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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0010834-17.2015.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante GUILHERME 
GUSTAVO DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da Defesa e, de 
ofício, redimensionaram a pena pecuniária para 14 dias-multa, mantendo no mais a r. 
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO 
ANTÔNIO COGAN (Presidente) e SÉRGIO RIBAS.

São Paulo, 9 de novembro de 2017

ELY AMIOKA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 04.659

Apelação nº 0010834-17.2015.8.26.0526

Comarca: Salto  2ª Vara Criminal

Apelante:  Guilherme Gustavo da Cruz (preso)
Apelado:   Ministério Público de Estado de São Paulo

Apelação criminal  Roubo majorado pelo emprego de arma de 
fogo e concurso de agentes  Recurso Defensivo com pleito de 
absolvição ante a fragilidade probatória  Autoria e materialidade 
comprovadas  réu que negou a prática delitiva  negativa que não 
prospera  vítimas que narraram o roubo praticado por dois 
indivíduos, armados, os quais subtraíram aparelhos eletrônicos e o 
carro. Somente recuperaram o carro, que foi encontrado no dia 
seguinte, abandonado, e o aparelho GPS, o qual foi localizado na 
posse do acusado. Afirmaram, ainda, que o réu estudou com outro 
membro da família, e no momento do crime, um dos roubadores 
indagou sobre tal pessoa  Policiais Civis responsáveis pela prisão 
do acusado que receberam informação anônima indicando a 
participação do réu no crime em questão. Em buscas realizadas na 
residência do acusado, encontraram o aparelho GPS subtraído das 
vítimas  palavras das vítimas e dos policiais que merecem 
credibilidade  Roubo consumado  Delito que se consumou, com 
a retirada dos bens e valores da esfera de disponibilidade das 
vítimas  crime cometido com violência e grave ameaça  
Configuração das causas de aumento consistentes em emprego de 
arma de fogo e concurso de agentes  Dosimetria  Pena privativa 
de liberdade mantida, diante do conformismo Ministerial  
correção, de ofício, no cálculo da pena de multa  regime prisional 
inicial fechado mantido  Impossibilidade de substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de 
amparo legal  Recurso improvido.

Ao relatório da r. sentença de fls. 193/199, prolatada pela 

MMª. Juíza de Direito, Dra. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa, ora adotado, 

acrescento que Guilherme Gustavo da Cruz foi condenado às penas de 06 anos de 

reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 dias-multa, no mínimo legal, 

como incurso no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal. Vedado recurso em 

liberdade.
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Não houve recurso Ministerial.1

Inconformado, apelou o réu. Busca a absolvição ante a 

fragilidade probatória (fls. 218/221).

Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 224/227), os 

autos subiram a esta E. Corte de Justiça.

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento do apelo (fls. 255/257).

É o relatório.

Consta da denúncia que, no dia 04 de dezembro de 2015, na 

Rua Winston Churchil, 913, Parque Bela Vista, na cidade e Comarca de Salto, Guilherme 

Gustavo da Cruz2 e outro indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e 

identidade de propósito, em concurso, subtraíram, para eles, o veículo Fiat-Uno, ano 2009, 

placas EGR-0226; um aparelho GPS, marca Positron; uma lente de câmera, marca Canon; 

uma máquina fotográfica digital, marca Canon; um grip para câmera; dois televisores da 

marca LG, de 32 e 39 polegadas; dentre outros objetos, conforme consta no boletim de 

ocorrência, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, em prejuízo 

de Caio Vinícius de Frias, Simone Soares de Frias e Agnaldo de Frias.

Segundo o apurado, na data dos fatos, logo após chegar em 

sua residência e estacionar seu veículo, quando se dirigiu ao portão para fechá-lo, a vítima 

Caio Vinicius de Frias foi rendida pelo indiciado e outro indivíduo não identificado, 

ambos encapuzados.

Em seguida, o réu foi conduzido para o interior de sua 

1 Fls. 231: Certidão de Trânsito em Julgado para o Ministério Público em 08/08/20116.
2 Fls. 41: 21 anos, desempregado, convivente, 1º grau incompleto
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residência, onde o acusado e o outro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com o 

emprego de arma de fogo, subjugaram também as demais vítimas.

