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Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Terceira Câmara Criminal 

Apelação Criminal nº: 0357979-53.2011.8.19.0001 
Apelante (1): Ministério Público 

Apelante (2): Fernando Lourenço Lopes 

Apelados: os mesmos 

Relator: Desembargador Paulo Rangel  

 
 

APELAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO. 

TESTEMUNHAS. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE. NÃO-

CARACTERIZAÇÃO. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE 

TENTADA. OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE. PROVAS INEQUÍVOCAS 

QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO 

ATIVA. SÚMULA 70 TJERJ. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE 

SE EXCLUI. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. A arguição de nulidade da 

sentença por quebra de incomunicabilidade das testemunhas não prospera, uma 

vez que lançada nos autos somente nas razões de apelação, sem respaldo em 

qualquer indício ou prova. Preliminar rejeitada. Efetivo oferecimento de quantia 

em dinheiro aos milicianos para não ser efetuada a prisão em flagrante. 

Depoimento dos policiais que efetuaram a prisão uníssonos e harmônicos. 

Aplicação do verbete sumular nº 70 do TJERJ. Prova oral harmônica e segura para 

apontar o emprego de arma de fogo. Laudos juntados aos autos após a prolação 

da sentença que atestam a potencialidade lesiva do armamento. Conjunto fático-

probatório apto a apontar a consumação do crime de roubo majorado. Atos 

executórios esgotados. O bem subtraído foi parcialmente recuperado, tendo a 

vítima suportado grande prejuízo.  Configurado o exaurimento da atividade 

criminosa, pois houve a inversão da posse. Acusado reincidente. Pena-base 

mantida na forma em que foi fixada. Manutenção do regime fechado, por ser o 

mais apropriado ao caso, a teor dos arts. 33 e 59 ambos do CP. Recursos que 

CONHEÇO e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para condenar o 

acusado pela prática do delito descrito no artigo 333 do CP, fixando-lhe a pena de 

3 (três) anos de reclusão e 50 dias-multa, à razão unitária mínima, em 

regime fechado, bem como para excluir a indenização fixada à título de 
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reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, mantendo-se, no mais, a sentença 

vergastada nos termos em que foi proferida.   

 
 

     

ACÓRDÃO 

 

 

             Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE 

APELAÇÃO em que figura como Apelantes o Ministério Público e Fernando 

Lourenço Lopes e como Apelados os mesmos. 

 

                          ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda 

Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 

julgamento realizado nesta data, por unanimidade de votos, em dar parcial 

provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.  

 

        Relatório nos autos. 
 

 

 

VOTO 
 

 

                             De início, não merece acolhida a preliminar arguída pela Defesa 

por quebra de incomunicabilidade das testemunhas, uma vez que a suposta 

comunicação entre as testemunhas não passa de mera suposição. Como muito bem 

consignado pelo Ministério Público em suas contrarrazões de apelo: 

 

 “... Nenhuma certidão há, nem 

declaração qualquer, quanto a ter o 

policial testemunha realmente se 

entrevistado com outra testemunha que 

já havia prestado seu respectivo 

depoimento.  
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Por outro lado, há que se ter em conta 

que em alegações finais a defesa nada 

argüiu quanto a (in) validade do 

depoimento, ou de sua complementação, 

não pedindo sua exclusão nesta 

oportunidade, havendo que se reconhecer 

a preclusão de tal invectiva...”  

 

 

                     Ademais, como cediço, a quebra da incomunicabilidade entre 

algumas testemunhas, que não é o caso destes autos, gera mera 

irregularidade.   

 

 

                     Realmente o artigo 210 do CPP dispõe que: “As testemunhas 

serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem 

ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas 

cominadas ao falso testemunho”, nada aludindo sobre a inobservância da 

regra, significando que consubstancia mera irregularidade, até porque, 

constatada a quebra da incomunicabilidade pode a parte que se sentir 

prejudicada fazer uso do disposto no artigo 214 do mesmo estatuto 

processual: “Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a 

testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de 

parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e 

a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá 

compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208.”  

