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APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA  EM
RELAÇÃO  À  PENA.  COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA.
VALORAÇÃO  NEGATIVA.  IMPOSSIBILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO  DA  REPRIMENDA.  PENA-BASE
FIXADA  NO  MÍNIMO  LEGAL.  DESCABIMENTO  DE
APLICAÇÃO  DA  ATENUANTE  DE  CONFISSÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- 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. No caso, a julgadora
primeva  considerou  tal  vetor  desfavorável  ao  réu  e  procedeu  ao
aumento da reprimenda neste aspecto, o que não é possível.

-  Redimensionamento  da  pena  que  se  impõe.  Constatando-se  que
todas as circunstâncias judicias são favoráveis ao réu, deve a pena-
base ser fixada no mínimo legal. Embora, no caso em tela, presente a
atenuante  de  confissão,  esta  não  pode  ser  aplicada,  ante  a
impossibilidade de minoração da pena, nesta fase, abaixo do mínimo
legal (Sum. 231 do STJ).     

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 dar provimento parcial ao apelo para reduzir a
pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Matheus  Cassemiro



Rodrigues, contra a sentença de fls. 117/122 proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara da
Comarca de Bayeux, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime
de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II, do CP), aplicando uma pena privativa de 06
(seis) anos de reclusão, além do pagamento de 120 dias-multa. 

Narra a denúncia que, no dia 11/05/2016, numa parada de ônibus da
Av. Liberdade, Bayeux, o acusado, em companhia de um adolescente, mediante grave ameaça,
subtraíram um aparelho celular, uma bolsa escolar e um blusão, pertencentes à Denise Vitória
do Nascimento Gomes, Ketley Victória Soares Ferreira e João Victor Lisboa Batista. 

Diante desses fatos, o réu foi incurso na pena do artigo 157, § 2º, II,
do CP (roubo circunstanciado).

 
Recebida a denúncia em 30/maio/2016 (fl. 692).  O  réu  foi

devidamente citado  (fls.  93/94),  apresentando  defesa  (fls.  95/98).  Realizada  audiência  de
instrução e julgamento (fls. 113/114). 

Finda  a  instrução  processual,  o  juízo  a  quo  proferiu  sentença  (fls.
117/122), julgando procedente a denúncia, sendo o réu condenado pela prática do crime de
roubo circunstanciado, sendo imposta uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de
reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, além do pagamento de 120 dias-multa. 

Irresignado, o apelante,  interpôs recurso de apelação (fls. 124). Em
suas razões recursais (fls. 134/138), alega, em suma, que: a reprimenda cominada deve ser
diminuída; a pena deve ser atenuada pela incidência da atenuante de confissão, devendo a
diminuição ser procedida em seu patamar máximo.

O Ministério Público, nas suas contrarrazões de fls. 141/145, entende
que o recurso deve ser parcialmente provido, a fim de que a atenuante de confissão seja
aplicada em seu quantum máximo, que seria 1/6 da pena-base. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no parecer das fls. 148/152,
da lavra do Procurador Alvaro Gadelha Campos, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO.

Do  exame  do  presente  recurso,  constata-se  que  a  insurgência  do
recorrente diz respeito unicamente a pena imposta. É importante pontuar que não obstante o
apelante  não  impugnar  diretamente  a  pena-base,  o  pleito  genérico  de  diminuição  da
reprimenda acaba por autoriza a análise ampla do tópico.

Ab initio, o disposto no art. 157 do CP estabelece uma pena entre 04
(quatro) a 10 (dez) anos. 

No caso, observa-se que a Juíza de primeiro grau, com fulcro no art.
59 do CP, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de
100 (cem) dias-multa,  tendo,  dentre  as  circunstâncias  judiciais,  considerado desfavorável
apenas o comportamento da vítima. Em seguida,  reconheceu a presença da atenuante de
confissão (art. 65, III, “d”, do CP, pelo que minorou a pena em 03 (três) meses e 10 dias-



multa, totalizando 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 90 (noventa) dias-
multa.  Na terceira fase da dosimetria, com fulcro no inciso II do § 2º do art. 157 do CP,
aumentou a pena de 1/3, resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, além
de 120 (cento e vinte) dias-multa. 

 Do exame da reprimenda, considero que houve excesso da julgadora
de primeiro grau quando considerou, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, 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)

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO
MAJORADO.  DOSIMETRIA DA PENA.  PLEITO  DE REDUÇÃO  DA PENA-
BASE.  MOTIVOS  DO  DELITO.  FUNDAMENTAÇÃO  GENÉRICA.
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO.  CRIME  PRATICADO  DE  MADRUGADA.
VULNERABILIDADE  DA  VÍTIMA.  FUNDAMENTO  IDÔNEO.
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  SE
CONSIDERAR  PREJUDICIAL  AO  AUTOR. PRESENÇA  DE  DUAS
MAJORANTES.  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  PARA  JUSTIFICAR  A
EXASPERAÇÃO DA PENA ALÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO
MATEMÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
4. Não colaborando a vítima para a ocorrência criminosa, a vetorial é neutra, e
não gravosa ao condenado.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas a
6 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.
(HC 211.611/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
22/09/2015, DJe 19/10/2015)

Destarte,  pelas  razões  esposadas  acima,  passo  a  redimensionar  a
reprimenda  imposta  ao  réu.  Considerando  a  impossibilidade  da  valoração  negativa  do
comportamento  da  vítima,  percebe-se  que  todas  as  circunstâncias  judicias  revelam-se
favoráveis ao sentenciado, pelo que a pena de deve ser fixada no mínimo legal.

 Assim,  fixo  a  pena-base  em  04  anos  de  reclusão,  além  do
pagamento de 10 (dez) dias-multa. Presente a atenuante de confissão espontânea, a qual
foi reconhecida também pela julgadora primeva, todavia, no caso concreto, não se mostra
possível a sua aplicação, face a impossibilidade de minoração da pena abaixo do mínimo
legal, nesse momento (Sum. 231 do STJ). Por fim, na terceira fase, reconheço a presença
da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), pelo que
majoro a pena de 1/3, resultando em uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (meses)
de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. Mantido o regime semiaberto e
os demais termos da sentença. 

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para reduzir a pena aplicada ao réu, pelo crime de roubo circunstanciado, previsto no
art. 157, § 2º, II do CP, para de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do
pagamento de 13 (treze) dias-multa. Mantido o regime semiaberto e os demais termos da
sentença. 

Considerando o entendimento consagrado pelo C. STF, 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 também 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 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, 29 de maio de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador - Relator

 