No interior da residência, a dupla se apoderou dos objetos 

acima descritos, dentro outros, e fugiu no veículo das vítimas, que foi abandonado na 

Estrada do Lageado.

A denúncia foi recebida em 11.01.2016 (fls. 84/85).

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de 

prisão em flagrante delito (fls. 30/31), boletim de ocorrência (fls. 41/43), auto de exibição 

e apreensão (fls. 44), auto de avaliação indireta (fls. 45), auto de entrega (fls. 46), em 

consonância com toda a prova oral amealhada aos autos.

Da mesma forma, a autoria é inconteste.

Não houve prisão em flagrante.

Consta do relatório de investigações de fls. 75/78 que, 

poucos dias após os fatos, Policiais Civis receberam informações anônimas dando conta de 

que um dos autores do roubo seria o acusado.

Com base nas informações e diligências ulteriores, a 

Autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão para a 

residência do réu, no que obteve êxito.

Dessa forma, nove dias após o crime, durante o 

cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi apreendido na residência do acusado o 

aparelho GPS roubado, cuja identificação foi possível pelo código de barras e número de 
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séries, que constavam tanto no aparelho como na caixa apresentada pela vítima.

Interrogado na fase inquisitiva, o réu negou a acusação. 

Afirmou que estava dormindo, quando Policiais Civis adentraram em sua residência 

investigando um roubo. Foi colocado para fora do imóvel e não mostraram o que 

apreenderam. Confirmou que tinha um aparelho GPS em sua casa, mas pertencente a um 

carro velho 'Verona', que lhe pertence. Não sabia que o GPS era produto de roubo, eis que 

comprou de um indivíduo conhecido (fls. 38/39).

O réu não indicou quem seria esse 'conhecido', nem quanto 

pagou pelo aparelho, como pagou, e quando comprou. Fosse verídica essa versão, por certo 

teria feito a prova do quanto alegado

A princípio, o réu foi indiciado por receptação dolosa, e lhe 

foi arbitrada fiança pela Autoridade Policial (fls. 38).

Foi acolhido pleito Ministerial de cassação da fiança 

arbitrada e de decretação de prisão preventiva (fls. 89).

Em juízo, o acusado Guilherme Gustavo da Cruz novamente 

negou as acusações. Afirmou que o aparelho GPS encontrado estava em um veículo usado 

para trabalho, e não em sua residência. O aparelho GPS não estava instalado, apenas 

'deixado' no veículo utilizado para seu trabalho de pintura. Comprou o tal aparelho GPS 

pouco tempo antes de sua prisão, de pessoa que não tem informações. Comprou o referido 

aparelho para 'ajudar' este indivíduo. Não teve participação no roubo em questão (mídia).

A vítima Agnaldo de Frias informou que, no dia dos fatos, 

por volta das 20:20 horas, dois indivíduos do sexo masculino, com os rostos cobertos, 

renderam seu filho que fechava o portão da casa, após estacionar o carro. Foram subtraídos 

o carro, aparelhos eletrônicos, televisores, câmeras fotográficas profissionais e seus 
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equipamentos, vídeo game, dois notebooks, dois aparelhos celulares e um GPS. Foram 

amarrados e colocados no chão da casa. O crime perdurou por cerca de vinte minutos. Dias 

após os fatos, um indivíduo apareceu em sua casa questionando o que havia acontecido, e 

lhe disse que estaria passeando com o cachorro no dia dos fatos, e teria visto dois 

indivíduos, um dos quais seria 'ladrão de residências', dizendo conhecer um deles, 

indicando seu apelido, qual seja, 'Gui', bem como seu endereço. Não comunicou estas 

informações à Polícia, contudo, o investigador lhe disse que receberam uma ligação 

anônima na delegacia e informaram os dados de um dos roubadores, com quem 

encontraram o aparelho GPS. Um dos roubadores, quando entrou em sua casa, lhe 

perguntou onde estaria sua filha, e respondeu a ele que a filha seria casada e não morava 

mais ali. Neste contexto, após o roubador ser preso, soube que ele teria estudado com sua 

filha no 'ginásio'. Declarou, por fim, que o local onde foi encontrado seu carro, que 

também foi roubado, 'desemboca' na rua onde mora o réu (mídia).

