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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0001618-88.2004.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são 
apelantes WILLIAN FARIA e ISRAEL ARCHANJO OLIVEIRA DOS 
SANTOS.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial 
provimento nos termos do voto do Relator, que fica vencido em parte. O 
Revisor declara voto vencedor.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores ALEX ZILENOVSKI (Presidente sem voto), ALMEIDA 
SAMPAIO E J. MARTINS.

São Paulo, 18 de maio de 2015.

DINIZ FERNANDO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Ape lação Cr imina l  n º  0001618-88 .2004 .8 .26 .0050  
Ape lantes :  Wi l l ian Far ia  e  Is rae l  Archanjo Ol ive i ra  dos  
Santos
Ape lado:  Minis tér io  Públ ico
Or igem:  19ª  Vara  Centra l  Cr imina l  da  Comarca  de  São  
Pau lo
Juíza  de  1ª  ins tânc ia :  Dra .  Deborah  C iocc i

VOTO nº 1349

ROUBO MAJORADO. Preliminar de reunião de processos -  
Delito conexo. Inviabilidade, mesmo em tese, de junção 
dos autos, posto que já houve decisão absolutória com 
trânsito em julgado. Inteligência do art. 82 do CPP. No 
mérito, pleito de absolvição por insuficiência probatória. 
Condenação lastreada na prova coligida nos autos, 
inclusive em confissão dos réus. Manutenção das causas 
de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma 
de fogo. Impossibilidade de aplicação ao corréu WILLIAN 
do instituto da delação premiada. Colaboração com o 
Justiça que deve ser entendida como confissão 
espontânea, circunstância atenuante prevista no art. 65 do 
CP. Penas bem dosadas, determinando-se tão somente 
adequação da pena do réu ISRAEL por erro aritmético no 
seu cálculo. Regime inicial fechado mantido. Parcial 
provimento ao recurso.

1) WILLIAN FARIA e ISRAEL ARCHANJO 
OLIVEIRA DOS SANTOS foram processados nos presentes autos, sendo 
o primeiro condenado às penas de 05 anos e 08 meses de reclusão, em 
regime inicial fechado, mais pagamento de 14 dias-multa, por infração ao 
art. 157, § 2º, I e II c.c. art. 65, caput, III, d, do Código Penal e, o 
segundo, às penas de 06 anos, 03 meses e 24 dias, mais 16 dias-multa, 
por infração ao art. 157, § 2º, I e II, c.c. art. 61, caput, II, g, do Código 
Penal (r. sentença de fls. 314/324).

Após a intimação dos réus e dos seus defensores 
acerca da prolação da sentença condenatória, os apelos defensivos 
foram apresentados e processados.

Inconformado, apela ISRAEL, pleiteando, 
preliminarmente, a retificação da reprimenda por erro material de cálculo. 
No mérito, bate-se pela absolvição por fragilidade do conjunto probatório. 
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do concurso 
de agentes e do emprego de arma de fogo, bem como a imposição de 
regime inicial semiaberto (fls. 345/358).

Recorre também WILLIAN, postulando, 
preliminarmente, reunião do presente feito com a apelação criminal nº 
0053766-22.2010.8.26.0000, que trata de roubo que teria sido cometido 
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juntamente com o delito ora em debate, para que seja reconhecido o 
concurso formal entre as condutas em caso de condenação. No mérito, 
pede a absolvição por alegada insuficiência de provas e, 
subsidiariamente, requer a aplicação do instituto da “delação premiada” 
(com a concessão de perdão judicial ou a diminuição da pena em dois 
terços), a diminuição do quantum aplicado em virtude da incidência das 
causas de aumento reconhecidas e a concessão de regime inicial 
semiaberto (fls. 376/389).

Contrariados os recursos (fls. 391/394), a d. 
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial da 
apelação interposta por ISRAEL para adequar erro aritmético no cálculo 
da pena cominada. 

É o relatório.

2) As preliminares defensivas devem ser afastadas.
Inicialmente, não é caso de reunião, para 

julgamento conjunto, do presente feito com o processo nº 
0053766-22.2010.8.26.0000 (número de ordem 584/2007 - 13ª Vara 
Criminal da Comarca da Capital), que trata de roubo o qual, de acordo 
com a defesa, teria sido cometido juntamente com o delito ora em debate. 

