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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001912-21.2013.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que são apelantes 
GLEIZE SIMONE DA SILVA, DANIEL SHOEPS MACHADO, LUCAS TIAGO 
MENDONÇA DOS SANTOS e JUAN MUNIZ BARRETO, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos de 
JUAN e LUCAS e deram parcial provimento aos recursos de GLEIZE e DANIEL, tão 
somente para diminuir sua penas corporais, que ficam fixadas, para cada um deles, em 6 
(seis) anos de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença. V.U. Expeça-se mandado de 
prisão para GLEIZE e DANIEL (STF, Habeas Corpus nº 126.292/SP, Rel. Min. Teori 
Zavascki, d.j. 17/02/2016, e ADCs 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio, d.j. 
05/10/2016).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PINHEIRO FRANCO (Presidente), GUILHERME G. STRENGER E LUIZ ANTONIO 
CARDOSO.

São Paulo, 9 de agosto de 2017. 

Pinheiro Franco
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0001912-21.2013.8.26.0699 – Sorocaba

Apelantes : Juan Muniz Barreto, Lucas Tiago Mendonça dos Santos Daniel 

Schoeps Machado e Gleize Simone da Silva 

Apelado : Ministério Público do Estado

Voto nº : 34.191

   Roubo triplamente majorado. Prova inconcussa da autoria e 
da materialidade. Versão judicial da corré GLEIZE, que apesar 
de tentar minimizar sua conduta, acabou fazendo afirmações 
que evidenciam sua participação na empreitada criminosa e 
identificou seus comparsas, que deve ser prestigiada. Ausência 
de indícios de que a corré tivesse algum motivo para incriminar 
os demais injustamente. Palavras da vítima coerentes e seguras, 
no sentido de que GLEIZE o atraiu para uma emboscada, onde 
foi roubado mediante o emprego de armas de fogo e a restrição 
de sua liberdade. Versões exculpatórias dos demais corréus 
isoladas nos autos e não comprovadas. Participação de todos os 
recorrentes na empreitada criminosa inconteste. Causas de 
aumento bem proclamadas. Condenações de rigor. 
Reconhecimento da delação premiada por GLEIZE inviável, 
até porque ela não admitiu que estivesse conluiada com os 
corréus. Reconhecimento da participação de menor 
importância também inviável, eis que a corré teve participação 
de sua importância para o êxito da empreitada criminosa. Penas 
de JUAN e LUCAS mantidas. Penas de DANIEL e GLEIZE 
diminuídas, consideradas as atenuantes da menoridade relativa 
para o primeiro e da confissão espontânea para a segunda, 
sendo que esta não foi impugnada pelo Ministério Público. 
Regime fechado para os corréus necessário. Regime 
semiaberto para a corré adequado. Apelos de JUAN e LUCAS 
improvidos e apelos de DANIEL e GLEIZE parcialmente 
providos, com determinação.

Apelações Criminais contra sentença que condenou JUAN 

MUNIZ BARRETO, LUCAS TIAGO MENDONÇA DOS SANTOS, DANIEL 

SCHOEPS MACHADO e GLEIZE SIMONE DA SILVA como incursos no artigo 

157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, às penas, para cada um deles, de 

7 anos de reclusão e 11 dias-multa. Para os três primeiros, foi fixado o regime 
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fechado para o início do cumprimento da pena corporal, enquanto para a corré 

foi fixado o regime semiaberto. Para todos, o valor do dia-multa foi 

estabelecido no mínimo legal. A sentença ainda absolveu a corréu Emily 

Patrícia do Carmo da imputação de ter praticado o mesmo delito, com fulcro no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta JUAN que, em todas as oportunidades em que 

ouvido, negou veementemente a prática do delito, afirmando que estava 

trabalhando no momento dos fatos. Aduz que a vítima não o reconheceu, até 

porque os roubadores estavam encapuzados, o que inviabilizaria qualquer tipo 

de reconhecimento. Argumenta que os depoimentos das testemunhas de 

acusação são frágeis e que não há nada que o ligue ao delito. Busca, pois, a 

absolvição. Subsidiariamente, requer, “em caso de eventual condenação de 

multa, seja arbitrado no valor mínimo legal” (sic). Pede, ainda, a fixação de 

regime menos gravoso (páginas 417/422).