Em juízo, o ofendido Caio Vinícius de Frias disse que estava 

fechando portão da residência, quando foi abordado por um rapaz armado, que anunciou o 

roubo. Logo em seguida chegou o outro indivíduo, também roubador. Os criminosos 

renderam os moradores, os amarraram e subtraíram dois televisores, vídeo game, celulares, 

notebooks, e o carro, utilizados para transportar os objetos. O réu foi preso dias depois, na 

posse do aparelho GPS pertencente à sua família. Um dos criminosos questionou sobre sua 

irmã. Posteriormente, teve conhecimento de que o réu estudou com sua irmã (mídia).

A vítima Simone Soares de Frias relatou que no dia dos fatos 

dois indivíduos, armados, entraram em sua residência. Foram subtraídos diversos 

aparelhos eletrônicos e o carro, que foi encontrado no dia seguinte. Os criminosos estavam 

com os rostos cobertos. Um dos roubadores perguntou por sua filha. Posteriormente, 

apuraram que o réu, preso na posse do aparelho GPS subtraído, havia estudado com sua 

filha. Apenas recuperaram o carro e o aparelho GPS (mídia).

Em juízo, o Policial Civil Julio Souza Silva narrou que 
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receberam denúncia anônima, afirmando a participação do réu no roubo em questão. Em 

buscas realizadas na residência do réu, encontraram o aparelho GPS subtraído das vítimas, 

o qual foi identificado através do número de série presente no aparelho, e na caixa dele, 

que ainda estava na casa dos ofendidos. O acusado não soube explicar a origem do 

aparelho GPS. As vítimas não reconheceram o réu, em razão de os criminosos estarem 

com os rostos tampados no momento do crime. As buscas na residência do réu foram 

realizadas pouco tempo após os fatos. O réu mora próximo ao bairro da família em questão 

(mídia).

No mesmo sentido foi a versão apresentada pelo Policial 

Civil Luis Benedito dos Santos (mídia).

Em que pesem os esforços desenvolvidos pela combativa 

Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu praticou o 

delito de roubo, conforme a narrativa acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos 

autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à 

condenação. Dessa forma, não há que se falar em absolvição. 

Ouvido em ambas as fases do processo, o réu negou a 

acusação. Declarou que o aparelho GPS, encontrado em sua posse, foi comprado de um 

indivíduo. 

Ocorre que a explicação sobre a origem do aparelho e onde 

foi apreendido não foi uníssona.

Sobre o tal vendedor do aparelho, o réu inicialmente disse 

que era um 'conhecido' (fls.38), e em juízo disse que não tinha informações. Sobre o 

aparelho, em delegacia, disse que estava 'em casa' (fls. 38), e em juízo, disse que estava 

dentro do carro, porém não estava instalado.

As versões apresentadas pelo acusado restaram isoladas nos 
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autos. 

As vítimas confirmaram a ocorrência do roubo praticado por 

dois indivíduos, armados, os quais subtraíram diversos pertences, incluindo aparelhos 

eletrônicos e o carro. Somente recuperaram o carro, que foi encontrado no dia seguinte, 

abandonado, e o aparelho GPS, o qual foi localizado na posse do acusado. Afirmaram, 

ainda, que o réu estudou com outro membro da família, e no momento do crime, um dos 

roubadores indagou sobre tal pessoa.

Destaco que as vítimas não reconheceram o réu, pelo fato de 

os criminosos estarem encapuzados no momento da prática delituosa.

Relevante o detalhe trazido pelos ofendidos em seus 

depoimentos. Um dos roubadores indagou taxativamente sobre a irmã de um dos 

ofendidos, sendo apurado posteriormente que o réu havia estudado com aquela pessoa no 

colégio. 