Conforme extrato processual juntado aos autos, o 
processo aludido já transitou em julgado, com sentença absolutória dos 
réus, não sendo possível nem mesmo em tese a reunião dos feitos, com 
base no disposto no art. 82 do CPP, que dispõe: “Se, não obstante a 
conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a 
autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que 
corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença 
definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, 
ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas” 
(grifo nosso).

Por outro lado, a adequação da pena por alegado 
erro de seu cálculo, pleiteada como preliminar, diz respeito ao próprio 
mérito da causa, motivo pelo qual será analisada no item a seguir.

3) No mérito, é caso de parcial provimento.
Ao que narra a denúncia, no dia 16.11.2003, por 

volta das 08h15min, na Av. Aricanduva, nº 5555, São Paulo, WILLIAN 
FARIA e ISRAEL ARCHANJO OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo “Inspetor”, 
com violação de dever inerente à profissão e organizando a atividade dos 
demais agentes, e Carlos Alberto Goes, agindo todos em concurso de 
agentes e com identidade de propósitos com outros indivíduos ainda não 
identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o 
emprego de armas de fogo, bens totalizando R$ 213.526,40, entre 
cheques, dinheiro, chaves, documentos de crédito, máquina de contar 
dinheiro, sacolas e máquina de somar, da empresa vítima Castorama do 
Brasil.

Segundo apurou-se, o empregado do 
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estabelecimento denominado Antonio foi abordado por um assaltante que 
estava com duas armas (uma pistola e um revólver), na porta da empresa 
vítima, sendo rendido e forçado a ir onde se encontrava uma segurança 
da empresa, também rendida, ambos obrigados a se dirigerem até a sala 
de segurança. Ali estavam mais três seguranças já rendidos por outro 
assaltante. Estes, então, passaram em frente ao quiosque do “Café Pelé” 
onde mais dois funcionários da empresa vítima foram rendidos, sendo 
todos levados à sala de telefonia, local em que se encontravam mais três 
assaltantes armados, os quais subtraíram, para si, os celulares dos 
funcionários da empresa vítima. 

Os roubadores alegavam que esperariam a chegada 
da funcionária Patrícia, que possuía o segredo do cofre em que era 
guardado o dinheiro do movimento do dia anterior, bem como ordenaram 
aos funcionários que não deveriam tocar em nada, pois sabiam em quais 
pontos estavam instalados os alarmes. Assim, passando próximo a um 
balcão, um dos ladrões apontou exatamente onde localizado um dos 
alarmes. Entretanto, a vítima Ronilva sabia que Patrícia não viria nesse 
dia e abriu os cofres com Ana Paula, ocasião em que foi consumada a 
subtração dos bens da empresa vítima, evadindo-se todos em seguida. 

O apelante ISRAEL, no entender da acusação, foi 
quem promoveu e organizou o crime, dirigindo a ação dos demais 
agentes e recebendo, ao final, mais que os outros.

Os investigadores descobriram que o apelante 
WILLIAN era um dos agentes quando diligenciavam para apurar detalhes 
de um flagrante referente a outro roubo. Inquirido, aquele disse que 
realmente participou do delito em tela com outros comparsas conhecidos 
como: “Marcos, Alemão, Osvaldinho, Mané e Inspetor”. Disse, ainda, que 
“Inspetor” era o responsável pela segurança da “Estrela Azul”, empresa 
contratada vítima, sendo esse o agente que passou ao grupo as 
informações (características dos funcionários, dos locais dentro da 
empresa e horário em que o roubo deveria ser executado) para que 
pudessem rouba-la, além de facilitar o ingresso dos agentes no local. 
ISRAEL foi reconhecido por WILLIAN como sendo o “Inspetor” o qual, ao 
ser inquirido, confirmou que forneceu as informações para o roubo.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu 
Carlos, em virtude de sua não localização (fls.289/289vº). 

