessoa, sua guarnição avistou dois
homens em uma moto Fan de cor preta, 125, com as características muito
parecidas às dos acusados de um assalto no dia anterior; QUE quando os
suspeitos viram a viatura começaram a fugir, mas foram perseguidos pela
guarnição; QUE durante essa perseguição, os suspeitos entraram, inclusive,
na  contra-mão  de  algumas  ruas;  QUE  entretanto,  quando  os  suspeitos
(posteriormente identificacos como sendo NEY WERVERTON GUEDES
SANTOS e SUED ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA) chegaram perto de
uma funerária, na Av Vasco da Gama, foram detidos por uma guarnição da
Cavalaria;  QUE  sua  viatura  chegou  ao  local  onde  também  estavam
populares, tendo um deles dito: "Esses dois elementos fizeram um assalto



ontem, e eu sei quem é a vitimai"; QUE ato contínuo, tal popular ligou para
a  vítima  (posteriormente  identificada  como  RENATA MARIA),  a  qual  se
prontificou  a reconhecê-los  nesta  Centra  de  Flagrantes,  o  que  fez  pouco
tempo  depois,  quando  os  infratores  foram  apresentados  nesta  unidade
policial;  QUE  aqui,  viu  quando  RENATA disse  reconhecer  um  daqueles
homens - no caso, SUED ANDRÉ DO NASCIMENTO SILVA - como o que a
assaltou no dia anterior;  QUE tomou conhecimento que vítima de roubo
praticado pelos suspeitos (NEY e SUED) no dia de hoje, onde foi tomado
um  celular  Nokia  de  cor  branca  (encontrado  hoje  com  os  meliantes),
estaria vindo a esta Central Entretanto;  QUE entretanto, até a conclusão
desta oitiva, ela não compareceu, mas disse, via telefone que estaria vindo e
que  se  chama  DANIELE  FABÍOLA  SANTOS  DA  SILVA  (3127011
SSP/PB); QUE por fim, salienta que SUED apresenta um arranhão na altura
do rosto,  de  acordo com ele,  ocorrido  quando deitou-se  bruscamente  no
chão,  após  receber  ordem  policial;  enquanto  que  NEY  apresenta  várias
escoriações, de acordo com ele, em virtude de uma queda de moto, ocorrida
há cerca de quinze dias” (testemunha Willeken Jesuino da Silva -
fls. 08 e mídia de fls. 123)

Pois  bem.  As  provas  produzidas  nos  autos  revelam que  o
recorrente, Ney Werverton Guedes Santos,   parou a motocicleta para   Sued André do  
Nascimento Silva     praticar o roubo dando-lhe fuga e, logo em seguida,   pelos relatos
colhidos, os réus foram perseguidos pela Polícia Militar, que recebeu a informação
do assalto e saíram em busca dos acusados, ocorrendo a prisão em flagrante de
ambos.     

Ora, o próprio recorrente relatou que deu uma carona ao
corréu para o centro da cidade, negando a participação no crime. Todavia, diante
das provas, sua versão se mostra isolada nos autos e, apesar de o apelante não
haver  sido  reconhecido,  já  que  permaneceu  na  moto  e  de  capacete,  houve  o
reconhecimento do corréu Sued André pela vítima. Não havendo, portanto, dúvidas
quanto a participação do ora apelante no ato criminoso,  diante da declaração que deu
carona àquele e dos demais esclarecimentos dados pela vítima e testemunhas.

Verifica-se,  pois,  que  a  atuação  do  ora  recorrente  tem
relação  de  causalidade  com  o  resultado  da  conduta  delituosa,  uma  vez  que
concorreu para o crime quando parou a motocicleta para o corréu subtrair os
celulares e o dinheiro, mediante violência e ameaça, empreendendo fuga logo em
seguida.

Por fim, é cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores
vem entendendo que o depoimento prestado por policiais se reveste de inquestionável
eficácia probatória,  sobretudo quando prestado em Juízo,  local onde é garantido aos
acusados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa.  Nesse  sentido,  destaco  os  seguintes
precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
TESE  DE  FRAGILIDADE  DA  PROVA  PARA  SUSTENTAR  A
ACUSAÇÃO.  VIA  IMPRÓPRIA.  NECESSIDADE  DE  EXAME
APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.  DEPOIMENTO DE
POLICIAIS.  VALIDADE  PROBATÓRIA. 1.  O  exame  da  tese  de
fragilidade  da  prova  para  sustentar  a  condenação,  por  demandar,
inevitavelmente,  profundo  reexame  do  material  cognitivo  produzido  nos
autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções,  revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia



probatória,  sobretudo  quando  prestados  em  juízo,  sob  a  garantia  do
contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada. (STJ, HC 115.516/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe
09/03/2009)