Os Policiais Civis responsáveis pela prisão do acusado 

asseveraram que receberam informação anônima indicando a participação do réu no crime 

em questão. Em buscas realizadas na residência do acusado, lograram êxito ao encontrar o 

aparelho GPS subtraído das vítimas. E para tal fato, o réu não soube apresentar explicação 

razoável, e não trouxe prova do quanto alegado, como lhe cumpria fazer, nos termos do art. 

156, do Código de Processo Penal.

Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma 

clandestina, a palavra das vítimas mostra-se altamente relevante, vez que na maioria dos 

casos é a única prova de autoria.

Não há nos autos qualquer prova de que as vítimas queiram 

incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito 
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às suas declarações. 

Vejamos:

“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a 
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e 
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a 
pessoa que a abordou. 
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes, 
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras 
do ofendido assumem particular importância, não havendo 
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem 
há muito tempo assim se manifestado: 
“Prova  Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado 
 Quando ocorre

 “A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à 
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os 
demais elementos de convicção existentes nos autos”. 
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. 
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar 
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: 
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5ª Câmara. São 
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de 
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 
1988, p. 341).

Roubo  Violência moral e vias de fato  Suficiência à 
caracterização do crime 
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue 
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no 
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o 
autor de assalto”.  (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de 
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante: 
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: 
Juiz Canguçu de Almeida. 8ª Câmara. São Paulo, 16 de julho 
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São 
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.

Apelação Criminal nº 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel. 
Grassi Neto, 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.

Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato 
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Nalini:

“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais 
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal 
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição 
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo 
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)

Anoto, por oportuno, que o único interesse que os ofendidos 

têm é o de acusar os verdadeiros responsáveis. Não se pode pensar de forma diversa. Não é 

crível que as vítimas queiram incriminar inocente, deixando o verdadeiro criminoso 

impune.

Inquestionável também a validade dos depoimentos prestados 

pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes 

públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo 

ser testemunhas em processo criminal.

Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em 

cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem 

qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados 

são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto 

probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força 

probante. 

De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido que:

“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em 
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6ª 
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., 
j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).

É nesse sentido também o entendimento do C. Supremo 
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Tribunal Federal, como a seguir:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE 
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal 
de servidores policiais - especialmente quando prestado em 
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de 
inquestionável eficácia probatória, não se podendo 
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais 
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]" 
(STF, 1.ª Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de 
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).

E também desta C. Câmara:

(...) Tráfico de entorpecentes  Materialidade e autoria 
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é 
harmônico com o conjunto probatório  Validade No que 
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos 
policiais, os tribunais têm deixado assente serem 
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A 
simples condição de policial não torna a testemunha 
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos 
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e 
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que 
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas 
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove 
o contrário. Cálculo da Pena  Tráfico de entorpecentes  
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos  
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade 
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito 
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido 
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se 
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma 
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 
44, do CP. (grifei) (Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, 
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do 
julgamento: 14.05.2015; 8ª Câmara de Direito Criminal).

Não é crível que os policiais incriminariam o réu de forma 

gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tal depoimento 
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não mereça total credibilidade.

Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade do crime 

em questão.

O roubo aqui tratado restou consumado, até mesmo pela 

desnecessidade da posse mansa e pacífica, bastando para sua consumação o mero 

desapossamento da res. E no caso em tela, de todos os bens subtraídos, apenas o carro e o 

GPS foram recuperados. 

