
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2017.0000348716

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0009439-
94.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CLAUDIO 
ALEXANDRE DA SILVA SANTOS e DANIEL GOMES BENTO, é apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e 
corrigiram o erro material constante na imposição da pena de multa para o réu 
Claudio Alexandre da Silva Santos, a qual resulta em 60 (sessenta) dias-multa. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
IVAN SARTORI (Presidente) e CAMILO LÉLLIS.

São Paulo, 16 de maio de 2017.

IVANA DAVID

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0009439-94.2014.8.26.0050

Apelantes: Claudio Alexandre da Silva Santos e Daniel Gomes Bento 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Corréu: Rolidio Brasil Fontanela de Souza Gama
Comarca: São Paulo
Voto nº 10192

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO 
TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I, II E 
V, C.C. O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - 
INVIABILIDADE  MATERIALIDADE E AUTORIA 
DELITIVAS  COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO 
RÉU DANIEL EM RAZÃO DE DELAÇÃO PREMIADA E 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CAUSAS DE AUMENTO 
DEVIDAMENTE CONFIGURADAS.  CORRETO O 
RECONHECIMENTO CONCURSO FORMAL DE CRIMES 

 DUAS VÍTIMAS COM SEUS PATRIMÔNIOS 
ATINGIDOS POR UMA SÓ AÇÃO DO RÉU. PENA E 
REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA, SEM 
EXAGERO.  SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL 
RELATIVO A PENA DE MULTA.

Ao relatório da r. sentença de fls. 278, prolatada pelo 

MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo Lora Franco, ora adotado, 

acrescento que a ação penal foi julgada parcialmente procedente para 

condenar Claudio Alexandre da Silva Santos e Daniel Gomes Bento, 

por infração ao art. 157, § 2°, incs. I, II e V, c.c. o art. 70, caput, ambos 

do Código Penal, o primeiro a 14 (quatorze) anos de reclusão e 

pagamento de 30 (trinta) dias-multa e o último a 10 (dez) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-

multa, ambos em regime fechado e absolver Rolidio Brasil Fontanela de 

Souza Gama das imputações de roubos, nos termos do art. 386, V, do 

Código Penal e todos (Claudio, Daniel e Rolidio) da imputação do art. 

158, § 1º, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de 
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Processo Penal. 

Inconformados, apelam os réus. 

Claudio requer a redução da pena (fls. 328/331).

Daniel, por sua vez, almeja a absolvição com fulcro no 

art. 386, IV, do Código de Processo Penal. De modo alternativo, solicita 

o reconhecimento de crime único e a imposição de regime mais brando 

(fls. 366/380).

Processados os recursos, com contrarrazões (fls. 

388/391), os autos subiram a esta egrégia Corte.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento dos apelos (fls. 393/401).

Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 31 de 

janeiro de 2017.

É o relatório.

Narra a inicial que em 11 de novembro de 2013, por 

volta das 17h, na Av. Cursino, nº 1623, Vila Clementino, nesta cidade 

de São Paulo, Rolidio Brasil Fontenela de Souza Gama, Claudio 

Alexandre de Silva Santos e Daniel Gomes Bento, os dois últimos 

recorrentes, agindo em concurso e com identidade de propósitos, 

subtraíram, para todos, mediante grave ameaça exercida pela utilização 

de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, que estavam no 

interior da agência bancária, a quantia de R$ 39.263,75 (trinta e nove 

mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0009439-94.2014.8.26.0050 -Voto nº 10192 4

pertencente ao Banco Santander S/A, bem como dois revólveres, marca 

Taurus pertencente a empresa Gocil Serviços de Vigilância e Segurança 

Ltda.

Consta, ainda, que nas circunstâncias de tempo e espaço 

acima descritas, durante a subtração, os acusados, agindo previamente 

ajustados e com unidade de desígnios, constrangeram o funcionário 

Júlio Ishimoto Guerva, mediante grave ameaça consistente em 

empunhar armas de fogo e com o intuito de obter para si e para seus 

comparsas indevida vantagem econômica, a abrir o cofre do 

estabelecimento, de onde retirou a quantia de R$ 269.609,00 (duzentos 

e sessenta e nove mil e seiscentos e nove reais).