LUCAS, por sua vez, formula os mesmos pleitos de JUAN, 

em razões apartadas, porém idênticas (páginas 423/428). 

DANIEL, de seu lado, também afirma que não foi 

reconhecido pelo ofendido e que negou veementemente ter participado da 

empreitada criminosa. Diz que, contra si, há somente a versão isolada da corré 

GLEIZE, que não é testemunha compromissada. Insiste que não praticou o 

delito, afirmando que só foi indiciado por residir no mesmo bairro dos 

roubadores. Invocando o princípio do in dubio pro reo, busca a absolvição. 

Subsidiariamente, requer que as penas-bases sejam fixadas nos mínimos 

legais. Pugna, ademais, pelo afastamento das causas de aumento (páginas 

432/438). 
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Já GLEIZE afirma que, além de ter confessado 

espontaneamente a prática do crime, delatou os demais corréus, colaborando 

sobremaneira na identificação dos demais roubadores. Assevera, de outro 

lado, que faz jus ao reconhecimento de que sua participação foi de menor 

importância, com a diminuição das reprimendas. Pleiteia, ademais, a fixação 

das penas-bases nos mínimos legais; a redução das sanções pela atenuante 

da confissão espontânea; o afastamento das majorantes; a redução das penas 

em metade pela participação de menor importância e pela delação. Por fim, 

pede que a pena corporal seja substituída por restritivas de direitos, bem como 

seja fixado o regime aberto (páginas 458/461).

Processados os recursos, com resposta, subiram os autos. 

Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos 

apelos (páginas 481/488).

É o relatório.

                                 

Os recorrentes e Emily Patrícia do Carmo foram 

denunciados por roubo triplamente majorado (páginas 102/105). Isso porque 

no dia 24 de setembro de 2012, por volta das 22 horas, na Rua Cinco, na 

Cidade de Salto de Pirapora, Comarca de Sorocaba, JUAN, LUCAS, DANIEL, 

GLEIZE e Emily, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnio e 

identidade de propósito, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça 

exercida com o emprego de armas de fogo, o automóvel GM Astra, placas 

DRK 1520, um par de tênis, um som automotivo e um aparelho de telefone 

celular, bens pertencentes ao ofendido Antônio Pereira Gomes, que teve sua 

liberdade restrita pelos acusados.

Relata a peça acusatória que, no dia dos fatos, a vítima 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0001912-21.2013.8.26.0699 - Salto de Pirapora 5

combinou com GLEIZE de irem a um motel. No caminho, a corré perguntou se 

podia levar uma amiga junto, o que foi aceito por Antônio, de modo que Emily 

embarcou no veículo defronte a um clube. Os três, depois de manterem 

relação sexual no motel Jhonys, foram na direção do bairro Parque do 

Pirapora, onde GLEIZE pedira que Antônio a deixasse, alegando que seu pai 

tinha uma chácara no local. Ocorre que as corrés estavam conluiadas com os 

demais acusados para roubarem o veículo e outros bens da vítima. Desta feita, 

durante o percurso, GLEIZE se comunicou com os corréus, informando a 

localização. No local combinado, a corré pediu para Antônio parar, afirmando 

que precisava urinar. Neste momento, JUAN, LUCAS e DANIEL abordaram 

Antônio e, portando armas de fogo, anunciaram o assalto. 

Continua a exordial, narrando que, enquanto dois dos 

corréus ficaram mantendo Antônio rendido em um matagal, o terceiro assumiu 

a direção do veículo, onde também embarcaram as acusadas, e deixou o local. 