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“ROUBO  materialidade   auto de apreensão e prova oral 
que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO   
autoria   depoimento das vítimas indicando como o réu com 
um dos autores   validade   depoimento policial que indica 
a apreensão de parte da res furtiva em seu poder   validade, 
só devendo o depoimento policial ser visto com reservas 
quando presente indício que a acusação visa justificar 
eventual abuso praticado   a apreensão da res furtiva com o 
acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar 
posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria   
inteligência do art. 156 do CPP. CONCURSO DE 
AGENTES   indicação pela prova oral   validade   
desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. 
EMPREGO DE ARMA   vítima que relata que um dos 
autores estava com um volume nas vestes que aparentava ser 
arma   ausência de prova de que seria arma. 
CONSUMAÇÃO   roubo   ocorre com desapossamento, 
cessada a violência ou grave ameaça   posse mansa, 
pacífica e desvigiada  desnecessidade  precedentes das 
Cortes Superiores   caso concreto onde não houve 
perseguição, sendo o réu detido por policial em 
patrulhamento   existência de posse mansa e pacífica, ainda 
que momentânea   reconhecimento da forma tentada   
impossibilidade. PENA   base fixada no mínimo legal, 
sendo impossível exasperação sem recurso ministerial, apesar 
de presentes circunstâncias desfavoráveis   na segunda fase 
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes   presentes 
causas de aumento a pena foi exacerbada no patamar mínimo. 
REGIME   réu que agiu com culpabilidade e periculosidade 
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exacerbadas, praticando o crime em via pública podendo 
atingir um maio número de pessoas com a sua ação   maior 
reprovabilidade no tocante às causas de aumento   alta 
reprovabilidade   o regime deve ser o necessário para 
dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria)  regime 
fechado  provimento parcial.” (grifei) (TJ/SP; Apelação nº 
0026323-38.2013.8.26.0050; Relator(a): Lauro Mens de 
Mello; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8ª Câmara de 
Direito Criminal; Data do julgamento: 18/06/2015; Data de 
registro: 23/06/2015).

Bem demonstrada, ainda, a causa de aumento de pena, 

consistente no emprego de arma, o que se denota da prova oral amealhada aos autos. 

No presente caso, o acusado não foi preso após a consumação 

do crime. Assim, teve tempo mais que suficiente para se desfazer da arma, pois ele e o 

outro indivíduo não identificado fugiram do local usando o carro das vítimas. No mais, 

somente o réu foi preso. O outro indivíduo ainda não foi localizado e identificado. 

Ademais, as vítimas confirmaram que foram abordadas pelo 

réu e outro indivíduo, que utilizavam arma de fogo. 

Está sedimentado na jurisprudência que para a configuração 

da referida causa de aumento, não se faz necessária a apreensão e nem a perícia da 

arma de fogo, se por outros meios, for comprovada a sua existência. 

Nesse sentido:

“Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta 
Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-
961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da 
majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não 
há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 
2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser 
comprovado por outros meios, tais como as declarações da 
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vítima ou depoimento de testemunhas...”
 (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, 
julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).

Assim sendo, procede a referida causa de aumento de pena.

O mesmo ocorre no que concerne à causa de aumento 

consistente no concurso de pessoas.

Os relatos dos ofendidos confirmam a causa de aumento 

consistente no concurso de agentes. Asseveraram que foram abordados e rendidos por dois 

indivíduos. 

Para o reconhecimento do concurso de agentes não é 

necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de 

vontades para a prática do fato punível.

Neste sentido é a jurisprudência recente do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO 
DE AGENTES. PRETENDIDO AFASTAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO 
CONFIGURADA. MODO FECHADO. 
DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA 
JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA 
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da 
causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do 
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou em 
companhia de outro indivíduo na abordagem às vítimas, em 
comunhão de ações e unidade de desígnios” 3.          

Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso de 

3 STJ - HC nº 156545 - RJ  Rel. Sebastião Reis Júnior  j. 21.08.2012. 
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agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo 

expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do 

arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo a 

qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade. 

Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de 

várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações para 

todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido ressaltada na 

jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL. CONCURSO DE PESSOAS. 
RECONHECIMENTO DE DELITO EM MODALIDADES 
DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS QUE 
PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM 
UNIDADE DE DESÍGNIOS. IMPOSSIBILIDADE. 
APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. Tratando-se de 
concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e 
cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do 
resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente 
teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma 
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo 
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a 
prática da mesma infração penal, como se deu no presente 
caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas 
penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções 
para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria 
pluralista. Ordem concedida” 4.

