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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0029457-05.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
HERBERT PORFÍRIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO ao recurso de HERBERT PORFÍRIO DA SILVA, qualificado nos 
autos, para readequar as penas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em 
regime inicial fechado, sem prejuízo do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso 
legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código 
Penal; COM DETERMINAÇÃO para desentranhamento dos documentos de fls. 
65/71, dos autos. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON 
NEVES.

São Paulo, 15 de maio de 2018.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 22115
Apelação nº: 0029457-05.2015.8.260050
Comarca: São Paulo
Apelante: Herbert Porfírio da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Artigo 
157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Sentença 
condenatória. Quebra de sigilo do whatsapp por policiais 
sem autorização judicial. Desentranhamento dos 
respectivos documentos, nos termos do artigo 157, do 
Código de Processo Penal. No entanto, não há se falar em 
anulação da sentença, porquanto a prova obtida ilicitamente 
não se refere ao apelante e tampouco se traduz na única 
prova dos autos. Materialidade e autoria comprovadas pelo 
conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da 
tese de absolvição por insuficiência de provas. O valor do 
depoimento testemunhal de agentes públicos, 
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do 
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia 
probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, 
a palavra da vítima é de suma valia. Majorantes bem 
delineadas. Para a caracterização do concurso de agentes 
não é necessária a identificação de todos os sujeitos ativos 
do crime. A configuração da causa de aumento atinente ao 
emprego de arma de fogo não exige a apreensão do 
artefato, desde que sua existência possa ser extraída dos 
demais elementos probatórios.  Dosimetria da pena. O 
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de 
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não 
sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação 
do número de majorantes. Súmula n. 443, do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça. Regime inicial fechado bem 
fixado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com 
determinação.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença 

de fls. 201/211 que julgou procedente a ação penal, condenando 

HERBERT PORFÍRIO DA SILVA a cumprir, em regime inicialmente 
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fechado, as penas de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além 

do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal, pela prática do 

delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c o 29, caput, ambos 

do Código Penal.

 

A combativa Defensoria Pública, em suas razões 

(fls. 238/240), pugna pela absolvição por insuficiência do conjunto 

probatório. Subsidiariamente, pleiteia a compensação entre a atenuante 

da confissão espontânea e a agravante da reincidência; o afastamento da 

causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo e; a diminuição 

da fração de aumento aplicada na 3ª- fase da dosimetria penal.

Ofertadas contrarrazões (fls. 242/245), a douta 

Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo 

(fls. 256/265). 

É o relatório.

Conheço do recurso, presentes as condições de 

procedibilidade para, no mérito, dar-lhe parcial provimento. 

Preliminarmente, conquanto não alegado pela 

defesa em suas razões, mas sustentado em sede de memoriais, e por 

tratar-se de matéria de ordem pública (nulidade absoluta), de rigor o 

desentranhamento dos documentos de fls. 65/71 dos autos.
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Isto porque, as conversas via Whatsapp são formas 

de comunicação escrita e imediata entre interlocutores, cuja violação 

implica em efetiva interceptação desautorizada de comunicação. 

 Frisa-se que o celular deixou de ser apenas 

instrumento de conversação pela voz, permitindo acesso à 

correspondência eletrônica, de mensagens e de outros aplicativos 

semelhantes à telefonia convencional, o que deve ser levado em conta a 

fim de primar pelo sigilo constitucionalmente protegido. 

Deste modo, é ilícita a prova obtida tanto na 

violação de dados como acesso à caixa eletrônica de e-mails, como das 

conversas de Whatsapp e demais aplicativos de comunicação, obtidos 

de celular apreendido e realizada sem ordem judicial.

Neste sentido, segue posicionamento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
DROGAS. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A PERÍCIA NO 
CELULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. 

1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das 
conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela 
polícia em celular apreendido no flagrante, sem 
prévia autorização judicial. 2. Recurso ordinário em 
habeas corpus provido, para declarar a nulidade 
das provas obtidas no celular do paciente sem 
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autorização judicial, cujo produto deve ser 
desentranhado dos autos. (STJ, Recurso em HC nº 
51.531/RO, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 
9/05/2016).