Posteriormente, ele retornou sozinho, sem as corrés. Ato contínuo, o par de 

tênis do ofendido foi subtraído, sendo ele colocado no porta-malas do veículo, 

sob ameaças de morte. Entretanto, Antônio conseguiu abrir o porta-malas, 

pular do veículo em movimento e fugir, embrenhando-se em um matagal. 

Após regular instrução, a E. Magistrada condenou JUAN, 

LUCAS, DANIEL e GLEIZE pela prática do roubo triplamente majorado, 

absolvendo Emily por insuficiência probatória (páginas 394/403).

Os recorrentes, pois, perseguem a absolvição ou, 

subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento, a diminuição das 

reprimendas e a atenuação do regime prisional, buscando GLEIZE, ainda, o 

reconhecimento de que sua participação no crime foi de menor importância.
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Pois bem.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de 

ocorrência (páginas 4/7) e pela prova oral. 

GLEIZE, no distrito policial, mais de um ano depois dos 

fatos, confirmou ter ido ao motel com Emily e a vítima Antônio. No caminho de 

volta, pediu para o ofendido deixá-la no bairro Parque Pirapora, onde residia 

com seu pai. Afirmou que não sabia, mas Emily tinha combinado com 

“LUQUINHA, JUAN e DANIEL”, moradores do bairro, de assaltar a vítima. 

Chegando ao local, foram abordados pelos três rapazes, os quais estavam 

encapuzados. No momento, não sabia que eles eram os roubadores. Chegou 

a ser agredida com tapas no rosto por um deles. Em seguida, foi colocada no 

veículo da vítima com Emily e somente neste momento é que descobriu que se 

tratava de uma armação. Pediu, então, que lhe deixassem ir embora porque 

não queria participar do roubo. Eles, assim, deixaram-na mais à frente, de 

modo que não soube o que ocorreu depois. Negou, pois, qualquer participação 

intelectual ou ativa no delito (páginas 24/25). Em juízo, quase três anos depois 

dos fatos, contou sobre a ida ao motel com o ofendido e Emily, onde ingeriu 

vinho e usou cocaína. Não manteve relações sexuais. No retorno, sugeriu de 

irem para o Parque Pirapora. Esclareceu que, à época, namorava o corréu 

LUCAS. No local, pediu para a vítima parar o veículo porque precisava urinar, 

momento em que “os meninos” chegaram e anunciaram o assalto. Eram 

JUAN, LUCAS e DANIEL. Não tinha combinado com eles a prática do delito. 

Como estava indo até a casa de LUCAS, eles aproveitaram para praticar o 

roubo. Eles estavam no meio do mato. Falou a eles que a vítima tinha um 

carro, mas disse para não praticarem o delito porque conhecia Antônio e sabia 

que daria problema. Eles sabiam que o veículo pararia naquele local porque 

avisou JUAN pelo celular durante o percurso. Confrontada com o que dissera 
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na fase inquisitiva e perguntada sobre a participação de Emily, disse que ela 

ficou parada e “praticamente foi vítima”, sendo que levou um tapa no rosto de 

um dos corréus. No entanto, ela sabia o que aconteceria desde quando 

estavam no motel. Emily namorava JUAN. DANIEL andava com os corréus. 

Depois da abordagem, os três amarraram o ofendido e o levaram para o 

matagal, enquanto ficou com Emily próxima ao veículo. A vítima também foi 

colocada no porta-malas, mas conseguiu fugir. Pegaram o veículo, que foi 

abandonado depois em uma rua sem saída. Ficaram com uma jaqueta, um 

perfume e cerca de R$ 150,00 em dinheiro que havia na carteira. Os fatos 

duraram cerca de 30 minutos. Passaram a noite em uma casa abandonada. 

Todos os bens ficaram com os corréus. A arma de fogo era de JUAN. Era 

“uma doze” que ele portava. Reconheceu DANIEL como sendo um dos 

roubadores (mídia arquivada em cartório).   

