
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000450406

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000678-54.2017.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que são apelantes 
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA e EMERSON LUIS MAIA SANTOS, é apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A PRELIMINAR 
E DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, mantidas as condenações, 
reduzir as reprimendas para 6 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial 
fechado, e o pagamento de 14 dias multa, no mínimo, além de 21 dias de detenção, 
no inicial semiaberto, quanto ao corréu Luis Henrique e aplicar a pena de 5 anos e 4 
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 13 dias multa, no 
mínimo, além de 15 dias de detenção, no regime aberto, ao corréu Emerson. V.U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY 
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), AIRTON VIEIRA E ÁLVARO 
CASTELLO.

São Paulo, 22 de maio de 2018.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
PRESIDENTE E RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 34880
Apelação nº 0000678-54.2017.8.26.0540
Apelantes: Luis Henrique de Oliveira e Emerson Luis Maia 
Santos 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André  3ª Vara Criminal
MAGISTRADO DE 1º GRAU: DR. JARBAS LUIZ DOS SANTOS

ROUBO QUALIFICADO e DESOBEDIÊNCIA. Não 
configurada a nulidade da sentença, que analisou a tese 
desclassificatória. Da forma como se deram os fatos, configurado o 
roubo. No confronto entre a palavra dos réus e da vítima, por certo 
que aqueles que têm compromisso com a verdade devem ter a 
palavra mais valorizada. A desobediência se configurou. 
Redimensionadas as penas, com redução. Mantido o regime inicial 
fechado para o roubo. Quando ao desacato, cabe o regime aberto a 
Emerson e semiaberto a Luis Henrique. REJEITADA A 
PRELIMINAR, DERAM  PARCIAL PROVIMENTO. 

Não se conformando com a r. decisão de 
fls. 191/198 e 281 dos autos, contra ela recorrem 
EMERSON LUIS MAIA SANTOS e LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA, 
pedindo sua reforma. Os apelantes foram condenados por 
fato de 06 de abril de 2017, cabendo a Emerson a pena de 
6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o 
pagamento de 30 dias multa, no valor mínimo, além de 3 
meses de detenção no regime inicial semiaberto e, para 
Luis Henrique, 8 anos de reclusão, no regime inicial 
fechado, e o pagamento de 40 dias multa, no valor 
mínimo, além de 4 meses de detenção, no regime inicial 
semiaberto, por infração, respectivamente, ao artigo 
157, § 2º, incisos I e II c.c. artigo 330, “caput”, 
todos do Código Penal.  
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Com razões de apelo a fls. 232/241, 
requereram a nulidade da sentença por não ter analisado 
a tese de desclassificação de roubo para furto; no 
mérito, pugnam pela realização dessa desclassificação. 

Foram apresentadas as contrarrazões de 
apelo (fls. 282/284). Recurso regular e no prazo. 
Manifestando-se nos autos nesta Instância, o Ministério 
Público opinou pelo não provimento do apelo (fls. 
300/303).

É O RELATÓRIO.

Não há nulidade na sentença. Isso porque 
o magistrado expressamente analisou a tese 
desclassificatória. 

Nesse sentido, a fls. 194 da sentença 
constou: “... De se ponderar que, muito embora 
confessada apenas a subtração, o quanto narrado pela 
vítima mostra-se suficiente para caracterização do 
delito de roubo. Acerca de tal ponto, releve-se que a 
vítima descreveu os réus fisicamente sem se equivocar, o 
que denota que teve com eles contato direto. Da mesma 
forma, na posse dos réus foi encontrado não apenas o 
veículo, mas também o celular e dinheiro da vítima, o 
que ajuda na comprovação de que fora ela abordada”. 

Portanto, evidente que o magistrado 
apreciou a tese, concluindo pela ocorrência do roubo.

E, nesse sentido, a solução dada na 
sentença não merece alteração. 

Ora, a vítima Rafael Carvalho disse que 
foi abordado pelos réus, estando um deles armado. O mais 
magro e alto (corréu Emerson) apontou a arma e falou: 
“Entrega a chave do carro para não acontecer nenhuma 
coisa ruim”. Entregou a chave para o mais fortinho 
(corréu Luis) que revistou o ofendido, tomando o celular 
e o dinheiro da carteira do declarante. Eles entraram no 
carro e dirigiram em fuga. O rapaz da oficina ligou para 
a polícia. Depois foi avisado que o carro foi 
recuperado. 
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É verdade que os réus, interrogados, 
admitiram a subtração mas negaram o uso de arma. 
Disseram que encontraram o veículo com a chave no 
contato e, por isso, entraram e levaram o carro. No 
interior do veículo estava o celular e o dinheiro da 
vítima. 