Reconhecida a ilicitude da prova, irregularmente 

admitida, deverá ser desentranhada dos autos, nos termos do artigo 157, 

do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 

11.690/2008. 

Contudo, verifica-se que os referidos documentos 

foram extraídos do aparelho celular do réu JONAS, com relação a quem 

o processo se encontra suspenso, nos termos do artigo 366, do Código 

de Processo Penal.

Demais disso, nenhuma das provas utilizadas para 

embasar o édito condenatório em desfavor de HERBERT se refere ao 

mencionado conteúdo ilícito.

Decorrência lógica, não há que se cogitar nulidade 

da sentença, pois é farto o conjunto probatório - mormente testemunhal 

- subsistente e que não guarda relação com os documentos ilícitos, 

conclusão que pode ser extraída dos seguintes precedentes do Supremo 

Tribunal Federal:

EMENTA Habeas corpus. Constitucional. Penal e 
processual penal. Sentença condenatória fundada 
em provas ilícitas. Inocorrência da aplicação da 
teoria dos "frutos da árvore envenenada". Provas 
autônomas. Desnecessidade de desentranhamento 
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da prova ilícita. Impossibilidade de aplicação do 
art. 580 do CPP à espécie. Inocorrência de ofensa 
aos artigos 59 e 68 do Código Penal. Habeas 
corpus indeferido. Liminar cassada. 1. A prova 
tida como ilícita não contaminou os demais 
elementos do acervo probatório, que são 
autônomos, não havendo motivo para a anulação 
da sentença. 2. Desnecessário o desentranhamento 
dos autos da prova declarada ilícita, diante da 
ausência de qualquer resultado prático em tal 
providência, considerado, ademais que a ação 
penal transitou em julgado. 3. É Impossível, na 
espécie, a aplicação da regra contida no art. 580 
do Código de Processo Penal, pois há diferença 
de situação entre o paciente e o co-réu absolvido, 
certo que em relação ao primeiro existiam provas 
idôneas e suficientes para respaldar sua 
condenação. 4. No que se refere aos fundamentos 
adotados na dosimetria da pena, não se vislumbra 
ofensa aos artigos 59 e 68 do Código Penal. A 
motivação dada pelo Juízo sentenciante, além de 
satisfatória, demonstrou proporcionalidade entre 
a conduta ilícita e a pena aplicada em concreto, 
dentre os limites estabelecidos pela legislação de 
regência. 5. Habeas corpus denegado e liminar 
cassada. (HC 89032, Relator(a):  Min. MENEZES 
DIREITO, Primeira Turma, julgado em 
09/10/2007, DJe-147 DIVULG 22-11-2007 
PUBLIC 23-11-2007 DJ 23-11-2007 PP-00079 
EMENT VOL-02300-03 PP-00552)

No mesmo sentido:

Vale destacar, ainda, que a nulidade pontual de 
uma das provas não tem o condão de invalidar o 
processo ou mesmo o restante do conjunto 
probatório, que se mantém preservado. A 
consequência do reconhecimento da ilicitude da 
prova é a sua inadmissibilidade, conforme 
estabelece o inciso LVI do art. 5º da Constituição 
da República. (HC 106244, Relator(a):  Min. 
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CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 
17/05/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 
DIVULG 18-08-2011 PUBLIC 19-08-2011 RTJ 
VOL-00222-01 PP-00401).

Por derradeiro, a despeito de não ensejar nulidade, 

cuida-se de não prova, desconsiderada para fins de análise do mérito 

recursal, consoante se verá.

Consta dos autos que no dia 25 de janeiro de 2015, 

durante a madrugada, na Rua Guti, nº 43, São Paulo, HERBERT 

PORFÍRIO DA SILVA e JONAS ARTUR DA SILVA, previamente 

ajustados e com unidade de propósitos com os adolescentes Jardel 

Porfírio da Silva, Daniel Rodrigues da Silva, Carlos Eduardo de 

Oliveira Estevam, Leo Boy e outros de qualificação ignorada 

subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com 

emprego de arma de fogo, a motocicleta Yamaha/Fazer, de placa 

DYX-8898, uma corrente de ouro e um aparelho celular, pertencentes a 

Marcus Vinicius Martires Alves. 

