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APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO 
(CP, ART. 157, §2º, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –  
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MATERIALIDADE E 
AUTORIA INCONTESTES – PRETENSO AFASTAMENTO 
DOS MAUS ANTECEDENTES EM RAZÃO DO DIREITO AO 
ESQUECIMENTO – INVIABILIDADE – INSTITUTO NÃO 
APLICÁVEL NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL – 
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APTA A 
CONFIGURAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PLEITO DE 
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA 
SEGUNDA ETAPA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 
N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 
PRECEDENTES DESTA CORTE – PRETENSA REDUÇÃO 
DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO 
PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 
PLEITO DE COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME DE 
CUMPRIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM 
AQUELE FIXADO NA SENTENÇA – VIABILIDADE – 
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE 
DE INÍCIO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA SOB AS 
CONDIÇÕES DO MODO EXECUCIONAL ESTABELECIDO 
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0002078-90.2017.8.24.0045, da comarca de Palhoça (2ª Vara Criminal) em que 
é Apelante Marco Aurelio Schmekel e Apelado Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, dar parcial 
provimento ao recurso, apenas para compatibilizar a custódia cautelar do 
apelante Marco Aurélio Schmekel com o regime inicial de cumprimento de pena 
semiaberto. Uma vez exaurida a possibilidade de interposição de recursos nesta 
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instância, e nos termos da decisão do STF no ARE n. 964.246, determinou-se o 
encaminhamento de cópia deste acórdão à comarca de origem, para que se 
expeçam os documentos necessários à execução da pena imposta ao acusado, 
se tal providência ainda não houver sido tomada. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado em 28 de novembro de 2017, 
os Exmos. Srs. Des. Getúlio Corrêa e Volnei Celso Tomazini.

Florianópolis, 1º de dezembro de 2017.

Salete Silva Sommariva
PRESIDENTE E RELATORA
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RELATÓRIO

A magistrada Viviana Gazaniga Maia, por ocasião da sentença de 

p. 226/239, elaborou o seguinte relatório:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por seu 
Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, denunciou MARCO 
AURÉLIO SCHMEKEL e MARCOS VENICIOS SEIXAS CARNEIRO, 
qualificandoos e dando-os como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inciso 
II, do Código Penal, pelos seguintes fatos:

"Consta do presente caderno processual que no dia 11 de março de 2017 
(sábado), por volta das 10h30min, os denunciados MARCO AURÉLIO 
SCHMEKEL e MARCOS VENICIOS SEIXAS CARNEIRO, unidos pelo mesmo 
propósito ilícito, dirigiram-se até o estabelecimento comercial "Lojas Koerich", 
localizado à Rua José Maria da Luz, no centro desta cidade de Palhoça, com a 
finalidade de praticarem um crime de roubo.

Assim, enquanto MARCO AURÉLIO circulava no interior da loja visando 
dar proteção ao seu comparsa, o denunciado MARCOS VENICIOS deslocou-se 
até os caixas da loja, onde, empunhando um simulacro de arma de fogo que 
guardava na sua cintura, mediante o emprego de grave ameaça, anunciou a 
prática de um assalto às funcionárias (vide imagens das câmeras de 
monitoramento do local que seguem anexas).

Desta feita, as funcionárias Tatiane Machado, Laine Cardoso dos Santos 
de Souza e Ana 'de tal' repassaram o dinheiro que havia no caixa, em torno de 
R$ 8.000,00.

Após a subtração da quantia em dinheiro, com emprego de grave ameaça 
e concurso de agentes, MARCO AURÉLIO e MARCOS VENICIOS evadiram-se 
do local na sua posse mansa e pacífica (vide 'Relatório de Informação' e 
imagens constantes às fls. 17/24 e 'Relatório Complementar' de fls. 73/74).

Posteriormente, após exaustiva busca pela autoria do crime, em 22 de 
março de 2017 (quarta-feira), os agentes policiais receberaminformações de 
que MARCOS VENICIOS SEIXAS CARNEIRO, havia praticado um outro crime 
de roubo contra as Lojas Koerich, dessa vez na cidade de Imbituba/SC, se 
evadindo do local em uma VW/Parati, de cor cinza, placas IMJ - 2991, sendo 
preso em flagrante, horas depois, já na sua residência.