 

 

                     A taxatividade da norma transcrita não deixa dúvida de que a 

mera quebra da incomunicabilidade entre as testemunhas não constitui motivo 

para impedir a realização da prova, seja da defesa ou da acusação, pois o 
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testemunho só será excluído nos casos de pessoas proibidas de depor, em 

razão de função, ministério, ofício ou profissão, que devam guardar segredo, 

salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho, 

o que não é a hipótese retratada nos autos.                   

 

 

                     Como se vê, repito, a arguição de nulidade por quebra de 

incomunicabilidade das testemunhas não tem como prosperar, haja vista que 

lançada nos autos somente nas razões de apelação, sem respaldo em qualquer 

indício ou prova. Ainda que existisse nulidade processual, esta deveria ter sido 

suscitada nas alegações finais, a teor do disposto no artigo 571, II, do CPP, o 

que não ocorreu. Assim, a matéria se encontra agora preclusa.   

 

 

      Rejeitada a questão trazida como preliminar pela Defesa, tendo 

em vista que restaram respeitadas as garantias constitucionais, passa-se à 

análise do mérito. 

 

 

                     Com efeito, como bem analisado na sentença combatida, a 

prova trazida aos autos, em especial a oral, afasta qualquer dúvida acerca da 

autoria e materialidade do crime de corrupção ativa, também, imputado ao 

acusado na inicial acusatória.  

 

 

                     Consoante se depreende dos depoimentos dos policiais autores 

da prisão em flagrante, prestados em sede policial e corroborados em Juízo, 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há dúvidas que o acusado 

efetivamente ofereceu a quantia em dinheiro descrita na inicial acusatória, qual 

seja, R$ 200.000,00, para não ser preso. 
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                     Como se vê, os depoimentos prestados em juízo pelos três 

policiais foram uníssonos e harmoniosos. O efetivo oferecimento de quantia em 

dinheiro aos milicianos para não ser efetuado o flagrante restou provado à 

exaustão. Aplicação do verbete sumular nº 70 do TJERJ. 

 

“O fato de restringir-se a prova oral 

a depoimentos de autoridades 

policiais e seus agentes não 

desautoriza a condenação.” 

 

 

        O policial MARCELO DOS SANTOS SORIANO DE OLIVEIRA, 

PMERJ, às fls. 162, confirmou em juízo o narrado na denúncia, ou seja, que o 

acusado, ainda dentro da cabine policial, prometeu-lhe a quantia de R$ 

50.000,00 para que não fosse conduzido à delegacia. 

 

 

                     De igual teor foram os depoimentos dos policiais MÁRCIO (fls. 

163) e FABIANO (fls. 164), que, em juízo, relataram que ao chegarem com o 

acusado ao hospital, receberam dele a oferta de R$ 200.000,00 para que fosse 

libertado.  

                  

                      Ainda em seu depoimento de fls. 164, o policial FABIANO DA 

SILVA RAFAEL, disse que o réu lhe disse que “ quando eu tenho que perder, eu 

perco”, complementando que já tinha dado golpes de 200 e 400 mil reais, e de 

outras quantias mais significantes, e que naquela oportunidade estava disposto 

a oferecer 200 mil em troca da liberdade dele.  

 

 

                      A conduta de oferecer ou promoter vantagem indevida a 

funcionário público pode dar-se por meio de palavras, gestos, escritos, atos. É 
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exigível apenas a inequívoca intenção do agente de determinar o funcionário 

público a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 

 

 

                       A consumação do crime de corrupção ativa (artigo 333 do CP) 

se dá com a mera prática do ato de oferecer vantagem, independente da 

realização efetiva do fim pretendido pelo agente, consistente no impedimento 

da realização de ato legal, no caso, sua condução à delegacia de polícia. 

 

 

                     No caso, a mecânica dos fatos define com clareza que o 

corruptor, ora acusado, consumou o delito ao oferecer vantagem indevida aos 

policiais militares.  