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  CONDENAÇÃO.  DEPOIMENTOS  DE
POLICIAIS.  CREDIBILIDADE.  COERÊNCIA COM O CONJUNTO
PROBATÓRIO.  REEXAME  DE  PROVA.  IMPOSSIBILIDADE.  1.
Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de
Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário,
ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a
constatação  de  ilegalidade  flagrante,  abuso  de  poder  ou  teratologia.  2.
Orienta-se  a  jurisprudência  no  sentido  de  que  os  depoimentos  dos
agentes  policiais  merecem credibilidade como elementos de convicção,
máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos,
situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as
condenações. 3.  Tendo  as  instâncias  ordinárias  indicado  os  elementos  de
prova  que  levaram  ao  reconhecimento  da  autoria  e  materialidade  e,  por
consequência,  à  condenação,  não  cabe  a  esta  Corte  Superior,  em  habeas
corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara
fático-probatória,  inviável  nessa  via  processual.  4.  Habeas  corpus  não
conhecido. (STJ, HC 206.282/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 26/05/2015)

Portanto,  em que pesem as  alegações  formuladas  no presente
recurso,  a  autoria  e  a  materialidade  dos  delitos  de  roubo  circunstanciado  são
irrefutáveis,  de  modo  que não  merecem  prosperar  as  alegações  inerentes  à
insuficiência de provas para fundamentar a condenação.

 
Da dosimetria da pena

 
 
Nas  razões  recursais,  o  apelante  pugna  pela  revisão  da

dosimetria  da  pena  sob  o  argumento  de  exacerbação  da  reprimenda.  Outrossim,
argumenta que as circunstâncias judiciais não foram devidamente fundamentadas.

Pois  bem.  É  pacífico  o  entendimento  no  sentido  de  que  o
julgador, ao realizar a dosimetria da pena, não deve se restringir, apenas, aos preceitos
estatuídos  no  Código  Penal,  devendo  atentar,  também,  para  a  máxima  da
proporcionalidade/razoabilidade (STJ - HC: 203985 MS 2011/0085778-4).

In casu,  da leitura da  sentença (fls. 207/209),  verifica-se que o
MM Juiz, ao proceder à dosimetria da pena, por considerar 05 (cinco) circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu: culpabilidade, antecedentes, motivo, circunstâncias e
comportamento da vítima, fixou a  pena-base, em 08 (oito) anos de reclusão e 80
(oitenta)  dias-multa,  já  que  o  intervalo  da pena gravita  entre  04  e  10  anos  de
reclusão.

Passando à segunda fase da fixação da pena, o julgador primevo,
reconhecendo a existência da agravante de  reincidência do réu (art. 61, I, do CP) –
visto  que  possui  duas  condenações  por  roubo,  sendo  uma  delas  utilizada
desfavoravelmente quando da aplicação da pena-base a título de maus antecedentes –,
agravou a pena em 01 (um) an  o para    09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa)  
dias-multa.



Em terceira  fase,  pela  causa especial  de aumento de pena do
concurso de pessoas, aumentou a pena em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 12
(doze) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa  ,   t  ornando-a definitiva.  

Como visto, a pena-base foi aumentada em 04 (quatro) anos
a  mais  que  o  mínimo  legal  previsto.  Nesse  diapasão, no  que  se  refere  à
culpabilidade, antecedentes, motivo e circunstâncias do crime, a penalidade básica
restou  fixada  em patamar justo  e  proporcional  à  conduta  delituosa  praticada,
apresentando-se ajustada à reprovação e prevenção delituosa.

No entanto, há de se reconhecer a exacerbação da pena-base
apenas em parte,  considerando que houve excesso do julgador primevo apenas
quando ponderou o comportamento da vítima como vetor desfavorável ao réu e
procedeu ao aumento da reprimenda neste aspecto.

Na  verdade,  tal  circunstância,  em  consonância  com  a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é,  em  regra,  neutra,  somente
sendo valorada em favor do réu, caso se entenda que a vítima contribuiu para a
ocorrência do delito, o que não é a hipótese.

Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ART. 241 DO ECA. PENA-BASE.
MOTIVOS,  PERSONALIDADE  E  COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA.
ILEGALIDADE  NA  MOTIVAÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
PENA-BASE.  PERSONALIDADE,  MOTIVOS,  CONSEQUÊNCIAS  E
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS.  EXASPERAÇÃO  JUSTIFICADA.  VIOLÊNCIA
PRESUMIDA. CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES. ILEGALIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
6. De  acordo  com  o  entendimento  desta  Corte  Superior,  o
comportamento  da  vítima  é  circunstância  judicial  que  nunca  será
avaliada desfavoravelmente: ou seja, ou será positiva, quando a vítima
contribui  para  a  prática  do  delito,  ou  será  neutra,  quando  não  há
contribuição.
7. Esta Corte Superior entende que nas hipóteses de crimes de estupro ou
atentado violento ao pudor praticados com violência presumida não incide a
regra da continuidade delitiva específica.
8.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  para
redimensionar a pena do paciente para 18 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão.
(HC  211.327/PB,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
PRÓPRIO.  NÃO CABIMENTO.  ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
PACIENTE CONDENADO A 8 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM
REGIME  FECHADO,  E  32  DIAS-MULTA.  PLEITO  DE  DECOTE,  NA
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS
VETORES  DA  PERSONALIDADE  E  DO  COMPORTAMENTO  DA
VÍTIMA. DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, UMA USADA COMO
MAUS  ANTECEDENTES  E  OUTRA  COMO  PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL.  POSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO  DA
VÍTIMA.  VETOR  NEUTRO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  SUA
VALORAÇÃO  NEGATIVA.  HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.
ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO  PARA  REDUZIR  AS  PENAS



APLICADAS AO PACIENTE.
(...)
4. As instâncias de origem consignaram que a vítima em nada contribuiu para
a  prática  do  crime  e  a  aludida  circunstância  foi  valorada  negativamente.
Entretanto, tal entendimento não se coaduna com os julgados deste Tribunal
Superior, segundo os quais não se pode considerar como desfavorável ao
réu o comportamento neutro da vítima.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a
pena do paciente para 7 anos e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa, mantidos
os demais termos da condenação.
(HC  330.941/AL,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015)

Destarte,  pelas  razões  esposadas  acima,  passo  a
redimensionar a reprimenda imposta ao réu, procedendo ao decote de 01 (um) ano
na pena-base e 30 (trinta) dias-multa, na primeira fase da dosimetria, referente ao
aumento pelo comportamento da vítima, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e
50 (cinquenta) dias-multa.

Mantendo  os  demais  termos  da  sentença,  aplica-se  a
agravante da reincidência na segunda fase,  agravando-se a pena para  08 (oito)
anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa e, na terceira fase, diante do concurso
de pessoas, com o aumento de 1/3 (um terço), a pena finaliza em 10 (dez) anos e 02
(dois) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa,   tornando-se definitiva.   

-     Quanto     ao     pleito     de     reconhecimento     do     instituto     da     Detração     Penal.  
 

Relativamente à aplicação, nos termos da Lei nº. 12.736/2012,
em favor do apelante, dos benefícios decorrentes do instituto da detração penal, tenho
que tal garantia, ao contrário do que argumenta, não lhe foi suprimida, apesar de o
magistrado primevo não contemplar em seu decisum qualquer tópico referente a esse
ponto.

Seguramente, o MM. Juiz sentenciante não se reportou a tal
ponto pelo fato de que, estando o réu encarcerado há 10 (dez) meses – na data da
prolação da sentença – , a dedução do seu período de custódia preventiva seria
incapaz de permitir, naquele momento, bem como por agora (um ano e 10 meses),
qualquer progressão de regime, como deseja o apelante. 

Outrossim, ainda há de se ressaltar que o réu se encontra
com o regime em conformidade com a pena ora alterada (fechado), nos termos do
art. 33 do CP, além de o réu ser reincidente e, ainda, no momento em que foi preso
em flagrante, encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto decorrente de
condenação anterior.

Entretanto, seguindo preso o apelante, o acompanhamento
da penalidade imposta será exercido pelo Juízo da Execução, a quem caberá o
reconhecimento dos direitos do apenado durante o cumprimento da sanção
imposta, bem como as análises e decisões acerca dos pleitos por ele formulados (Lei
7.210/84).

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO



RECURSO para redimensionar a pena  para  10 (dez) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da
sentença.

 
Oficie-se  ao  juízo  processante,  comunicando  o  teor  desta

decisão.

É como o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos,
relator, Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da
vaga de Desembargador), revisor, e João Benedito da Silva (vogal).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator

 
 