Portanto, o conjunto probatório produzido é amplamente 

desfavorável ao réu. Houve denúncia anônima contra o acusado, dando-o como co-autor do 

crime em questão. Em poder do acusado foi apreendido justamente um aparelho GPS 

roubado da residência dos ofendidos, e para tal fato, o réu trouxe duas explicações 

distintas, e não provou o quanto alegado. Durante a prática do crime, o réu indagou dois 

ofendidos acerca da irmã de um deles, e, posteriormente, soube-se que o réu, 

coincidentemente, havia estudado com essa moça no colégio. O veículo roubado foi 

4 STF  HC nº 97652  RS  rel. Joaquim Barbosa  j. 04.08.2009. 
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localizado pouco tempo após o roubo, abandonado, em local próximo à casa do acusado. 

Conforme ponderação Ministerial, 'não é crível que tantos indícios se tratem de meras 

coincidências'.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos critérios do 

art. 59, do Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, diante do 

registro de maus antecedentes5, em 04 anos e 06 meses de reclusão, e 30 dias-multa.

Neste ponto, verifico que a pena privativa de liberdade sofreu 

reajuste de cerca de 1/6, porém a pecuniária foi fixada em 3 vezes mais que a mínima 

prevista. Assim, para manter a proporcionalidade de exasperação, procedo ao reajuste da 

pena pecuniária para 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou 

atenuantes.

Por fim, na terceira fase, a pena foi exasperada em 1/3, 

embora sejam duas as causas de aumento, perfazendo 06 anos reclusão, e 40 dias-multa.

É entendimento desta Relatora que, com o advento da Lei nº 

9.426/1996, entende-se que, com o ingresso dos incisos IV e V no aludido dispositivo (art. 

157, do Código Penal), as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, tendo em 

vista que, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, o aumento de 1/3 até metade 

deverá ser dividido por cinco. Assim, a fração mínima de exasperação só é aplicável 

quando está presente apenas uma causa de aumento. No caso em questão, entendo que o a 

correta fração de aumento seria a de 3/8.

5 Fls. 148: certidão expedida pela Vara do JEC e JECrim do Foro de Salto - Processo Física n° 0010370-95.2012.8.26.0526  Ordem 

n° 2012/001394 - art. 28 da Lei de Drogas - Trânsito em Julgado em 20.06.2013. Também há registro de prisão em flagrante, aos 
13.02.2015, por receptação, tendo obtido liberdade provisória (fls. 146), e registro de termo circunstanciado por delito descrito no art. 
28 da Lei de Tóxicos, em 13.02.2015 (fls. 149).
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Contudo, diante da inércia Ministerial, mantenho a 

reprimenda corporal em 06 anos de reclusão. E quanto à pena pecuniária, fixo-a em 14 

dias-multa.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por 

restritiva de direitos, por falta de amparo legal.

Quanto ao regime prisional, o inicial fechado é o mais 

compatível com a prática de roubo duplamente majorado, ressaltando a presença de 

situações mais sérias que simples circunstâncias judiciais desfavoráveis, legitimando, por 

interpretação lógica do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o rigor exigido na medida. 

Ademais, o regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade, não teria o condão 

de desestimular a prática de novos crimes.

“Regime prisional  fixação  roubo qualificado pelo 
emprego de arma de fogo  regime fechado  necessidade: 
No roubo qualificado pelo emprego de arma , o regime 
fechado é o que se coaduna com a gravidade do crime, pouco 
importando a quantidade da pena aplicada e eventual 
primariedade do agente, sendo inegável a maior 
periculisodade e ousadia de que, de arma em punho, põe-se a 
praticar assaltos” (TJSP  AC 1.148.859/1  9ª Câmara  rel. 
Ferreira Rodrigues  v.u  voto 7167).

Portanto, mantenho o regime inicial fechado para 

cumprimento de pena.

Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao apelo da 

Defesa e, de ofício, redimensiono a pena pecuniária para 14 dias-multa, mantendo no mais 

a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Ely Amioka

Relatora
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