 

 

                      Em sendo assim, a autoria e materialidade dos fatos articulados 

na inicial acusatória, no que tange ao crime de corrupção ativa, restaram 

comprovados. O conjunto fático-probatório destes autos é convincente, robusto 

e suficiente a embasar um decreto condenatório. Deste modo, merece reparo a 

decisão de 1º grau para condenar o acusado por infração ao disposto no 

artigo 333 do CP e, considerando os péssimos antecedentes do acusado, bem 

como sua reincidência, fixo-lhe a pena de 3 anos de reclusão e 50 dias-

multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.    

 

 

No que tange ao pleito de exclusão da majorante do emprego 

de arma de fogo, sem razão a Defesa. O uso de armas de fogo restou 

demonstrado com a prova oral colhida, a vítima confirmou em juízo a 

abordagem e o modo como o acusado, com emprego de armas de fogo, 

consumou a subtração do valor narrado na inicial acusatória.  
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 Vale, aqui, salientar que as armas foram apreendidas, sendo 

que examinadas, os laudos não chegaram a tempo da prolação da sentença. 

Porém, a prova testemunhal supriu a ausência do exame e, com relação a isso, 

é indiscutível o emprego de instrumento potencialmente lesivo.  

 

 

                       Destaco que, ainda que carreados aos autos após a prolação 

da sentença, os laudos juntados às fls. 248/251, atestam que as armas 

possuíam capacidade para produzir disparos.  

 

 

                       Ademais, vê-se que os nossos Tribunais Superiores têm-se 

pronunciado reiteradamente no sentido de que é desnecessária a apreensão e 

a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a qualificadora 

do artigo 157, § 2º, I, do CP, já que o seu potencial lesivo pode ser 

demonstrado por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou 

pelo depoimento de testemunha presencial (STJ – HC 173712/RJ, HC 

155166/RJ, REsp. 1111783/RS, Ag. RG. No REsp. 1056458/ES, REsp. 

1124099/MG) (STF – HC 100933/SP, HC 96861/SP, HC 104653/PE, HC 

100910/SP). 

 

 

                       Os autos deste processo apontam que o acusado, 

indiscutivelmente, utilizou de armas de fogo para a prática do crime apurado. 

Em sendo assim, não há que se falar em afastamento da qualificadora. 

 

 

                       No que tange ao reconhecimento do roubo tentado, a razão 

não está com a Defesa e isso porque, como se extrai da leitura dos autos o réu 

não foi preso ao acaso, mas em razão de imediata perseguição após à 

subtração do dinheiro da vítima.  
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                      Como se vê, o apelante após ter subtraído o dinheiro da vítima, 

teve, por pequeno lapso de tempo, a posse do mesmo. Assim, ao contrário do 

que alega a Defesa, verifica-se que houve, sim, a consumação do delito.  

 

 

                       Ademais, de tal circunstância, ainda há de se ter em conta que 

dos R$ 100.000,00 (cem mil reais) subtraídos da vítima pelo acusado, apenas 

parte deste, ou seja, R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) foi recuperado, 

tendo, por isso, a vítima que suportar grande prejuízo.  

 

 

                      Configurado, pois, restou o exaurimento da atividade criminosa, 

pois que houve a inversão da posse do bem subtraído, tanto assim que, a 

vítima recuperou apenas pequena parte do dinheiro.  

 

 

                     Ressalte-se que não se exige qualquer lapso temporal mínimo 

de posse, sendo a fuga do agente na detenção do bem, argumento inequívoco 

da existência da posse. Registre-se, por oportuno, que, nos crimes contra o 

patrimônio, a palavra da vítima tem valor relevante para embasar o decreto 

condenatório, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência dos tribunais. 

Neste sentido seguem os seguintes julgados: 

 

Ementa. Apelação. Art. 157, § 2º, I, II do 

Código Penal. Recurso defensivo com 

alegação de que a prova não é robusta 

para a condenação e, subsidiariamente, 

que a pena aplicada seja reduzida se 

aproximando do mínimo legal. Palavra 

da vítima, em Juízo, que não deixa 

dúvida quanto à autoria, apesar da 
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negativa dos Apelantes. 