A materialidade e a autoria delitivas restaram 

devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11); auto 

de exibição, apreensão e entrega (fls. 23/24); auto de reconhecimento de 

pessoa (fls. 29); laudo pericial (fls. 112/114) e; pela prova oral 

produzida durante a instrução da persecução penal. 

A vítima, em juízo, forneceu detalhes da dinâmica 

fática; esclareceu pilotava sua motocicleta quando foi abordado por 
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outras três, com dois indivíduos em cada, todos sem capacete. Após um 

dos sujeitos subtrair sua motocicleta e sair do local com ela, HERBERT 

e JONAS permaneceram no local e subtraíram seu relógio e dinheiro. O 

segundo, que estava armado, desferiu-lhe uma coronhada na cabeça, 

antes de ambos saírem caminhando do local. Narrou ainda que em razão 

da agressividade apresentada pelos acusados, jamais se esquecerá do 

rosto deles, motivo pelo qual os reconheceu na delegacia de polícia. Em 

juízo, reconheceu novamente a fotografia de HEBERT que lhe foi 

apresentada.

Não há motivos para que se questione a palavra das 

vítimas e o valor jurídico que se lhe atribui. 

Não se ignora que, em delitos como o da espécie, 

não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da 

vítima, quando não contrariada por outras evidências, é sumamente 

valiosa, merecendo ser recepcionada com especial valor para a 

elucidação do fato.

É neste sentido a orientação predominante no 

âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, retratada pelos 

seguintes excertos:

O entendimento desta Corte Superior é no sentido 
de que, "embora existam críticas acerca do valo 
das declarações prestadas pelo ofendido da ação 
criminosa, é certo que tal elemento de prova é 
admitido para embasar o édito condenatório, 
mormente em casos nos quais a conduta delituosa 
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é praticada na clandestinidade, desde que 
sopesada a credibilidade do depoimento" (HC n. 
217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge 
Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no 
presente caso.(AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. 
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017)

Considerada de especial relevância a palavra da 
vítima, por tratar-se de crime cometido às ocultas 
e, sobretudo, porque o seu relato apresentou-se 
harmonioso e coerente com as demais provas 
carreadas aos autos, julgaram as instâncias de 
ordinárias consoante a farta jurisprudência do 
STJ, a inviabilizar a admissão do apelo extremo. 
(AgInt no AREsp 225.943/SP, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 07/03/2017, DJe 22/03/2017)

Ademais, a declaração da vítima é corroborada pelo 

relato do policial militar Carlos Alex Bandeira, que asseverou ter 

localizado a res na residência do apelante, pois diligenciara ao local em 

razão de outra investigação, envolvendo a prática de latrocínio que 

vitimara uma agente da guarda civil municipal, a qual tinha como um 

dos principais suspeitos o irmão de HERBERT, Jardel Porfírio da 

Silva. 

Anote-se que inexistem razões para se questionar a 

validade de agentes públicos, em razão da função que exercem; esta 

que, aliás, lhes confere não só o dever de traduzir a verdade em defesa 

do cidadão vitimado, mas a garantia do respeito pelo seu teor como a 

qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada 

por outros elementos de prova.
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Neste sentido é a jurisprudência do Colendo 

Supremo Tribunal Federal, que reafirma o entendimento recorrente da 

Corte sobre o tema:

Esta Suprema Corte firmou o entendimento no 
sentido de que não há irregularidade no fato de os 
policiais que participaram das diligências ou da 
prisão em flagrante serem ouvidos como 
testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo 
Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-
9-2011).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condição de as testemunhas serem policiais 
militares não retira o valor da prova produzida, 
porque, como qualquer testemunha, prestam o 
compromisso e a obrigação de dizer a verdade 
(CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). É sabido que o 
depoimento de policial forma importante elemento 
de prova quando prestado em juízo, sob o crivo do 
contraditório, não podendo ser desmerecido 
apenas em razão do ofício do depoente.
Segundo a jurisprudência consolidada desta 
Corte, o depoimento dos policiais prestado em 
juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na 
condenação do paciente, notadamente quando 
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade 
das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de 
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que 
não ocorreu no presente caso. (HC 165.561/AM, 
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

O apelante, por outro lado, foi declarado revel.
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As causas de aumento de pena, igualmente, foram 

comprovadas pelas provas dos autos. A vítima descreveu em detalhes a 

ação delituosa, e não há se falar em ausência de liame subjetivo entre o 

apelante e seus comparsas, porque houve clara divisão de tarefas. 