Em seu interrogatório policial, MARCOS VENICIOS confessou o crime de 
roubo, aduzindo que foi praticado na companhia de MARCO AURÉLIO (vide 
'Termo de Interrogatório' de fls. 81/82), sendo aquele, inclusive, reconhecido 
pelas vítimas Tatiane e Laine (vide 'Termos de Reconhecimento de Pessoa por 
Fotografia' de fls. 12 e 13).

Consta que o denunciado MARCOS VENICIOS SEIXAS CARNEIRO é 
reincidente específico na prática de crime de roubo, conforme certidão de fl. 
96." (fls. 102-103).

Após representação da autoridade policial e parecer favorável do 
Ministério Público, a prisão preventiva do acusado Marcos Venícios foi deferida 
(fls. 1-3, 29-30 e 31-34).
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A ordem prisional foi cumprida em 03.05.2017 (fl. 38).
Ato contínuo, requereu a autoridade policial a prisão preventiva do corréu 

Marco Aurélio Schmekel, com parecer favorável do Parquet e deferimento 
judicial, oportunidade na qual houve o recebimento da denúncia (fls. 93, 
105-108 e 117-119).

O acusado foi Marco Aurélio foi preso em 02.06.17 (fl. 162).
Devidamente citados, os réus apresentaram respostas à acusação 

através da Defensoria Pública de Santa Catarina, aduzindo, em suma,
inocência e arrolando testemunhas (fls. 156, 159 e 191-195).
Durante a instrução, foram ouvidas duas vítimas, e quatro testemunhas 

comuns, além de realizados o reconhecimento judicial dos réus (Marcos 
Venicius foi reconhecido pelas vítimas como o agente que anunciou o assalto) e 
os interrogatórios dos denunciados. Houve a desistência da oitiva de uma 
testemunha comum. (fls. 214-215).

Na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público requereu a certificação 
de antecedentes criminais do acusado Marcos Venicios junto às VEPs de 
Curitiba, o que restou cumprido às fls. 221-225. A defesa pugnou pelo 
reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao delito praticado pelo 
acusado Marcos Venicius nos autos 0003270-58.2017.8.24.0045, o que foi 
postergado para momento oportuno.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a total procedência da 
denúncia (mídia de fls. 214-215).

Já a defesa dos acusados, diante de suas confissões, requereu a fixação 
da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão 
espontânea e, com relação a Marcos Venicios, o reconhecimento de crime 
continuado. Requereu, também, a concessão de isenção das custas judiciais, já 
que os réu foram defendidos pela Defensoria Pública. Por fim, pugnou pela 
revogação da prisão preventiva e concessão ao réu Marco Aurélio do direito de 
recorrer em liberdade (mídia de fls. 214-215).

Acrescente-se que a denúncia foi julgada procedente para 

condenar Marco Aurélio Schmekel à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses 

de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 13 

dias-multa, no valor mínimo legal, e Marcos Venicios Seixas Carneiro à pena de 

7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente 

fechado, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo 

legal, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Os acusados interpuseram recurso de apelação (p. 260). Em suas 

razões (p. 275/293), o réu Marcos pleiteou o afastamento do aumento de pena 

decorrente dos maus antecedentes, em razão do direito ao esquecimento. Ainda, 

pugnou pela compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da 
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confissão espontânea e, por fim, pelo reconhecimento da continuidade delitiva. O 

réu Marco, por sua vez, pugnou pela redução da pena aquém do mínimo legal na 

segunda etapa da dosimetria e pela compatibilização da custódia cautelar com o 

regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença. Por fim, os réus 

requereram a redução da pena de multa em razão da sua hipossuficiência 

econômica.

Contrarrazões às p. 299/304.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Raul Schaefer 

Filho (p. 314/321), manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para  

compatibilizar a custódia cautelar do réu Marco com o regime inicial de 

cumprimento de pena fixado na sentença e para afastar a circunstância judicial 

dos maus antecedentes reconhecida em relação ao réu Marcos.

VOTO

De início, importa ressaltar que não há insurgência quando à prática 

delitiva. Mesmo porque a materialidade e autoria do crime vieram demonstradas 

pelo boletim de ocorrência (p. 6/7), pelo termo de reconhecimento (p. 12/13), 

pelas filmagens à p. 46 e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução 

probatória, especialmente as confissões dos réus.

Dito isso, passa-se à análise da dosimetria da pena.