Reconhecimento dos roubadores em 

Juízo. Apelantes com extensa FAC e 

inúmeras condenações de crimes contra o 

patrimônio e contra os costumes. 

Circunstâncias judiciais são 

desfavoráveis. Pena-base fixada acima do 

mínimo legal, bem como as exasperações 

posteriores. Fundamentada a decisão. 

Dosimetria correta. Recursos desprovidos.  

2009.050.00231 – APELAÇÃO DES. 

ANGELO MOREIRA GLIOCHE Julgamento: 

18/02/2009 OITAVA CAMARA CRIMINAL.  

 

 

EMENTA - CRIME DE ROUBO - 

CONDENAÇÃO – PENA BASE FIXADA 

POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MÁ 

CONDUTA SOCIAL - REGIME FECHADO - 

RECURSO DE AMBAS AS PARTES - 

APELAÇÃO DEFENSIVA VISANDO A 

ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO FEITO 

PELA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL 

ACUSATÓRIA QUE CORROBORA AS 

DECLARAÇÕES DA LESADA - AUSÊNCIA 

DAS ALEGADAS CONTRADIÇÕES 

IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA 

VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O 

PATRIMÔNIO - TESTEMUNHA DE 

DEFESA QUE É ENTEADA DO RÉU E QUE 

PRESTA DECLARAÇÕES EM CONFRONTO 
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COM TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO - 

PROVADO O CONCURSO DE AGENTES 

NÃO HÁ FALAR EM CRIME DE ROUBO 

SIMPLES VEÍCULO ROUBADO SÓ 

RECUPERADO QUASE UM MÊS DEPOIS E 

NÃO RECUPERAÇÃO DE PARTE DA RES 

FURTIVA IMPEDEM O RECONHECIMENTO 

DA FORMA TENTADA – CRIME 

PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA A 

PESSOA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO 

EXIGE O REGIME FECHADO - 

DESPROVIMENTO DO RECURSO 

DEFENSIVO - A NÃO APREENSÃO DA 

ARMA EMPREGADA NO ROUBO NÃO 

DESCARACTERIZA A CAUSA ESPECIAL DE 

AUMENTO DE PENA - RÉU PRESO UM MÊS 

DEPOIS PORTANDO A MESMA ARMA DE 

FOGO EMPREGADA NO ROUBO E QUE FOI 

RECONHECIDA PELA VÍTIMA - 

PROVIMENTO DO RECURSO 

MINISTERIAL. 2008.050.07320 – 

APELAÇÃO DES. FATIMA CLEMENTE 

Julgamento: 17/02/2009 - QUARTA 

CAMARA CRIMINAL . 

 

 

Roubo duplamente qualificado e praticado 

na modalidade tentada. Art. 157, § 2º, I 

e II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código 

Penal. Pena de 03 anos, 03 meses e 06 

dias de reclusão, em regime fechado e 39 
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DM no VML. Recurso defensivo 

postulando o afastamento das 

qualificadoras, e redução máxima pela 

tentativa. Autoria e materialidade 

incontestes. Prova robusta. Concurso de 

agentes devidamente comprovado pelos 

depoimentos das testemunhas e lesada, 

nas duas fases judiciais, que deixam claro 

a participação do comparsa, que dava 

cobertura ao réu para garantir a execução 

do delito, efetuando disparos de arma de 

fogo contra o policial que o perseguia. A 

não apreensão da arma de fogo e 

ausência do laudo técnico em nada obsta 

a aplicação da majorante, comprovada 

pela prova oral. A palavra da vítima, 

ratificada pelas demais provas dos 

autos, tem valor relevante em crimes 

contra o patrimônio. Incabível a 

pretendida redução de 2/3 pela 

tentativa. A subtração já havia se 

concretizado, quando o réu foi 

perseguido e preso, não conseguindo 

seu intento por circunstâncias alheias 

à sua vontade. O regime fechado é o 

mais adequado, face à gravidade do 

delito. Sentença que obedece ao sistema 

trifásico e não merece reparos. Recurso 

improvido. 2008.050.03754 - 

APELACAO CRIMINAL DES. SUELY LOPES 
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MAGALHAES Julgamento: 14/08/2008 

