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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0004016-51.2015.8.26.0299, da Comarca de Barueri, em que é apelante 

ANGELICA MACEDO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao 

recurso de Angélica Macedo de Lima, apenas para reduzir suas penas para 5 

(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão 

mínima ao dia-multa, e para fixar o regime prisional aberto como inicial para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade. V. U.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

NUEVO CAMPOS (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA E CARLOS 

BUENO.

São Paulo, 28 de julho de 2016.

Nuevo Campos
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CRIMINAL nº 0004016-51.2015.8.26.0299.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Rafael Carmezim 
Camargo Neves.
Comarca: Barueri - SP.
Apelante: Angélica Macedo de Lima.
Apelada: Justiça Pública.
Voto: 37.197.

APELAÇÃO  ROUBO CONSUMADO 
AGRAVADO  EMPREGO DE ARMA E 
CONCURSO DE AGENTES  AUTORIA E 
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS  
REDUÇÃO DAS PENAS  INVIÁVEL O 
RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DA 
DELAÇÃO PREMIADA  FIXADO O REGIME 
PRISIONAL ABERTO COMO INICIAL PARA O 
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE, OBSERVADA A 
EXCEPCIONALIDADE DO PRESENTE CASO  
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos.

Trata-se de recurso interposto por Angélica 

Macedo de Lima contra a r. decisão monocrática de fls. 201/206, 

que julgou procedente a ação penal e condenou-a a 5 (cinco) anos, 7 

(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semi-

aberto, e a 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, 

como incurso do art. 157, § 2°, I e II do Cód. Penal, concedido o 
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direito de recorrer em liberdade. 

O processo e o prazo prescricional 

estiveram suspensos, nos termos do art. 366, do Cód. de Proc. Penal, 

entre 11/06/2015 e 09/10/2015 (fls. 123/124 e 181).

Em 15/07/2015, o processo foi 

desmembrado em relação ao acusada (fl. 138).

O co-réu Felippe Soares de Almeida, 

denunciado nos mesmos termos que a ora recorrida, foi condenado a 

penas diversas (fls. 143/149). 

Pugna a defesa, em suma, pelo que se 

infere das razões recursais, pela absolvição, sob o fundamento da 

insuficiência probatória (fls. 224/229).

Pleiteia, subsidiariamente, o 

reconhecimento da delação premiada, a redução das penas, bem 

como a fixação de regime prisional aberto como inicial para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.

Contra-arrazoado o recurso (fls. 231/236), 

manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento 

do apelo (fls. 248/250).

É, em síntese, o relatório.

O apelo procede em parte, para reduzir as 

penas da acusada, bem como para fixar o regime prisional aberto 

como inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 
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A r. sentença, que apreciou com critério a 

prova e bem decidiu o presente processo, quanto à solução 

condenatória, não merece qualquer reparo.

Ficou demonstrado, estreme de dúvida, 

que, nas condições de tempo e lugar descritas na inicial, a 

recorrente, agindo em concurso com Felippe Soares de Almeida, 

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraiu, 

para si, a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), pertencentes à 

Benfica Transporte e Turismo.

Os acusados ingressaram em um ônibus de 

transporte coletivo, oportunidade em que o co-réu, mediante o 

emprego de arma de fogo, subjugou o cobrador, e a acusada efetuou 

a subtração da quantia.

Os réus empreenderam fuga.

Posteriormente, a apelante dirigiu-se a uma 

unidade da Polícia Militar, confessou a prática delitiva e informou a 

participação do co-réu na subtração.

O co-réu foi detido e reconhecido pelo 

funcionário da empresa vítima (fl. 10).

O produto da subtração não foi localizado.

Nesse sentido, é a confissão da acusada ao 

longo da persecução penal (fls. 38/39 e 208/CD), corroborada pela 

coesa e insuspeita prova oral dos autos, constituída pela declaração 
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de R. B. C., representante da empresa vítima (fl. 8), bem como pelo 

testemunho do policial militar Daniel Magalhães de Araújo (fl. 9), 

ouvidos somente na fase inquisitorial.

Nada há nos autos em sentido contrário.

No âmbito da materialidade delitiva, a 

prova é complementada, a teor do art. 167, do Cód. de Proc. Penal, 

pela suficiente prova oral da acusação.

Como se vê, a solução condenatória, nos 

moldes em que se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.

No que tange dosimetria penal, não merece 

qualquer reparo.

As penas-base foram fixadas nos patamares 

mínimos, razão pela qual as circunstâncias atenuantes da confissão e 

da menoridade relativa não importam em qualquer redução, ou seja, 

em efeitos na dosimetria penal.

Nesse sentido, aliás, é o enunciado na 

Súmula 231, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O aumento operado em razão das causas 

especiais de aumento de pena, relativas ao emprego de arma de fogo 

e concurso de agentes, deve ser reduzido para 1/3 (um terço), 

mesmo índice aplicado ao co-réu.

Importa considerar, neste aspecto, que há 

necessidade, por questão de isonomia, para valoração da gravidade 
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do fato em tela, de observância proporcional dos mesmos 

parâmetros considerados em relação ao co-réu para a majoração das 

penas, cuja condenação, neste aspecto, restou incontroversa.

Inviável o reconhecimento de delação 

premiada.

Importa considerar, neste aspecto, que não 

estão presentes os requisitos legais previstos no art. 14, da Lei 

9.807/99, em especial, no tocante à recuperação do produto da 

subtração.

As penas da acusada passam a perfazer, 

portanto, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa, à razão mínima ao dia-multa.

Impõe-se, na sequência, gravada a 

excepcionalidade do caso em tela, a fixação do regime prisional 

aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

É certo que o crime em tela, praticado com 

grave ameaça à pessoa, é de gravidade diferenciada.

No entanto, importa considerar que, em 

que pese tenha sido fixado o regime prisional semi-aberto, em 

primeiro grau de jurisdição, foi concedido o direito de apelar em 

liberdade.

Ademais, considerando-se o lapso temporal 

decorrido desde a ocorrência do fato, 20/08/2014, bem como, pelo 
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que verte de sua folha de antecedentes (fls. 243/245), a ausência de 

notícia de envolvimento da acusada em outras persecuções penais, o 

retorno da apelante ao sistema prisional não se apresenta como 

razoável e indispensável à prevenção da criminalidade.

Há que se anotar, ainda, as condições 

pessoas favoráveis da acusada, que é primária, relativamente menor 

à época do fato em tela, e não ostenta antecedentes, bem como o fato 

de ter confessado a prática delitiva.

De rigor, portanto, considerando-se, ainda, 

o tempo de prisão provisória, a fixação do regime aberto para o 

início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por outro lado, a acusada não faz jus à 

substituição da pena privativa de liberdade ou a qualquer outra 

espécie de benefício, por ausência dos requisitos legais.

Face ao exposto, meu voto dá parcial 

provimento ao recurso de Angélica Macedo de Lima, apenas para 

reduzir suas penas para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão 

e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, e para fixar o 

regime prisional aberto como inicial para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade, mantida, quanto ao mais, a r. sentença 

recorrida.

NUEVO CAMPOS

         Relator
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