1 Marcos Venicios Seixas Carneiro

A magistrada, ao dosar a pena, fundamentou:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico 
que a culpabilidade do agente foi normal à espécie. O réu possui antecedentes 
criminais, ostentando condenação com trânsito em julgado nos autos nº 
0017767-89.2003.8.24.0038 (fl. 97). Acerca da conduta social e personalidade 
não se coletaram elementos para uma segura análise.

Os motivos do crime, foram os normais em crimes contra o patrimônio, eis 
que voltada a conduta à obtenção de lucro fácil em prejuízo alheio. As 
circunstâncias e as consequências foram normais à espécie. O comportamento 
das vítimas em nada influiu para a violação da norma.

Assim, nos termos do art. 59, II, do Código Penal, exaspero a pena-base 
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em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 
em 11 (onze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, uma vez que o réu possui 
condenação por fato anterior, com trânsito em julgado, nos autos nº 
00041245-59.2012.8.24.0023 (fl. 25), devendo a reprimenda ser majorada em 
1/5 (um quinto) em face da reincidência específica, haja vista a necessidade de 
uma resposta estatal mais severa na repreensão da conduta do agente que 
volta a cometer o mesmo delito pelo qual já foi condenado, pois evidencia uma 
personalidade voltada à prática de crimes, em total descaso com a Justiça, 
operação que resulta em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de 
reclusão; porém, como presente também a atenuante da confissão, e tendo em 
vista que a agravante da reincidência deve ser considerada como circunstância 
preponderante (principalmente a específica), atendendo ao disposto no art. 67 
do Código Penal, quando em concurso com a atenuante da confissão 
espontânea (HC n. 105543/MS, rel. Min. Roberto Barroso, j. 29.4.2014), reduzo 
a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistem causas gerais e/ou especiais de diminuição da pena.
Presente a circunstância especial de aumento de pena prevista no inciso 

II do § 2º do artigo 157 do Código Penal - concurso de agentes -, devendo a 
reprimenda ser aumentada em 1/3 (um terço), consoante a fundamentação 
acima, operação que resulta em 07 (anos) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias 
de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo 
vigente na época dos fatos, diante da precária situação financeira do réu.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, tendo em 
vista a reincidência específica do réu (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal). 

Outrossim, considerando que, em consulta ao SAJ e aos autos, o réu 
possui um processo de execução penal em andamento (autos n. 
0005032-15.2016.8.24.0023   fl. 168), a progressão do regime deverá ser 
analisada pelo juízo da execução, que detém a competência para tanto, a teor 
do previsto nos artigos 66, III, "a" e 111, ambos da LEP, bem como no 
enunciado n. 3 do II Femepe, que estabelece que: "A existência de processo de 
execução ativo em desfavor do sentenciado afasta a aplicação do § 2º do artigo 
387 do Código de Processo Penal."

[...]
Incabível a substituição prevista no art. 44 do CP, pois a pena aplicada é 

superior a 4 (quatro) anos, o crime foi cometido mediante grave ameaça e a 
reincidência é específica (art. 44, I e II, do CP).

Ausentes também os requisitos para a concessão da suspensão 
condicional da pena (art. 77 do CP).

Em relação à primeira fase da dosimetria, não assiste razão ao 

apelante ao requerer o afastamento dos maus antecedentes, notadamente 

porque o direito ao esquecimento tem sido aplicado em hipóteses muito 

excepcionais, com as quais o caso em tela não se amolda.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça rechaça a ideia de aplicação de 
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tal teoria no âmbito do Direito Penal, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. WRIT SUBSTITUTIVO. 
DESVIRTUAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 
PROPORCIONALIDADE. DEZ CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM 
JULGADO, ALGUMAS DELAS RECENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. 
INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 
COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. 
REGIME INICIAL FECHADO.

1. Para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro 
da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as 
singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do 
procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do 
artigo 59 do Código Penal.

2. Condenações anteriores com trânsito em julgado há mais de cinco anos 
não caracterizam a reincidência, mas podem ser consideradas como maus 
antecedentes.

3. Na hipótese, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em 
decorrência de dez condenações anteriores com trânsito em julgado e porque o 
paciente "ao ser preso por este feito, estava em benefício pela Vara das 
Execuções Criminais", revelando seu comportamento "total descaso pela vida 
em comunidade e ausência de qualquer aprendizagem pelos anos que passou 
encarcerado".