OITAVA CAMARA CRIMINAL 

 

 

                            Ademais, tanto a doutrina como a jurisprudência são 

unânimes em afirmar que os crimes contra o patrimônio se consumam com a 

retirada da res futivae do domínio da vítima. Neste sentido: 

 

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE 

CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃODE 

INOCÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA AUTORIA E 

DA MATERIALIDADE DELITIVAS. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA. MOMENTO DE 

CONSUMAÇÃO DO DELITO. 

DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E 

TRANQÜILA DA RES FURTIVA. ESFERA DE 

VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. 

TENTATIVA DESCONFIGURADA. ORDEM 

DENEGADA. 1. A verificação da negativa 

de autoria e da inexistência de 

materialidade delitiva exige dilação 

probatória, medida incompatível com a 

via estreita do habeas corpus. 

Precedentes. 2. O Superior Tribunal de 

Justiça assentou que, para haver a 

consumação do delito de roubo, é 

desnecessário que haja a posse 

mansa e pacífica da res, bastando, 

para tanto, a mera detenção desta 

por breve espaço de tempo. Destarte, 
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a consumação do crime de roubo 

resta caracterizada mesmo que o 

bem esteja sob a esfera de vigilância 

da vítima, sendo possível a sua 

retomada por meio de perseguição 

imediata. 3. No caso em apreço, o iter 

criminis percorrido pelo agente mostra-se 

suficiente para caracterizar a 

consumação, uma vez que, pelo que se 

colhe dos autos, ele foi detido a alguns 

metros do local dos fatos, após 

perseguição empreendida por viatura 

policial. 4. Ordem denegada. 

 

 

Habeas Corpus nº 218.660 - MG 

(2011/0221107-0) Relator: MINISTRO 

VASCO DELLA GIUSTINA. Julgamento; 

06/12/2011. Sexta Turma AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PENAL. CRIME DE ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. CONSUMAÇÃO DO 

DELITO. POSSE TRANQUILA DA COISA 

SUBTRAÍDA. DESNECESSIDADE. 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO 

PRETÓRIO EXCELSO. FIXAÇÃO DO 

REGIME ABERTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 

VEDAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESSA PARTE, 

DESPROVIDO. 1. Incabível apreciar, em 

agravo regimental, questões não 





 

 

 

 
 

AP 0357979-53.2011.8.19.0001 (A) 14 

articuladas no agravo, tampouco 

debatidas na decisão ora agravada, por 

ser vedada a inovação recursal. 

Precedentes. 2. No que se refere à 

consumação do crime de roubo, esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal 

adotam a teoria da apprehensio, 

também denominada de amotio , 

segundo a qual considera-se 

consumado o mencionado delito no 

momento em que o agente obtém a 

posse da res furtiva , ainda que não 

seja mansa e pacífica e/ou haja 

perseguição policial, sendo prescindível 

que o objeto do crime saia da esfera de 

vigilância da vítima. 3. Agravo 

parcialmente conhecido e, nessa parte, 

desprovido AgRg no AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 17.680 – DF  

(2011/0142317-2) Relatora: MINISTRA 

LAURITA VAZ Julgamento: 11/10/2011 

Quinta Turma   

 

 

                      Destarte, a simples retirada do bem da esfera de 

disponibilidade da vitima já é suficiente para efeitos de reconhecimento da 

consumação do crime. Diante do iter criminis percorrido, assevero que o crime 

de roubo acabou por se consumar apesar da prisão em flagrante delito do réu.  
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                       Incabível, então, acolher o pleito defensivo de reconhecimento 

da modalidade tentada. Isto porque a prova produzida indica que os requisitos 

da tentativa não estão presentes, eis que, repito, para a consumação do crime 

basta a saída do bem da esfera de disponibilidade do ofendido, não se 

investigando acerca da presença de posse desvigiada, nem do lapso temporal. 