DANIEL, no distrito policial, negou a prática do delito, 

afirmando não conhecer os demais corréus (página 56). Em juízo, igualmente 

negou a prática do roubo, afirmando não ter a mínima ideia de como foi 

envolvido nos fatos. Não conhece os corréus, mas pode ser que os conheça 

de vista, em razão de a cidade ser pequena. Nunca foi processado e não tem 

apelido. Na época dos fatos, trabalhava em Embu das Artes, onde seu 

cunhado possui uma panificadora. Ajudava o cunhado (mídia arquivada em 

cartório).

LUCAS e JUAN não foram localizados para serem ouvidos 

no distrito policial, sendo indiciados indiretamente (páginas 66/94).

Em juízo, LUCAS negou a prática do delito. Acredita que 

foi envolvido no processo porque é usuário de drogas e os policiais militares 

têm rixa consigo, tendo afirmado que o prenderiam e jogariam “todos os BO 
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que estavam acontecendo na cidade” em suas costas. Foi preso em uma 

oportunidade em que fugiu de um posto de gasolina e, ao chegar no CDP, 

passaram a “cair” vários “BOs”. Não praticou qualquer assalto. Trabalhava em 

Sorocaba. Conhece GLEIZE e Emily apenas de vista. Teve um relacionamento 

amoroso com GLEIZE por duas a três semanas. Não se recordou a época do 

relacionamento. Depois do término, GLEIZE o ameaçou, dizendo que, se não 

ficasse com ela, não ficaria com ninguém, bem como que ela “aprontaria” e 

colocaria seu nome no meio. Soube por sua família que foi GLEIZE quem o 

incriminou. Conhece DANIEL, que residia na mesma vila (mídia arquivada em 

cartório).

JUAN, em juízo, negou a prática do delito, afirmando que, 

na época dos fatos, trabalhava em Sorocaba. Não tinha relacionamento 

amoroso com as corrés. Conhecia LUCAS desde a infância. Chegaram a 

trabalhar juntos na mesma obra. Perguntado por qual motivo acreditava estar 

sendo apontado como sendo um dos roubadores, respondeu que era usuário 

de drogas e, no bairro onde residia, poucas pessoas gostavam de si. Não sabe 

se GLEIZE tinha algo contra si. Conhecia a corré e DANIEL apenas de vista e 

sabia o nome deles. Não conhece o ofendido (mídia arquivada em cartório). 

Emily, no distrito policial, mais de um ano depois dos 

fatos, confirmou que esteve no motel com a vítima e a corré. Quando 

retornavam, rumaram para o Parque Pirapora a pedido de GLEIZE. Não se 

recordou como ocorreu a abordagem dos roubadores, mas eram três 

indivíduos. Não se recordou se estavam armados, mas embarcaram no veículo 

anunciando o assalto. Em seguida, dois dos assaltantes a levaram, juntamente 

com GLEIZE, para outro local, enquanto o terceiro ficou com a vítima no local 

da abordagem. Em dado momento, os roubadores deixaram que ela e a corré 

fossem embora. Voltou para cara a pé. Não conhece “DANIEL, JUAN e 
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LUQUINHA”, tampouco sabe se participaram do roubo (página 37). Em juízo, 

devidamente citada (página 143), não foi localizada no endereço informado 

para ser intimada da audiência (página 277), tornando-se revel (página 334).

O ofendido Antônio Pereira Gomes contou que, no dia dos 

fatos, esteve no motel com GLEIZE e Emily. Deixaram o local, tendo a primeira 

pedido que a deixasse na chácara do pai e indicado o caminho. Durante o 

percurso, GLEIZE pediu que parasse o veículo para poder urinar, o que fez. 