Ademais, é prescindível a identificação de todos os 

agentes para que esteja caracterizada a referida majorante, de acordo 

com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.   
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.   
TERCEIRAFASE DA DOSIMETRIA.  
CONCURSO  DE PESSOAS. CRIME 
PRATICADO POR DOIS AGENTES. 
ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO 
IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. 
IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA 
MAJORANTE.  EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS 
DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO 
SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO 
QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO.
1.  O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira 
Turma, e a Terceira Seção  deste  Superior  
Tribunal  de  Justiça,  diante da utilização 
crescente  e sucessiva do habeas corpus, passaram 
a restringir a sua admissibilidade  quando o ato 
ilegal for passível de impugnação pela via  
recursal  própria,  sem olvidar a possibilidade de 
concessão da ordem, de ofício, nos casos de 
flagrante ilegalidade.
2.  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça é firme no sentido  de  que a 
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caracterização do concurso de agentes não exige 
a identificação  do  comparsa, sendo suficiente a 
concorrência de duas ou  mais  pessoas na 
execução do crime, circunstância evidenciada no 
caso.
3.  "O  aumento  na  terceira  fase de aplicação da 
pena no crime de roubo   circunstanciado  exige  
fundamentação  concreta,  não  sendo suficiente  
para  a  sua  exasperação  a mera indicação do 
número de majorantes" (Sumula 443/STJ). 
Hipótese em que a majoração da pena em fração  
superior  a  1/3,  na terceira fase da dosimetria, 
baseou-se apenas  no  número de majorantes, 
razão pela qual a pena aplicada ao paciente 
comporta reparo.
4.  Habeas corpus  não  conhecido. Ordem 
concedida, de ofício, para reduzir a pena do 
paciente.
(HC 380.712/RS, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) (nosso 
destaque).

Insta salientar, ainda, que para a incidência da causa 

de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, é 

prescindível a apreensão da arma, desde que os demais elementos 

probatórios possam demonstrar sua caracterização, como é o acaso dos 

autos.

Novamente, trata-se da jurisprudência pacífica do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. WRIT. SUBSTITUTIVO. 
EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. 
PRESCINDIBILIDADE. REGIME INICIAL 
FECHADO. ILEGALIDADE. 
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
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1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são 
prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de 
fogo para a incidência da majorante do § 2º, I, do 
art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros 
elementos de prova que comprovem a sua 
utilização no roubo, como na hipótese, em que há 
relato da vítima sobre o emprego do artefato.
2. Fixada a quantidade da sanção devida a quem, 
comprovadamente, violou a norma penal, compete 
ao juízo natural da causa indicar, de maneira 
motivada e com base nos dados concretos dos 
autos, qual o regime inicial adequado para o 
cumprimento da reprimenda, não sendo possível 
coarctar-lhe a consideração de fatores que, 
associados e complementares à dogmática penal, 
indiquem como necessária, para o alcance dos 
fins da pena, a imposição de regime mais gravoso 
do que indicaria a mera correspondência da 
quantidade da pena à previsão legal.
3. As instâncias de origem, ao fazerem a opção 
pelo regime mais gravoso, destacaram que o 
roubo foi praticado com emprego de arma de 
fogo, mas não apontaram elemento dos autos 
(como o modus operandi, por exemplo) que, 
efetivamente, evidenciasse real necessidade de 
fixação do modo inicial fechado. Ressalva de 
entendimento do relator.
4. O paciente, primário, sem registro de 
circunstância judicial desfavorável e condenado a 
5 anos e 4 meses de reclusão, deve cumprir a pena 
em regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 
2°,"b", e § 3°, do CP.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem 
concedida, de ofício, para fixar o regime 
semiaberto.
(HC 211.787/SP, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
03/12/2015, DJe 15/12/2015)

Portanto, diante do contexto fático-probatório, a 

procedência do pedido condenatório era mesmo de rigor. 
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Passo à análise da dosimetria da pena.