 

 

                      O fato de os policiais perseguirem o roubador não impede a 

consumação do crime, uma vez que a manutenção da coisa sob a posse do réu 

de forma mansa e pacífica não é elemento do tipo, exigindo o art. 157 do 

Código Penal, tão-somente a subtração da res mediante violência ou grave 

ameaça. A interpretação extensiva do dispositivo ora em comento, para exigir-

se o supramencionado requisito, ultrapassa a mens legis, devendo, pois, ser 

desconsiderado. 

 

 

                       Em sendo assim, claríssimo está que o apelante após subtrair o 

dinheiro da vítima, empreendeu fuga na posse do bem, somente tendo sido 

capturado em razão da pronta intercessão de policiais. Portanto, sem razão o 

pleito defensivo, pois o delito restou consumado, eis que a res furtivae saiu da 

esfera de disponibilidade da vítima, tendo esta suportado grande prejuízo, 

conforme já demonstrado. 

 

 

                     A pretensão defensiva de ver fixada a pena-base no mínimo 

legal não merece acolhida.  

 

 

                    A fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal foi 

suficientemente justificada pelo juízo a quo, uma vez que, consoante 
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fundamentado pelo douto Magistrado, restou devidamente comprovado nos 

autos que a culpabilidade foi elevadíssima. 

 

 

                      No mais, foi um crime cometido à luz do dia, em pleno Largo da 

Carioca no Centro do Rio de Janeiro, local de enorme fluxo de pessoas, não 

tendo o acusado qualquer escrúpulo em sacar as armas de fogo e apontá-las 

para a vítima e para um dos policiais responsáveis por sua prisão.  

 

 

                     Como bem ressalvado pelo órgão do Parquet em atuação no 

primeiro grau de jurisdição, “...a ação delituosa do réu colocou em risco não 

apenas a vida da própria vitima do roubo, como a de outras pessoas, 

transeuntes que passavam pela localidade. Não fosse a bem sucedida e 

surpreendente (para o réu) ação de um policial que estava de folga e à paisana 

que efetivamente acertou um disparo de arma de fogo contra o réu, este 

poderia ter dado azo a um embate em que inocentes ficariam feridos ou 

pagariam com suas vidas o preço da má índole do apelante. 

 

 

                     Também é de se ter em conta como consequência do crime a 

perda de expressiva quantia em dinheiro, cerca de R$ 53.000,00, que se 

perdeu e não foi recuperada pela vítima.  

 

 

                     Em suma, o réu acabou condenado a uma pena praticamente 

semelhante a de alguém que roubasse, com emprego de uma arma imprópria, 

um telefone celular de alguém que estivesse passeando pelo Largo da Carioca. 
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                     O próprio fato de ter sido empregada arma própria, do tipo arma 

de fogo, que se achava municiada (cf. fl. 07), é o suficiente para também 

ensejar o aumento da pena...” 

 

 

                     Como se pode perceber, a culpabilidade do acusado foi 

minuciosamente aferida com base na censurabilidade do ato, de modo que não 

há que se falar em abrandamento da pena-base fixada. Neste sentido, 

importante se faz saber que esse juízo não incide somente sobre o autor, mas 

também sobre o que ele cometeu. Através da análise feita pelo juízo de piso, é 

possível perceber que majoração da pena base foi feita com acerto, 

fundamentado com base na culpabilidade elevadíssima, visto que quanto maior 

a reprovação exercida pelo autor do fato, mais elevada deve ser sua pena. 

 

 

                      Neste sentido, vejamos o que diz a jurisprudência: 

 

A culpabilidade arrolada no art. 59 do 

CP não se confunde com aquela 

necessária para a caracterização do 

crime; na verdade, ela diz respeito à 

maior reprovação que o fato ou o 

autor ensejam no caso concreto 

(TJMG, Processo 1.0024.98.135297-

4/001(11, Rel. Alexandre Victor de 

Carvalho, DJ 6/10/2006).  