Ato contínuo, foi abordado por um indivíduo, que anunciou o assalto. Depois, 

chegaram outros dois roubadores. De imediato, percebeu que se tratava de 

uma armação porque GLEIZE mexia direto no celular durante o trajeto. Achou 

estranho, ainda, que ela não se assustou com o anúncio do assalto. Os três 

rapazes estavam de capuz e armados. Em seguida, foi levado para o meio do 

mato e ficou ali com dois deles. O outro saiu com as moças no veículo. Depois, 

ele retornou sozinho. Foi colocado no interior do porta-malas, oportunidade em 

que teve seus tênis subtraídos. Em dado momento, conseguiu abrir o porta-

malas e pulou do veículo. Entrou em um matagal, encontrou uma residência e 

pediu ajuda, acionando a Polícia. No dia seguinte, seu veículo foi encontrado 

abandonado, sem o som automotivo e abalroado. Não ouviu os rapazes 

falarem o nome uns dos outros. Foi ameaçado de morte por eles, bem como 

agredido na cabeça com o cano da arma. O mais nervoso era o que conduziu 

o veículo. Eles não agrediram ou ameaçaram as corrés. Ficou no matagal 

entre 10 a 15 minutos. Ficou preso no porta-malas por cerca de 5 minutos. Já 

tinha visto as corrés por uma vez antes dos fatos, mas nunca tinha saído com 

elas (mídia arquivada em cartório).

O policial militar Fábio Rogério de Oliveira relatou que foi 

acionado para atender a ocorrência. No local, a vítima contou que tinha 

conhecido duas meninas, as quais o levaram até o bairro. No local, o ofendido 
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foi roubado por mais três indivíduos e colocado no porta-malas do veículo. No 

entanto, ele conseguiu escapar e acionou a Polícia (mídia arquivada em 

cartório).

Este o conjunto probatório coligido aos autos, que permite 

afirmar a responsabilidade dos recorrentes pela prática do delito. 

Inicialmente, anote-se que a versão de GLEIZE, em juízo, 

embora contenha afirmações que não se sustentam, deve ser prestigiada. É 

que, sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. 

Frise-se, neste ponto, que a corré, ainda que tenha tentado minimizar sua 

conduta no início de sua oitiva, afirmando que disse aos rapazes que não 

praticassem o roubo, acabou admitindo que informou a eles, durante o 

percurso com a vítima, o local onde o veículo pararia, a evidenciar o conluio 

entre todos. Caso contrário, se GLEIZE não quisesse mesmo que a vítima 

fosse roubada, não avisaria o local aos comparsas ou os despistaria ou não 

pediria a carona para Antônio. Nos autos, ademais, não se vislumbram fatos 

que pudessem implicar no reconhecimento de falsas imputações de GLEIZE 

aos demais recorrentes, com a nota de que LUCAS não comprovou as 

supostas ameaças recebidas pela corré devido ao término do relacionamento 

amoroso e fez tal afirmação depois de tomar ciência, por meio de familiares, 

que GLEIZE o apontara como sendo um dos roubadores. Ressalte-se, ainda, 

que JUAN nada soube informar sobre algo que a corré teria contra ele, a 

demonstrar que não havia motivo para GLEIZE incriminá-lo injustamente, 

assim como aos demais. O principal do relato da corré, pois, merece eficácia 

probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os 

testemunhos, tudo a permitir a responsabilização penal dos acusados.

A vítima Antônio, por sua vez, reconheceu GLEIZE como 
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sendo a mulher com quem esteve no motel e que, posteriormente, sob o 

pretexto de ser levada para uma chácara, o atraiu para uma emboscada, onde 

acabou sendo roubado, mediante o emprego de arma de fogo e a restrição de 

sua liberdade.

As versões exculpatórias e simplistas de DANIEL, JUAN e 

LUCAS, por sua vez, restaram isoladas nos autos e não foram comprovadas. 