Segundo o que restou apurado, Daniel, vigia do banco a 

época dos fatos, agindo de prévio acordo com os demais denunciados, 

facilitou a entrada de seus comparsas na agência bancária, momento em 

que estes anunciaram tratar-se de um assalto.

Em seguida, Claudio passou a vigiar os funcionários do 

banco, restringindo-lhes a liberdade enquanto Rolidio dirigiu-se à sala 

do coordenador do estabelecimento.

Rolidio rendeu, então, Julio Ishimoto e, valendo-se de 

grave ameaça consistente em apontar-lhe uma arma de fogo, 

constrangeu-o a abrir o cofre do local, de onde subtraiu R$ 296.609,00 

(duzentos e noventa mil e seiscentos e nove reais).

Em seguida, Rolidio e Claudio obrigaram Júlio a abrir os 

terminais de autoatendimento do banco, de onde retiraram toda a 
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quantia em dinheiro.

Antes de sair, os roubadores ainda tomaram os 

revólveres e telefones celulares dos vigilantes do local, bem como, 

levaram um computador que, em tese, teria as imagens do roubo 

gravadas.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo 

Boletim de Ocorrência (fls. 03/08), Auto de Reconhecimento Pessoal 

(fls. 09, 40, 43 e 46) e demais provas produzidas sob o crivo do 

contraditório.

A autoria, também, é certa.

A princípio Daniel foi ouvido em declarações, momento 

em que, relatou o episódio criminoso, indicando e reconhecendo 

Claudio como um dos assaltantes, todavia, foi constatada sua 

participação na empreitada criminosa como facilitador na entrada dos 

meliantes na agência bancária.

Em Juízo, o citado réu negou a prática do delito. Contou 

que, no dia dos fatos, no final do expediente, o assaltante aproveitando a 

saída do banco de um funcionário, entrou no local, se dirigindo a 

Erivania, se apoderam da arma e do controle de pânico.  Assinalou que 

tentou travar a porta, porém tinha outro individuo do outro lado também 

com um controle, assim, não conseguiu travá-la. Asseverou que 

entraram três pessoas, os renderam, levando suas armas. Indicou 

Claudio como parecido com um dos roubadores. Negou, também, ter 

pedido a Erivania que facilitasse a entrada dos meliantes em outro 
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roubo pelo qual ela foi condenada.

Claudio, na Delegacia, manteve-se em silêncio (fls. 33). 

Em Juízo, por sua vez, confirmou sua participação no roubo e na 

extorsão. Assinalou que não levou pertencentes de nenhum funcionário, 

sendo que foram subtraídos o dinheiro do banco e as armas dos vigias. 

Não confirmou o envolvimento de Daniel e negou que Rolidio tivesse 

qualquer envolvimento no crime tratado nestes autos.

Rolidio, tanto na Delegacia como em Juízo negou a 

participação no roubo.

Rolidio foi absolvido, porque, além de negar sua 

participação no crime, Claudio afirmou que ele não participou e não foi 

reconhecido pelas vítimas. Assim, não houve comprovação de sua 

atuação na empreitada criminosa.

Todavia, a participação dos apelantes na empreitada 

criminosa restou comprovada pelo relato das vítimas que narraram de 

forma pormenorizada a ocorrência do crime, destacaram a atuação de 

cada meliante, assinalaram que foram três meliantes armados.

Vejamos.

Julio, tesoureiro, afirmou que eram três meliantes, não 

viu a arma de fogo e reconheceu, sem qualquer hesitação, Claudio 

como um dos assaltantes. Assinalou que o assalto durou cerca de 20 

minutos.

Leandro, gerente da agência, reconheceu Claudio, mas 
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não com certeza. Não viu a arma de fogo. Afirmou que a empreitada 

criminosa durou de 20 a 30 minutos. 

Jurandir, vigia da Gocil, assinalou que eram três 

assaltantes e indicou Claudio como parecido com um deles, tendo dito 

tê-lo reconhecido com certeza na fase policial. Informou, ainda, que 

foi abordado com uso de uma arma de fogo e soube que foram levadas 

as armas dos outros dois vigias.