 

 

                        Assim é que andou bem o juízo sentenciante, usando da 

discricionariedade juridicamente vinculada, que lhe é facultada por lei, em 

aplicar a pena dentro das balizas estabelecidas pelas margens penais, 
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atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

especialmente a da culpabilidade. 

 

 

                        Podemos mencionar a seguinte decisão de nossos Tribunais 

(grifos nossos):  

 

"Ao proceder à individualização da pena, 

o Juiz, após aferir um leque de 

circunstâncias de natureza subjetiva - 

culpabilidade, antecedentes, conduta 

social e personalidade do agente - e de 

natureza objetiva - motivos, 

circunstâncias e conseqüências do crime -

, fixará aquela aplicável dentre as 

cominadas, em quantidade que for 

necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do delito, 

definindo, a seguir, o regime inicial de 

cumprimento da pena, a qual não deve 

ser excessiva nem demasiadamente 

branda, mas justa, adequada e idônea, 

em qualidade e quantidade suficientes 

para reprimir a prática da infração e 

promover a tutela da sociedade" (RT 

732/605). 

 

 

                       Anote-se, ainda, que o acusado é duplamente reincidente, 

conforme atestado em sua FAC e na certidão de fls. 142, o que impõe a 

exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6.  
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                       Neste contexto, impende ressaltar que na fixação da pena-

base, deve-se levar em consideração as oito circunstâncias judiciais previstas 

no artigo 59 do Código Penal e apenas se todas forem favoráveis, é que terá 

cabimento a aplicação da pena no mínimo legal, porém não sendo, deve ela 

situar-se acima da previsão mínima estabelecida pelo legislador. 

 

 

                      Assim, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal (grifos 

nossos): 

 

"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 

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" 

(HC 76.196-GO, 2ª Turma, rel. Min. 

Maurício Correa, 29/09/1998 ). 

 

"A fixação da pena-base acima do mínimo 

legal está suficientemente fundamentada 

na sentença, não se afastando da 

jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal que admite o acréscimo quando 
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consideradas as circunstâncias judiciais 

do art. 59 do Código Penal" (STF - HC 

69117-0 - Rel. Binar Gaivão - DJU, de 

8.5.92, p. 6267)." 

 

                         No que tange ao regime da condenação, não há dúvida que o 

condenado deverá cumprir a pena imposta no regime fechado, por ser o mais 

apropriado à repressão do crime cometido, a teor do disposto nos artigos 33 e 

59, ambos do CP.  

 

 

                       Por fim, em relação à pretendida cassação da indenização 

fixada a título de reparação dos danos morais, merece provimento o apelo 

defensivo. 

 

 

                        A fixação na sentença de valor de indenização para reparação 

dos prejuízos causados pela infração deve ser excluída, por violação ao 

princípio da congruência e por via de consequência, por afronta ao princípio do 

contraditório, uma vez que não há pedido de indenização na denúncia e nem 

poderia, pois, legitimidade para tanto não foi concedida ao Parquet, haja vista 

que tal pretensão diz respeito a direito individual disponível do ofendido, de 

cunho meramente patrimonial. Por outro lado, a Lei 11.719/08, que deu nova 

redação ao inciso IV, do artigo 387 do CPP, não se encontrava em vigor à 

época dos fatos.    

 

 

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, 

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar o acusado por infração ao 

disposto no artigo 333 do CP, às penas de 3 (três) anos de reclusão e 50 

dias-multa, à razão unitária mínima, em regime fechado, bem como para 
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excluir a indenização fixada à título de reparação dos prejuízos supotados 

pela vítima, mantendo-se, no mais, a sentença vergastada nos termos em que 

foi proferida.  

 

É como voto, senhor Presidente. 

 

                       Rio de Janeiro, 05 de março de 2013 

     

 

          

              PAULO RANGEL 
               DESEMBARGADOR RELATOR 
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