A condenação era mesmo de rigor.
A materialidade do delito está evidenciada pelas 

peças do inquérito policial juntadas no primeiro apenso dos autos  
destacando-se a portaria inaugural (fls. 02), o boletim de ocorrência (fls. 
03/06) e relatório (fls. 16/17)  corroboradas pela prova oral produzida e 
pelo laudo de fls. 129/131 dos autos principais.

A autoria também é certa.
Na fase policial, os dois réus confessaram a sua 

participação nos fatos, nos termos como narrado na denúncia (WILLIAN a 
fls. 28/30 e ISRAEL a fls. 34/36).

Após tentativas de citação pessoal mal sucedidas, 
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WILLIAN foi inicialmente citado por edital (fls. 112), sendo finalmente 
citado pessoalmente quando de sua prisão (fls. 174).

Interrogado em Juízo, WILLIAN ratificou sua 
confissão policial, destacando que “foi o réu CARLOS ALBERTO, vulgo 
“Alemão”, que idealizou o crime. Ele era amigo de ISRAEL, vulgo 
Inspetor, encarregado da segurança da empresa vítima. Conhecia 
CARLOS há algum tempo. ISRAEL, o interrogando conheceu no dia 
anterior ao roubo. Foram os comparsas do interrogando que arrumaram 
as armas e deram detalhes para o horário do crime, acertando também a 
chegada da funcionária Patrícia e do gerente para a abertura do cofre. 
Informa que sempre foi trabalhador. Tinha moto e trabalhava como 
motoboy fazendo entregas, até que conheceu “Alemão” e acabou se 
envolvendo no roubo. Só concordou em participar porque achou que não 
seria descoberto em razão do envolvimento do segurança. Está 
arrependido. Assume que armado entrou na empresa vítima 
acompanhado de comparsas também armados. A funcionária 
responsável pelo cofre foi rendida e o dinheiro foi roubado. Não sabe a 
quantia destinada a cada um. Com o interrogando ficaram quatro mil 
reais. Usou o dinheiro para despesas da casa, aliás, foram suas 
dificuldades financeiras que impulsionaram o interrogando à prática 
criminosa. Todos os agentes que entraram na empresa estavam 
armados. Foi Alemão que entregou a arma para o interrogando. Não 
sabe dizer com quanto dinheiro ficou ISRAEL. Nada a declarar quanto ao 
rol de testemunhas. Informa que conheceu ISRAEL defronte à empresa 
vítima no Shopping Aricanduva” (fls. 177/178).

A corroborar a confissão de WILLIAN temos que ele 
foi reconhecido em solo policial pelos corréus Carlos e ISRAEL, bem 
como em Juízo pela testemunha Ronilva, funcionária da empresa vítima 
Castorama (originalmente a fls. 232, posteriormente juntado a fls. 20/21 
do primeiro apenso).

Também foram ouvidos dois investigadores de 
polícia que trabalharam no caso, afirmando ter apurado que houve o 
envolvimento dos apelantes nos fatos (fls. 237/238 e 254/255).

Depois do oferecimento da denúncia, ISRAEL 
constituiu advogado nos autos (fls. 81/82). Por zelo, houve, mesmo 
assim, publicação de edital (fls. 175). De qualquer forma, embora dando 
sinais evidentes de saber sobre a acusação que pesava contra ele, por 
ter constituído advogado, não participou do contraditório em Juízo, sendo 
declarado revel (fls. 179).

Conforme já destacado acima, ISRAEL em seu 
interrogatório durante o inquérito policial (fls. 34/37) confessou a prática 
delitiva, asseverando que “trabalha para a empresa Estrela Azul 
segurança há cerca de três anos e meio, sendo que foi destinado a 
prestar serviços junto à empresa CASTORAMA há cerca de três meses, 
onde exerce a função de vigilante líder; que há cerca de três meses atrás 
o vigilante foi procurado por um indivíduo denominado CLEYTON, sendo 
que CLEYTON disse ao interrogado que sabia que o mesmo trabalhava 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