DANIEL afirmou que, à época do roubo, trabalhava em Embu das Artes, na 

padaria de seu cunhado. No entanto, embora tenha arrolado uma testemunha 

naquela cidade com o mesmo sobrenome que o seu, Alexssandro Schoeps da 

Silva, ela não foi localizada (páginas 283/294), não tendo o corréu se 

empenhado em ouvi-la ou mesmo juntado algum documento comprovando o 

alegado vínculo empregatício. DANIEL disse, ainda, que não conhecia os 

corréus, mas GLEIZE disse que ele andava com JUAN e LUCAS, sendo que 

estes afirmaram conhecer DANIEL, tendo LUCAS, ainda, informado que 

residiam na mesma vila. Como o próprio DANIEL asseverou em seu 

interrogatório, a Cidade de Salto de Pirapora é pequena, com pouco mais de 

40 mil habitantes. Os acusados, ademais, residiam na mesma vila, sendo 

pouco provável que não se conhecessem. Já JUAN e LUCAS simplesmente 

negaram a prática do roubo, afirmando que trabalhavam em Sorocaba, o que 

não comprovaram, preferindo atribuir a acusação a desavenças amorosas ou 

com policiais e vizinhos, o que igualmente não foi comprovado sequer por 

indícios.

Esse quadro, portanto, permite o reconhecimento da 

responsabilidade dos recorrentes pelo roubo triplamente majorado, não se 

podendo cogitar de absolvição.

Não há se falar em delação premiada para GLEIZE. A 
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aplicação do instituto somente é possível quando o delator confessa sua 

participação, o que, respeitados os entendimentos contrários, não ocorreu no 

caso. A acusada tentou minimizar sua conduta, insisto, afirmando que disse 

aos corréus para não praticarem o delito, de modo que não estaria 

mancomunada com eles. Sua participação na empreitada criminosa e o 

conluio com os demais acusados não ficaram demonstrados por uma 

confissão espontânea, mas por outras afirmações de seu relato, como o fato 

de ter admitido que informou aos corréus onde o veículo da vítima pararia, o 

que não condiz com quem não deseja a prática do crime. Não há cogitar, aliás, 

o reconhecimento da participação de menor importância. Foi GLEIZE quem 

informou os corréus que estava com o ofendido e que ele tinha um veículo. Foi 

a corré, também, quem atraiu a vítima para o local combinado com os 

comparsas, avisando-os durante o trajeto, pelo celular, de sua localização, 

tudo imprescindível para que a empreitada criminosa fosse exitosa. A 

participação de GLEIZE foi de suma importância.

As causas de aumento foram bem reconhecidas. Tenho 

entendido que a palavra da vítima vale para comprovar particularidades do 

delito, como o concurso de agentes, o emprego de arma e a restrição da 

liberdade, ainda mais em casos como o dos autos, em que as declarações do 

ofendido são seguras, coesas e coerentes. Está claro nos autos que os réus 

agiram em concurso, que houve o emprego de três armas de fogo e que 

Antônio foi mantido refém em um matagal e, posteriormente, preso no porta-

malas de seu veículo. Ressalte-se, outrossim, que a prova pericial não é 

indispensável para a proclamação do emprego de arma. O que importa é a 

realidade do uso da arma, afirmada pela vítima  e confirmada pela corré 

GLEIZE, frise-se , e a potencialidade intimidativa dela, presente no caso.

Passo, então, à análise das penas.
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Quanto às penas corporais, para todos, as bases foram 