4. Não obstante algumas condenações datarem do final da década de 80, 
o lapso temporal entre as últimas sentenças condenatórias e a prática de novo 
crime, em 2012, não ultrapassa dois anos, sendo razoável a elevação da pena-
base 50% acima do mínimo legal cominado ao tipo, ainda mais porque a 
recidiva é específica e ocorreu quando o apenado encontrava-se em gozo de 
benefício da execução penal.

5. A ideia que subjaz ao chamado "direito ao esquecimento" não tem 
como implicar, diante das peculiaridades do caso concreto, a relativização dos 
registros penais do paciente, pois o relevo imprimido ao conjunto de 
condenações foi proporcional, considerando o piso e o teto abstrato previsto 
para o tipo penal.

6. O reconhecimento da reincidência com fundamento em condenação 
prévia e definitiva distinta daquela(s) considerada(s) na primeira etapa da 
dosimetria não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem.

7. Observadas as peculiaridades do caso, "é possível, na segunda fase da 
dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a 
atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de 
acordo com o artigo 67 do Código Penal." (EREsp n. 1.154.752/RS, 3ª Seção, 
DJe 4.9.2012).

8. No caso em apreço, mesmo que a reincidência seja específica, o 
julgador considerou, para efeitos de reconhecimento da agravante genérica, 
uma única condenação definitiva anterior, que deve ser compensada com a 
confissão extrajudicial, igualmente preponderante, pois o paciente contribuiu 
para a segurança do julgado.
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9. O réu, reincidente específico, condenado a pena superior a 4 anos de 
reclusão e que teve as circunstâncias judiciais sopesadas de forma 
desfavorável poderá, desde o princípio, cumprir a pena no regime inicial 
fechado, como na hipótese.

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 
compensar, na segunda etapa da dosimetria, a agravante da reincidência com a 
atenuante da confissão espontânea e readequar a pena final do paciente.

(HC 284.307/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 12-08-2014).

No caso em tela, sequer é possível considerarmos que a 

condenação utilizada para maus antecedentes seria muito antiga.

Analisando-se detidamente a certidão de antecedentes acostada à 

p. 97, constata-se que o acusado possui uma condenação anterior com trânsito 

em julgado na data de 18-05-2004 (autos n. 0017767-89.2003.8.24.0038), 

configurando, assim, os maus antecedentes.

Desse modo, o prazo depurador de 5 (cinco) anos foi atingido por 

volta de 2014, não podendo se reputar desarrazoado a incidência dessa 

condenação como maus antecedentes.

Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento 

consolidado no sentido da possibilidade de utilização dessa espécie de 

condenação como circunstância judicial caracterizadora de maus antecedentes.

Nesse sentido: 

[...] 1. À luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso 
temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e 
a infração posterior, as condenações penais anteriores não prevalecem para 
fins de reincidência. Podem, contudo, ser consideradas como maus 
antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. Conquanto não se 
desconheça o conteúdo de recente decisão da Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal, tomada por maioria de votos nos autos do HC n.º 126.315/SP, 
de Relatoria do Min. Gilmar Mendes (julgado em 15.9.2015 e publicado em 
7.12.2015), o tema não se encontra pacificado no âmbito daquela Corte, sendo 
objeto de repercussão geral (RE n.º 593.818). Nessa toada, e in casu, deve ser 
mantido o entendimento já firmado por este Sodalício de que, mesmo 
ultrapassado o lapso temporal de 5 anos, podem ser consideradas como maus 
antecedentes as condenações anteriores transitadas em julgado [...] (HC 
370.463/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, julgado 
em 07-03-2017).

Além disso, referida circunstância judicial é amplamente 



                                                                                                       
ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete Desa. Salete Silva Sommariva

reconhecida neste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ARTS. 
33, CAPUT, C/C O 40, V). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS 
ACUSADOS.   1. PROVA DA AUTORIA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS 
MILITARES. APREENSÃO DA DROGA EM PODER DE UM DOS AGENTES. 
VEÍCULO COM FUNDO FALSO. 2. QUANTIDADE E NATUREZA DO 
ENTORPECENTE. PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. 3. MAUS 
ANTECEDENTES. PENA EXTINTA MAIS DE 5 ANOS ANTES DOS FATOS. 4. 
CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL (LEI 11.343/06, ART. 40, 
V). PROVA. 5. CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA 
LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE 
DROGA APREENDIDA. 6. DETRAÇÃO (CPP, ART. 387, § 2º). PRISÃO 
PROVISÓRIA ATÉ A CONDENAÇÃO. QUANTUM DE PENA.