Não obstante, todas as circunstâncias dos 
autos indicam que, realmente, eles abordaram a vítima 
com o uso da arma. O ofendido soube descrever os dois 
criminosos, comprovando-se que houve contato pessoal 
entre os réus e a vítima. Ainda, os réus estavam com o 
dinheiro e com o celular da vítima, evidente que 
retiraram da posse do ofendido. 

Ademais, no confronto entre a versão dada 
pelos apelantes, que caracteriza crime menor, e a 
palavra de vítima e testemunha, há que se sopesar o 
valor do trazido por cada uma delas. Enquanto o acusado 
em processo criminal não é obrigado a produzir prova 
contra si próprio e não tem compromisso com a verdade, 
vítima responde criminalmente caso seja imputado crime 
falsamente ou se falte com a verdade em afirmação. Por 
certo que os que têm compromisso com a verdade devem ser 
mais valorizados.

A grave ameaça consistiu no uso da arma, 
apontada para a vítima, para constrangê-la a entregar 
seus bens. 

No mais, a testemunha Edson João Silva, 
policial militar, confirmou a abordagem dos réus. Não 
obedecida a ordem de parada, passaram a acompanhar o 
veículo que, em dado momento parou, oportunidade em que 
empreenderam fuga no meio do matagal. Além de estarem 
com o carro da vítima, os réus estavam com o celular 
dela e dinheiro. 

Quanto ao crime de desobediência, também 
se configurou. Foi dada a ordem de parada ao veículo 
pelos policiais militares, a qual não foi atendida, 
havendo perseguição até que o carro efetivamente 
parasse. 

Observa-se que, caso a ordem de parada 
fosse emanada por autoridade do trânsito ou seus 
agentes, o descumprimento configuraria a sanção 
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administrativa do artigo 195 do CTB, sem configurar 
crime. Não obstante, no caso em tela a ordem de parada 
foi dada por policiais militares no exercício de 
atividade ostensiva, para a prevenção e repressão de 
crimes, de forma que o crime se caracterizou. Nesse 
sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

... No presente caso, contudo, a ordem de 
parada não foi dada pela autoridade de 
trânsito e nem por seus agentes, mas por 
policiais militares no exercício de 
atividade ostensiva, destinada à 
prevenção e à repressão de crimes, que 
foram acionados para fazer a abordagem do 
paciente, em razão de atividade suspeita 
por ela apresentada, conforme restou 
expressamente consignado no v. acórdão 
impugnado. Desta forma, não restou 
configurada a hipótese de incidência da 
regra contida no art. 195 do Código de 
Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, 
do entendimento segundo o qual não seria 
possível a responsabilização criminal do 
paciente pelo delito de desobediência 
tipificado no art. 330 do Código Penal... 
(trecho extraído do HC 369082/SC, Rel. 
Ministro Felix Fischer, j. 27/06/2017, 
DJe 01/08/2017). 

No mais, merecerem reparo as penas 
impostas. 

Em relação ao corréu Emerson, na primeira 
fase, são favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do 
Código Penal. Observa-se que o réu é primário, o que não 
é maculado por infrações existentes junto à Vara da 
Infância e Juventude, posto que não caracterizam crime. 
O dolo foi normal à conduta. Logo, a pena base é imposta 
em 4 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias multa. 

Na fase seguinte, mantém-se a atenuante 
da confissão pois o magistrado assim considerou, embora 
este Relator entenda que a confissão não se configura 
pela descrição de crime menor. Não se altera a pena ante 
a vedação de redução aquém do mínimo legal, à luz da 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000678-54.2017.8.26.0540 -Voto nº 34880 - Ra 6

Súmula 231 do STJ. 

Por fim, apesar de presentes duas causas 
de aumento, na sentença foi considerada apenas uma 
delas, consistente no concurso de agentes, o que é 
mantido para evitar o reformatio in pejus. Assim, o 
aumento permanece em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses 
de reclusão e o pagamento de 13 dias multa. 

Quanto ao crime de desobediência, 
favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código 
Penal, a pena base é fixada em 15 dias de detenção. 
Ausentes outras causas de modificação, a pena torna-se 
definitiva. 

No que tange ao corréu Luis Henrique, 
observa-se que ele possui condenações anteriores 
caracterizadoras de maus antecedentes, das quais duas 
serão consideradas nesta fase (execução 76/2002  fls. 
51/52 e execução 41467/2004  fls. 52). Logo, a pena 
base merece majoração em 1/5, fixando-se em 4 anos, 9 
meses e 18 dias de reclusão e o pagamento de 12 dias 
multa. 

Na fase seguinte, configurada a 
reincidência conforme certidão de fls. 183, cuja 
extinção da pena ocorreu antes do quinquídio, bem como 
presente a atenuante da confissão, ressalvada a 
convicção deste Relator quanto a não configuração da 
confissão, as circunstâncias são compensadas. 