Erivania, também vigia da Gocil e condenada por 

participar em outro crime de roubo a banco, beneficiada com a delação 

premiada, informou no dia dos fatos estava trabalhando na unidade 

bancária, que já estava fechada, e Daniel controlava a porta. Assinalou 

que surgiu uma pessoa na porta, momento em que determinou que 

Daniel travasse a porta, quando este lhe disse que o controle não estava 

funcionando, levantou-se indo em direção a esta pessoa que anunciou o 

assalto, determinando que ficasse quieta, sendo tomada sua arma e as 

coisas também de Daniel. Asseverou que, ao todo entraram três pessoas, 

reconheceu Claudio como um dos roubadores. Contou que os meliantes 

que levaram sua arma e seu celular, além de dinheiro da agência. Não 

soube dizer se houve abertura de cofre, e informou que o assalto foi 

rápido, mas tanto os vigias, quanto os funcionários da agência, ficaram 

rendidos. Esclareceu que não percebeu nada mais de estranho 

envolvendo Daniel, embora tenha dito não era normal, naquele horário, 

quando a agência já estava fechada ao público, ele ficar no escudo, 

como fez nesse dia. Acrescentou, ainda, que posteriormente aos fatos 

veio a namorar Daniel, que a orientou a facilitar a entrada dos meliantes 

em outra agencia em que trabalhava e, por este motivo, foi condenada 
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por roubo. 

Esse é o conjunto probatório que não deixa dúvida da 

participação do recorrente na empreitada criminosa, uma vez que, 

Claudio confessou a prática do crime e foi reconhecido pelas vítimas. 

Daniel, embora tenha negado, teve atitude suspeita no momento do 

crime, porquanto, tendo o controle da porta de acesso ao banco, tinha 

condições de evitar a entrada dos meliantes, o que não fez, além disso, 

conforme bem dimensionado na r. sentença, há a demonstração de sua 

relação com o mesmo grupo roubador, ao servir de elo destes com a 

vigia Erivania para fazer esta facilitar a ação em outro crime. E o réu 

não conseguiu demonstrar nada de concreto que pudesse justificar tal 

imputação feita por ela contra si. 

De outra parte, a Defesa não trouxe aos autos, como 

lhe possibilita o art. 156, do Código de Processo Penal, qualquer prova 

que pudesse infirmar a acusação, a simples negativa de autoria do réu, 

sem outro elemento, diante do conjunto probatório apresentado, não 

pode conduzir a um decreto absolutório.

Assim, impossível à absolvição desejada, não há 

qualquer fragilidade probatória ou dúvida sobre a participação do réu na 

empreitada criminosa, pelo contrário, porquanto, como acima 

destacado, o relato das testemunhas corrobora o termos da denúncia.

As causas de aumento também restaram 

comprovadas, os recorrentes com o emprego de arma de fogo e em 

comparsaria subtraíram os bens do banco e da empresa de segurança, 

bem como restringiram as liberdades dos clientes que estavam no 
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interior da agência bancária.

Sempre é bom lembrar que se a palavra da vítima 

serve de fundamento para a sentença condenatória, seria um 

contrassenso desprezá-la no tocante as majorantes.

Passo à análise da dosimetria penal.

O douto Magistrado, sopesadas as diretrizes 

estabelecidas no art. 59, do Código Penal, fixou a pena dos réus acima 

do mínimo, em decorrência da conduta e personalidade dos meliantes, 

da gravidade concreta do crime: roubo a banco, o prejuízo causado, 

bem como, em relação à Daniel por ser o responsável pela segurança do 

estabelecimento bancário e Claudio pelas evidências de que ele 

integrava um grupo especializado neste tipo de crime, o que resultou na 

pena base, para os réus, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-

multa, para cada um dos roubos. 

Destaco, por oportuno, que, não se vislumbrando, 

no caso, exasperação ilegal ou desmotivada, até porque o legislador 

infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais, deixando 

a critério do julgador a tarefa de encontrar números suficientes a 

desestimular o agente e a própria sociedade a patrocinarem condutas 

análogas e, simultaneamente, a garantir a proporcionalidade entre o fato 

praticado e a pena (HC nº 107.626/MS, rel. Minª Carmem Lúcia, j. em 

2.10.2012). 