[...]
3. Por não se caracterizar como reincidência, é possível utilizar como 

maus antecedentes condenações com trânsito em julgado cujas penas foram 
extintas há mais de 5 anos antes dos fatos [...] (Apelação Criminal n. 
0003682-23.2016.8.24.0045, de Palhoça, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda 
Câmara Criminal, j. 21-11-2017).

E ainda:

REVISÃO CRIMINAL[ [...] REQUERIDA A EXCLUSÃO, NA PRIMEIRA 
FASE DOSIMÉTRICA, DA VALORAÇÃO NEGATIVA REFERENTE AOS 
ANTECEDENTES.  REQUERENTE COM CONDENAÇÃO PENAL PRETÉRITA 
DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. 
IRRELEVÂNCIA. DECISÃO INÁBIL À CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA, 
MAS APTA À CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. 
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA 
DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI N. 
11.343/06. INVIABILIDADE. RÉU QUE NÃO OSTENTA BONS 
ANTECEDENTES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LISTADOS PELO 
ALUDIDO REGRAMENTO. PENA MANTIDA. ABRANDAMENTO DO REGIME 
IGUALMENTE INVIÁVEL. DECISÃO ESCORADA EM INTERPRETAÇÃO 
PLAUSÍVEL DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A TEXTO 
EXPRESSO DE LEI. DESCABIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. PEDIDO 
INDEFERIDO.

[...]
3. "A existência de condenação transitada em julgado por crime anterior, 

quando não caracteriza reincidência, caso ultrapassados mais de cinco anos 
entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, pode 
ser valorada, negativamente, como maus antecedentes" (STJ - AgRg no AREsp 
n. 464.164/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 08/05/2014)  
[...]  (Revisão Criminal n. 4007333-96.2017.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. 
Paulo Roberto Sartorato, Seção Criminal, j. 26-07-2017).
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Por essas razões, mantém-se a pena-base fixada no patamar de 4 

(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, no 

valor mínimo legal.

Na etapa intermediária, constata-se o acréscimo de pena referente 

à reincidência, e um decréscimo, em patamar menor, no que tange à confissão 

espontânea.

No ponto, requer o denunciado a compensação integral entre a 

agravante e a atenuante. Todavia, analisando-se as condenações do apelante, 

denota-se tratar-se de reincidente específico, hipótese que inviabiliza 

a compensação entre tal agravante e a atenuante da confissão espontânea.

A propósito, extrai-se do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. A compensação da confissão com a reincidência, apesar de admitida 

por esta Corte (REsp 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/04/2013), não pode ser realizada de 
forma integral na hipótese em análise, por se tratar 
de reincidência específica em crimes contra o patrimônio.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar a 
atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a reincidência, de 
forma parcial. (HC 372.312/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 
08-11-2016).

Diante desse quadro, mantém-se a pena corporal, na segunda fase, 

em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Na derradeira etapa majorou-se a pena na fração de 1/3 (um terço) 

em razão da presença da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, 

tornando-a definitiva em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, 

bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal.

Quanto ao pleito de diminuição da pena de multa, ressalte-se que 

esta foi aplicada em consonância à pena privativa de liberdade, não cabendo 

maior redução.

Convém destacar que referida pena está cominada ao tipo, não 
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podendo o magistrado afastá-la senão em caso de absolvição, sendo prudente 

registrar que não há qualquer violação aos preceitos constitucionais, haja vista 

que a norma secundária descrita no art. 157 do Código Penal está em pleno 

vigor.

Assim, porque expressa a previsão legal, sem qualquer margem de 

discricionaridade para julgar quanto à sua incidência, descabe exclusão da 

condenação a pena de multa. 

A propósito, também do Superior Tribunal de Justiça:

ISENÇÃO  DA  PENA  DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA 
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Este Superior Tribunal já firmou entendimento de que a alegação de 
impossibilidade  financeira  não  tem  o condão de afastar a pena de multa,  
pois  trata-se  de  sanção  de  aplicação cogente e inexiste previsão  legal  que  
possibilite  a  isenção do preceito secundário contido  no  tipo  penal  
incriminador (HC 298.188/RS, Rel. Ministro GURGEL   DE   FARIA,   QUINTA  
TURMA,  julgado  em  16/04/2015,  DJe 28/04/2015).