na empresa Castorama e gostaria de ganhar um dinheiro, pois sabia 
onde o mesmo morava e sabia ainda que na empresa Castorama a 
entrada de dinheiro era grande; que no final da conversa ficou acertado 
que CLEITON posteriormente iria entrar em contato com o interrogado 
através de celular; que após dois dias o interrogado recebeu um 
telefonema de CLEITON o qual dizia que iria haver uma reunião entre os 
roubadores, tendo o interrogado dito que iria participar, sendo que 
CLEITON o pegou no bairro KEMEL 1; que a reunião foi realizada em um 
bar localizado na Av. Mal. Tito; que da reunião participaram o interrogado, 
CLEITON e WILLIAN, sendo que WILLIAN indagava do interrogado sobre 
o funcionamento da empresa Castorama, inclusive, na parte de 
segurança, tendo o interrogado explicado como funcionava a empresa, 
sendo que após isso, a reunião foi encerrada e CLEITON disse que iria 
entrar novamente em contato com o interrogado; que após cerca de dez 
dias de reunião o interrogado recebeu um telefonema de WILLIAN, o qual 
dizia que já havia feito o levantamento da empresa, sendo o roubo 
marcado para o dia 12/10/03, tendo o interrogado dito a WILLIAN que 
isso era a critério dele; que no dia 05/10/03, o interrogado recebeu um 
novo telefonema de WILLIAN sendo que esse perguntava se havia 
mudado alguma coisa na empresa, tendo o interrogado dito que não, em 
razão disso o WILLIAN disse que iria ligar novamente no dia 11/10/03 
para confirmar a operação; que no dia 11/10/03 o interrogado recebeu um 
novo telefonema de WILLIAN, sendo que esse dizia que o roubo não iria 
ser realizado e que era para aguardar um novo contato; que no final do 
mês de outubro o interrogado foi novamente contatado por WILLIAN, 
sendo que esse disse que o roubo iria ser realizado no dia 16/11/03, 
tendo sido marcado um encontro entre o interrogado e WILLIAN no dia 
14/11/03, encontro esse que foi realizado no mesmo local do primeiro 
encontro; que nesse encontro a pessoa de WILLIAN indagou do 
interrogado como seria se o roubo ocorresse pela parte da manhã, tendo 
o mesmo dito que se ele, WILLIAN, bem como os demais, adentrassem 
na loja juntamente com o interrogado e o gerente daria tudo certo; que 
após essa conversa, o interrogado se retirou do local, vindo a ter um novo 
contato com WILLIAN no dia 16/11, às 6:00 horas, que nesse novo 
contato WILLIAN perguntou ao interrogado que horas o gerente de nome 
Nascimento chegava no local, tendo o interrogado dito que chegava por 
volta das 07:50 horas, tendo o WILLIAN dito que iria estar no local; que 
por volta das 08:00 horas juntamente com o gerente NASCIMENTO 
abriram a loja, tendo o interrogado achado estranho que o WILLIAN e 
seus companheiros não haviam chegado, sendo certo que após abrir a 
loja, o interrogado recebeu outro telefonema de WILLIAN, sendo que 
esse indagava o que estava ocorrendo, tendo o interrogado dito que já se 
encontrava no interior da loja; que após entrar na loja, o interrogado foi 
cuidar dos seus afazeres normais, ou seja, ligar as luzes, trocar as pilhas 
dos HTs e o sistema de segurança  “câmaras de filmagem”; que após 
cerca de dez minutos, após sua entrada, quando já se encontrava na sala 
de segurança, o interrogado foi abordado por WILLIAN, o qual já estava 
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na companhia do gerente NASCIMENTO e da funcionária TATIANE; que 
WILLIAN anunciou o assalto e de posse de uma arma apontou a mesma 
para o interrogado e, inclusive, a engatilhou na sua direção e, em 
seguida, levou a todos para a recepção onde o interrogado permaneceu 
juntamente com os outros funcionários; que posteriormente WILLIAN saiu 
do local, retornando após vinte minutos juntamente com outro indivíduo o 
qual o interrogado nunca o tinha visto antes, sendo que cada um estava 
com um malote; que em seguida o WILLIAN e os demais roubadores 
saíram do local; que perguntado ao interrogado quantas pessoas 
participaram do roubo, respondeu que viu quatro, ou seja, apenas 
aqueles que adentraram no estabelecimento, sendo que todos estavam 
armados; que perguntado ao interrogado se chegou a desligar o circuito 
interno de segurança, respondeu que sim; que perguntado ao interrogado 
se alguns dos roubadores levaram alguma fita de vídeo do sistema de 
segurança respondeu que não; que perguntado ao interrogado se chegou 
a fornecer informações de PATRÍCIA à pessoa de WILLIAN, respondeu 
que apenas a descreveu; que perguntado ao interrogado se PATRÍCIA 
estava de serviço no dia, respondeu que não sabia; que perguntado ao 
interrogado qual foi a sua parte no roubo, respondeu que foi de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais), sendo esse dinheiro entregue a ele no mesmo 
local de encontro, dinheiro esse entregue ao interrogado por um indivíduo 
aparentemente menor, que nunca tinha visto antes”.