Atento às circunstâncias judiciais, nos termos do 

artigo 59, do Código Penal, correta a fixação da pena-base no patamar 

mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor 

mínimo unitário.

Na 2ª- fase, inescapável a circunstância agravante 

da reincidência, comprovada pela Certidão de Objeto e Pé dos autos nº 

0061357-74.2013.8.26.0050, constante do apenso próprio. No entanto, 

reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, de rigor a 

compensação entre elas, de modo que a pena, nesta etapa, permanece 

inalterada. 

Na derradeira etapa, a despeito de praticados os 

delitos em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, 

circunstâncias que reduzem sobremaneira as possibilidades de reação 

das vítimas, assegurando o sucesso da empreitada, anoto ser a 

orientação perfilhada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

expressa na Súmula nº 443, a exigência de fundamentação concreta para 

o aumento de pena no roubo circunstanciado, sendo insuficiente a mera 

indicação do número de majorantes. 

Em outras palavras, não figura razão suficiente para 

o aumento da pena em fração superior ao mínimo legal o fato de os 

sentenciados incidirem em mais de uma das hipóteses previstas no §2º, 
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do artigo 157, do Código Penal, devendo a majoração ser motivada não 

apenas nessa constatação, mas também em dados concretos nos quais se 

evidencie as circunstâncias do fato criminoso para a individualização 

adequada da pena.

Neste sentido, o seguinte precedente: 

HABEAS CORPUS Nº 34.658 - SP 
(2004/0046115-4) PENAL. HABEAS CORPUS . 
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 
AUMENTO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO 
LEGAL EM VIRTUDE DE DUAS MAJORANTES 
ESPECÍFICAS. FUNDAMENTAÇAO. Tendo em 
vista o disposto no parágrafo único do art. 68 e do 
parágrafo 2º do art. 157, ambos do CP, o aumento 
de pena, acima do patamar mínimo, pela 
ocorrência de duas majorantes específicas, deve 
ser motivado não apenas pela simples constatação 
da existência das mesmas, como o foi na espécie, 
mas sim com base nos dados concretos em que se 
evidenciou o fato criminoso (Precedentes desta 
Corte e do Pretório Excelso). Writ parcialmente 
concedido, a fim determinar seja refeita a 
dosimetria da pena em primeiro grau, aplicando-
se, se assim entender, as majorantes do 2º do art. 
157 do Código Penal, desde que 
fundamentadamente, em observância ao disposto 
no art. 68 do mesmo diploma. Writ concedido ex 
officio , a fim de estender os efeito desta decisão 
ao co-réu José Carlos da Conceição Júnior.

Desta feita, porque imotivado, promovo o aumento 

no mínimo de 1/3 (um terço), em contrapartida da fração de 3/8 (três 

oitavos) aplicada na origem, totalizando a sanção penal em 5 (cinco) 

anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sem prejuízo do pagamento de 13 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0029457-05.2015.8.26.0050 -Voto nº 22115 ff 16

(treze) dias-multa, no piso legal.

O regime inicial fechado foi bem fixado. A 

gravidade em concreto do delito, a reincidência, e a necessidade de se 

atingir as finalidades da pena, prevenção geral e especial e retribuição, 

na vetusta forma da resposta ao mal injusto do crime pelo mal justo da 

pena, demanda terapêutica penal mais prolongada e detalhada, possível 

apenas no regime de ingresso mais severo. 

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO 

ao recurso de HERBERT PORFÍRIO DA SILVA, qualificado nos 

autos, para readequar as penas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão, em regime inicial fechado, sem prejuízo do pagamento de 13 

(treze) dias-multa, no piso legal, pela prática do crime previsto no artigo 

157, §2º, incisos I e II, do Código Penal; COM DETERMINAÇÃO 

para desentranhamento dos documentos de fls. 65/71, dos autos.

       CAMARGO ARANHA FILHO
     RELATOR
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