fixadas 1/6 acima dos mínimos legais, em razão das consequências do delito, 

pois o ofendido deixou de recuperar parte dos objetos subtraídos. O aumento 

deve ser mantido, até porque as circunstâncias do crime são desfavoráveis, 

eis que houve efetiva violência contra a vítima, que foi atingida na cabeça com 

a arma de fogo. Ademais, o roubo foi cometido mediante emboscada e 

dissimulação, circunstância que, inclusive, é prevista como agravante 

genérica, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Na 

segunda fase, as penas dos corréus ficaram inalteradas. Ocorre que DANIEL, 

na data dos fatos, era menor de 21 anos (página 59), de modo que deve incidir 

a atenuante da menoridade relativa. Em relação a GLEIZE, foi reconhecida a 

atenuante da confissão espontânea, sem alteração na sanção, ao argumento 

de que a diminuição a levaria aquém do mínimo legal. Embora, na minha ótica, 

não fosse caso de reconhecimento da atenuante da confissão, como acima já 

ficou consignado, o Ministério Público não questionou tal medida, de modo que 

ela deve ser mantida. Não se sustenta, ainda, a alegação de que a pena não 

pode ser diminuída porque ficaria aquém do mínimo. Basta reduzi-la ao 

mínimo, atendendo ao disposto no artigo 65, do Código Penal, sem ofensa ao 

enunciado da Súmula nº 231, do C. Superior Tribunal de Justiça. Desta feita, 

as reprimendas de DANIEL e GLEIZE devem retornar ao mínimo de 4 anos de 

reclusão. Em seguida, pelas majorantes, a reprimenda de todos foi aumentada 

em metade. O aumento está correto e atende à perfeita individualização da 

reprimenda, tudo em homenagem ao princípio da proporcionalidade da pena. 

Tal princípio exige uma proporção entre a valoração da ação e a sanção e um 

equilíbrio entre a prevenção geral e a prevenção especial para o 

comportamento do agente que vai ser submetido à sanção penal. É preciso, 

então, buscar esse equilíbrio. E uma ação dolosa executada com três causas 

de aumento deve merecer valoração mais severa porque está a demonstrar 

maior grau de periculosidade do agente, com a nota de que eram quatro 
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roubadores, foram utilizadas três armas de fogo e a vítima chegou a ser 

trancafiada no porta-malas do veículo. As sanções de JUAN e LUCAS, assim, 

ficam mantidas em 7 anos de reclusão, para cada um deles. Já as de DANIEL 

e GLEIZE são readequadas para 6 (seis) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, anote-se que os recorrentes já 

foram beneficiados. Para todos, em razão das circunstâncias do delito, foram 

fixadas em 11 dias-multa (valor unitário no mínimo legal). Tenho para mim, 

contudo, que o estabelecimento da multa deve ocorrer nos mesmos moldes da 

aplicação da pena corporal, obedecido o critério trifásico. A questão, contudo, 

não foi impugnada pelo Ministério Público. 

Não há falar, de outro lado, em substituição da pena 

corporal por restritivas de direitos, seja pelo montante das reprimendas, seja 

porque a ação envolveu violência e grave ameaça contra pessoa.

O regime fechado para JUAN, LUCAS e DANIEL é 

absolutamente necessário. Eles associaram-se e, mediante a utilização de 

armas de fogo, abordaram o ofendido, restringiram sua liberdade, agrediram-

no e o ameaçaram de morte, não se preocupando com as consequências do 

ato. Praticaram delito grave, que traz desassossego e pânico à sociedade, o 

que autoriza o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da 

pena corporal, com a observação de que a primariedade de todos e a 

menoridade de um deles não os fazem menos perigosos.

Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com 

intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua 

ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência 

social e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, 
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submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera 

opinião acerca da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento 

da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime indispensável a 

criminoso que não pode, temporariamente, ser submetido a regime mais 

liberal. Não há mais campo, penso, para a aplicação matemática de regime de 

pena, considerando-se, por exemplo, apenas o volume da sanção e a 

primariedade do acusado. Um réu primário nem sempre é desprovido de 

periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a outra.

O regime semiaberto, para GLEIZE, está adequado, 

considerando que colaborou na identificação dos comparsas. A pretendida 

aplicação do regime aberto mostrar-se-ia inócua, não atendendo, 

satisfatoriamente, ao binômio reprovação-prevenção, ressaltando-se sua 

participação foi de suma importância para a prática do delito.

Meu voto, pois, NEGA PROVIMENTO aos recursos de 

JUAN e LUCAS e DA PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de GLEIZE e 

DANIEL, tão somente para diminuir sua penas corporais, que ficam fixadas, 

para cada um deles, em 6 (seis) anos de reclusão, mantida, no mais, a r. 

sentença. Expeça-se mandado de prisão para GLEIZE e DANIEL (STF, 

Habeas Corpus nº 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, d.j. 17/02/2016, e 

ADCs 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio, d.j. 05/10/2016).

PINHEIRO FRANCO

Relator
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