Quanto a ISRAEL, tem-se que, mesmo não tendo 
ele se apresentado às audiências marcadas, há prova para a sua 
condenação. A confissão na fase inquisitiva aliada ao reconhecimento 
pessoal positivo realizado por WILLIAN (fls. 45), bem como o 
interrogatório judicial deste, são suficientes a respaldar o decreto 
condenatório. Com efeito, não há qualquer elemento que infirme a 
confissão extrajudicial, a qual, inclusive, foi corroborada pela prova 
produzida em Juízo sob o crivo do contraditório. 

De rigor, ainda, a manutenção da causa de aumento 
relativa ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. Além 
dos réus em suas confissões corroborarem o concurso de agentes e o 
emprego de arma de fogo, as funcionárias da empresa vítima ouvidas em 
Juízo (fls. 20/24 do primeiro apenso), de forma coesa e coerente, 
apontaram que no mínimo três indivíduos agiram em conjunto para 
praticar o roubo. E, ainda que com alguma divergência quanto ao número 
de armas empregadas, as duas afirmaram que viram, em uma situação 
ou outra, ao menos um dos assaltantes portando revólver ou pistola.

Comprovada nos autos, ainda, quanto ao réu 
ISRAEL a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, alínea “g”, do 
Código Penal, pois conforme emerge da prova coligida ele prestava 
serviços como “vigilante líder” na empresa vítima, e em virtude do 
conhecimento decorrente da função exercida, orientou todo o modus 
operandi do grupo na prática do crime. Adequado, ainda, o afastamento 
da agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal, como realizado 
pelo Juízo a quo, porque não há prova robusta de que tenha ele 
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organizado a empreitada criminosa.
Inviável a aplicação dos benefícios da delação 

premiada ao apelante WILLIAN como quer a defesa. Apesar de ter 
colaborado com a Justiça, trata-se de hipótese de aplicação do benefício 
da confissão espontânea, a ser avaliado na segunda fase da dosimetria 
da pena, conforme bem justificado pelo Juízo a quo:

“No tocante ao pedido elaborado por WILLIAN em que 
visa à concessão de perdão judicial, nos moldes do artigo 13, I e III, e, 
subsidiariamente, da diminuição em dois terços da pena, conforme preceitua o 
artigo 14, sendo ambos disciplinados pela Lei 9.807/1995, forçoso concluir que 
estes não se aplicam ao caso em exame, porquanto, além de ser questionável a 
voluntariedade do réu que por ocasião da confissão, acabara de ser preso em 
flagrante por outro crime, motivo pelo qual estava diante da Autoridade Policial, 
não tenha ocorrido a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação 
criminosa, e, sim, tão-somente a identificação de um deles, notadamente, o corréu 
ISRAEL. Não houve igualmente a recuperação total ou parcial do produto do 
crime. Inexistentes, portanto, os requisitos autorizadores, seja para a concessão 
do perdão judicial, seja para o acolhimento do pedido subsidiário de redução da 
pena.