Na segunda etapa, o magistrado considerou em 

relação ao réu Claudio, a múltipla reincidência, uma delas específica, 
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bem como a confissão, embora não tenha sido total, preponderando a 

citada agravante sobre a mencionada atenuante, art. 67, do Código 

Penal, assim, a pena foi acrescida em 1/3, o que resultou em 08 (oito) 

anos de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Para Daniel, nesta etapa, a pena permaneceu em 06 

(seis) anos e 15 (quinze) dias-multa, uma vez que, ausentes agravantes 

e/ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, presentes três causas de aumento, 

a pena de ambos foi corretamente aumentada no patamar máximo 

devidamente fundamentado na r. sentença: crime praticado por quatro 

pessoas (três roubadores diretos e o vigia do banco), uso de arma de 

fogo de alto poder vulnerante e de intimidação, várias pessoas 

submetidas à traumatizante situação de serem mantidas reféns durante o 

roubo a banco, uma das quais, obrigada a abrir os cofres dos caixas 

eletrônicos.

Assim, nesta fase da dosimetria, a pena de Claudio 

resultou em 12 (doze) anos e pagamento de 30 (trinta) dias-multa; e 

para Daniel  9 (nove) anos e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes, 

já que ao contrario do que alega da defesa, foram dois patrimônios 

atingidos, o da agência bancária e o da empresa de segurança, as penas 

foram aumentadas na fração de 1/6, o que resultou em o que resultou, 

definitivamente, para Claudio 14 (quatorze) anos e 30 (trinta) dias-

multa, aqui na multa deveria ser cumulada, conforme disciplina o art. 

72, do Código Penal, o que resultaria em 60 (sessenta) dias-multa; 
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Daniel em 10 (dez) anos e 06  (seis) meses, mais pagamento de 44 

(quarenta e quatro) dias-multa

Inviável o afastamento concurso formal de crimes, 

porquanto, comprovou-se que foram duas vítimas, com seus respectivos 

patrimônios atingidos por uma só ação.

Confira-se a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI1:

107. Conceito de concurso formal: quando o agente, mediante uma 
única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, deve ser punido 
pela pena mais grave  ou uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a 
metade, através do sistema da exasperação. Dá-se o concurso forma homogêneo, 
quando os crimes forem idênticos e o heterogêneo, quando os delitos forem não 
idênticos.

Igualmente, impossível a imposição de regime mais 

brando.

O total das penas, somado a todas as circunstâncias, em 

especial o elevado comprometimento da personalidade dos réus, diante 

da gravidade concreta do crime: roubo a banco, com armas de fogo, em 

comparsaria, participação do vigia do banco e restrição da liberdade de 

diversas pessoas, demonstra a necessidade do início da pena em regime 

mais gravoso.

A modalidade menos severa para o cumprimento da 

pena se mostra insuficiente e inadequada à repressão do delito, sob o 

risco de a retribuição estatal ao ilícito tornar-se inócua.

Ademais, este tipo de crime vem assolando nossa 

sociedade, que já não possui condições de viver sossegadamente, nota-

se que não há ofensa as Súmulas 718 e 719, ambas do Colendo 

1 Código Penal Comentado, 5ª ed., RT, pág. 369.
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Supremo Tribunal Federal, porquanto, a fixação do regime decorre dos 

fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da simples 

opinião do julgador. 

Aliás, este também é o entendimento das Cortes 

Superiores, vejamos: 

“A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelada, em caráter 
absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória 
a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta 
delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a 
imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da 
reprimenda” (HC 262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julg. em 
8.4.2014, DJe 25.4.2014).

Ora, quem pratica delito tão audacioso como o roubo a 

banco, repito, denota inegável periculosidade e revela que não tem 

mérito para o ingresso, desde logo, ao regime menos rigoroso.

Enfim, as penas e o regime foram aplicados de forma 

correta e fundamentada, dentro dos parâmetros legais, não há qualquer 

reparo a ser feito.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e corrijo 

erro material constante na imposição da pena de multa para o réu 

Claudio Alexandre da Silva Santos, a qual resulta em 60 (sessenta) dias-

multa.

 

IVANA DAVID
Relatora
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