Por fim, apesar de presentes duas causas 
de aumento, na sentença foi considerada apenas uma 
delas, consistente no concurso de agentes, o que é 
mantido para evitar o reformatio in pejus. Assim, o 
aumento permanece em 1/3, finalizando-se a reprimenda em 
6 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão e o pagamento de 
14 dias multa. 

Seguindo o mesmo raciocínio, em relação 
ao crime de desobediência, considerando-se os maus 
antecedentes da primeira fase, a pena é fixada 1/5 acima 
do mínimo, em 18 dias de detenção. Na fase seguinte, 
presente a atenuante da reincidência, majora-se em 1/6, 
totalizando 21 dias de detenção, pena que se torna 
definitiva à míngua de outras causas de modificação.
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Cada dia multa é imposto na fração 
unitária mínima, ausentes maiores informes acerca da 
condição financeira dos réus. 

No que tange ao regime inicial para o 
roubo, deve ser mantido o fechado. Isso porque é o que 
melhor se adequa para a reprovação e prevenção do crime, 
de forma que os agentes absorvam a terapêutica prisional 
e sintam o peso de sua responsabilidade pela prática 
delitiva, tratando-se de situação gravosa, que enseja 
esse rigor.

Ademais, se trata de crime que vem 
assolando a sociedade e causando grande pavor na 
população, além de se constituir em conduta extremamente 
grave. 

Nota-se que a vítima relatou que os 
recorrentes usaram uma arma de fogo, o que evidencia a 
conduta nociva e desajustada dos agentes, de maior 
periculosidade, a autorizar a retirada do agente do 
convívio social. Ademais, o efetivo risco à sua 
integridade física da vítima também autoriza o maior 
rigor. 

Nesse sentido:

“REGIME PRISIONAL. ROUBO À MÃO ARMADA. 
MODALIDADE FECHADA. NECESSIDADE: - O 
REGIME PRISIONAL FECHADO É O MAIS 
COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO CRIME DE 
ROUBO PRATICADO À MÃO ARMADA, UMA VEZ QUE 
TAL DELITO GERA GRANDE INTRANQÜILIDADE 
SOCIAL E REVELA PERICULOSIDADE DE SEUS 
AGENTES, EXIGINDO-SE, DAÍ, MAIOR RIGOR NA 
APLICAÇÃO DA LEI PENAL, MÁXIME QUANDO 
PRESENTE A REINCIDÊNCIA.” (Apel. 
1121045/0, Rel. PIRES NETO, 1ª Câm., 
v.u).

“REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO. ROUBO 
QUALIFICADO. MODALIDADE FECHADA. 
NECESSIDADE: - EM SE TRATANDO DE CRIME DE 
ROUBO QUALIFICADO, É NECESSÁRIA A FIXAÇÃO 
DO REGIME PRISIONAL FECHADO, POIS SE 
TRATA DE UMA DAS MAIS INQUIETANTES 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0000678-54.2017.8.26.0540 -Voto nº 34880 - Ra 8

EXPRESSÕES DA CRIMINALIDADE ATUAL, HOJE 
CENTRADA NO ATAQUE VIOLENTO AO PATRIMÔNIO 
ALHEIO, SENDO IRRELEVANTE QUE A SANÇÃO 
CORPORAL TENHA SIDO ESTABELECIDA NO 
PATAMAR MÍNIMO, JÁ QUE TAL DETERMINAÇÃO 
DEVE SER FEITA NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 
33 DO CP, COM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS 
PREVISTOS NO ART. 59 DO MESMO DIPLOMA.” 
(Apel. 1129211/8, Rel. NOGUEIRA FILHO, 5ª 
Câm, v.u.).

Some-se que o corréu Luis Henrique possui 
condenações anteriores e, apesar disso, voltou a 
delinquir, em notória demonstração de que não absorveu a 
terapêutica prisional, o que também autoriza o regime 
mais rigoroso. Dessa forma, o regime inicial quanto ao 
roubo é o fechado e, quanto a desobediência, semiaberto. 

Não obstante, ao corréu Emerson é imposto 
o regime inicial aberto para o desacato. 

Isto posto, conhecendo do apelo, REJEITO 
A PRELIMINAR E DOU PARCIAL PROVIMENTO a ele para, 
mantidas as condenações, reduzir as reprimendas para 6 
anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial 
fechado, e o pagamento de 14 dias multa, no mínimo, além 
de 21 dias de detenção, no inicial semiaberto, quanto ao 
corréu Luis Henrique, e aplicar a pena de 5 anos e 4 
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o 
pagamento de 13 dias multa, no mínimo, além de 15 dias 
de detenção, no regime aberto, ao corréu Emerson. 

 

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
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