Nesse diapasão, inaplicável também o dispositivo 
constante no artigo 6º da Lei 9.034/95, em especial porque não houve o 
esclarecimento de outras infrações penais, mas, apenas, a confissão no tocante ao 
crime ora examinado. O mesmo se diga em relação à autoria, na medida em que 
WILLIAN limitou-se a identificar o corréu ISRAEL, deixando de fornecer dados 
concretos em relação aos demais agentes da empreitada criminosa. Acresça-se, a 
inaplicabilidade do referido dispositivo legal ao caso sub judice. Com efeito, 
como não foi comprovado o vínculo subjetivo entre os agentes com o fim de 
praticar delitos  aliás, motivo pelo qual não foram denunciados como incursos 
nas sanções do artigo 288 do Código Penal -, tal dispositivo não se aplica a 
outras que não às sanções praticadas por organizações criminosas.

Anote-se, por outro lado, que em relação atenuante 
genérica assinalada no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a 
confissão feita pelo réu WILLIAN merece ser acolhida. Com efeito, confessou o 
réu na fase inquisitiva e ratificou sua declaração novamente em juízo”.

Mantida a condenação nos termos da sentença 
recorrida, passo à individualização da pena.

Quanto ao réu WILLIAN, a pena base foi fixada em 
4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso. Pela inviabilidade de 
diminuição da pena aquém do mínimo legal, a atenuante genérica da 
confissão espontânea não influenciou na reprimenda na segunda fase da 
dosimetria. Em virtude das duas causas de aumento, mantenho o 
aumento na fração de 2/5, considerando-se o número de agentes  maior 
que dois, organizados de maneira que demonstrou periculosidade 
dilatada  e o emprego de mais uma arma. Dessa maneira, a pena resta 
definitivamente fixada em 05 anos e 08 meses de reclusão e 14 dias-
multa, no piso. 

Em relação a ISRAEL, a pena base também foi 
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fixada no mínimo legal. Pela incidência da circunstância agravante 
prevista no artigo 61, II, alínea “g”, do Código Penal, adequado o 
aumento das penas em 06 meses e 02 dias-multa, atingindo-se 04 anos e 
06 meses de reclusão e 12 dias-multa. Mantida, ainda, na terceira fase a 
majoração da penal em 2/5, pelos mesmos motivos acima expostos 
quanto ao seu corréu. Por tal fração, a pena deveria ser fixada 
definitivamente em 06 anos, 03 meses e 18 dias de reclusão, mais 16 
dias-multa, no piso, e não em 06 anos, 03 meses e 24 dias de reclusão, 
além de 16 dias-multa, como consta na decisão recorrida. Dessa forma, 
deve ser adequada a pena ora em debate, tão somente para sanar o erro 
material apontado.

Correta a fixação do regime inicial fechado, 
levando-se em conta a gravidade em concreto do delito imputado aos 
apelantes, que revelaram periculosidade exacerbada ao praticar crime em 
um grande grupo de agentes, de maneira extremamente organizada, com 
o emprego de diversas armas de fogo e pondo sob ameaça a vida de 
vários funcionários da empresa vítima.

4) Pelo exposto, afastada a preliminar, dou parcial 
provimento ao recurso do apelante ISRAEL ARCHANJO OLIVEIRA DOS 
SANTOS, somente para adequar erro material no cálculo da pena, 
fixando-a em 06 anos, 03 meses e 18 dias, mais 16 dias-multa, no piso, 
mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator
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DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do Relator, divergindo somente quanto às penas 

impostas ao apelante Israel, pois afasto a agravante do artigo 61, II, “g”, do Código 

Penal, pois não demonstrados seus elementos.

Afastada a agravante, sua pena fica reduzida para cinco anos e 

quatro meses de reclusão, mais treze dias-multa, pois, sobre a base mínima, é 

aplicado o acréscimo de 2/5 pelas qualificadoras, totalizando cinco anos e oito 

meses de reclusão, mais quatorze dias-multa.

No mais, acompanho o Relator sorteado.

Isto posto, dou parcial provimento ao apelo de Israel Archanjo Silva, 

para, afastada a agravante, reduzir a pena para cinco anos e oito meses de reclusão, 

mais quatorze dias-multa, mantida, no mais, a r.sentença recorrida.

ALMEIDA SAMPAIO
Revisor
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