Desse modo,  inviável o afastamento da pena de multa. 

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no 

fechado em razão da reincidência específica do réu e do quantum de pena 

aplicado (CP, art. 33, §2º "a"). 

2 Marco Aurélio Schmekel

A magistrada, ao operar a dosimetria da pena, consignou:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico 
que a culpabilidade do agente foi normal à espécie. O réu não possui 
antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade não se 
coletaram elementos para uma segura análise. Os motivos do crime, foram os 
normais em crimes contra o patrimônio, eis que voltada a conduta à obtenção 
de lucro fácil em prejuízo alheio. As circunstâncias e as consequências foram 
normais à espécie. O comportamento das vítimas em nada influiu para a 
violação da norma.

Assim, nos termos do art. 59, II, do Código Penal, fixo a penabase em 4 
(quatro) anos de reclusão e em 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, 
deixo de reduzir a pena por já se encontrar no mínimo legal.

Inexistem causas gerais e/ou especiais de diminuição da pena.
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Presente a circunstância especial de aumento de pena prevista no inciso 
II do § 2º do artigo 157 do Código Penal - concurso de agentes -, devendo a 
reprimenda ser aumentada em 1/3 (um terço), consoante a fundamentação 
acima, operação que resulta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na 
época dos fatos, diante da precária situação financeira do réu.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, tendo em 
vista a primariedade do réu (art. 33, § 2º, "b", do Código Penal).

Considerando o teor do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, bem 
como a pena fixada e, ainda, a data em que o acusado restou segregado 
(02-06-17 fl. 162), constato que não cumpriu mais de 1/6 da pena (1 ano e 13 
dias) para alteração do regime carcerário.

Incabível a substituição prevista no art. 44 do CP, pois a pena aplicada é 
superior a 4 (quatro) anos e o crime foi cometido mediante grave ameaça (art. 
44, I, do CP).

Ausentes também os requisitos para a concessão da suspensão 
condicional da pena (art. 77 do CP).

Como se vê, na primeira fase dosimétrica a pena foi fixada no 

patamar mínimo legal.

Na etapa intermediária, requer o apelante a redução da 

pena aquém do mínimo do tipo em razão da presença da atenuante da confissão 

espontânea, deixando-se de aplicar a súmula n. 231 do Superior Tribunal de 

Justiça.

Sem razão.

É assente neste Tribunal a observância à regra estabelecida na 

citada súmula, veja-se:

DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE - ATENUANTES DA CONFISSSÃO 
ESPONTÂNEA E MENORIDADE - PLEITO DE REDUÇÃO ABAIXO DO 
MÍNIMO LEGAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO 
CONFIGURADA - CONSTITUCIONALIDADE DO ENUNCIADO N. 231 DA 
SÚMULA DO STJ - EFEITO REDUTOR INVIÁVEL. 

"Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena 
abaixo do mínimo legal" (STF, Min. Cezar Peluzo) [...] (Apelação Criminal n. 
0019820-86.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 
30-05-2017).

Portanto, agiu com acerto o magistrado ao deixar de reduzir a pena.

Na derradeira etapa majorou-se a pena na fração de 1/3 (um terço) 

em razão da presença da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, 
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tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem 

como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.

Quanto ao pleito de diminuição da pena de multa, ressalte-se que 

esta foi aplicada em consonância à pena privativa de liberdade, não cabendo 

maior redução, consoante já fundamentado alhures.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no 

semiaberto em razão do quantum de pena aplicado (CP, art. 33, §2º "a"). 

Por fim, necessário adequar o cumprimento da pena em 

conformidade com o regime fixado, qual seja, o semiaberto, pois embora tal 

hipótese não tenha o condão de obstar a segregação preventiva quando 

presentes os requisitos do art. 312 do CPP, imperioso destacar que em havendo 

recurso da defesa, deve-se expedir PEC provisório compatibilizando-se a prisão 

com o regime imposto.

      Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS 
RELAÇÕES DE CONSUMO. (ARTIGO 7º, INCISO IV, C/C ARTIGO 12, INCISO 
III, AMBOS DA LEI 8.137/1990). PREVENTIVA. DECRETAÇÃO NA 
SENTENÇA. PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO 
DELITIVA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. 
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE DA 
VEDAÇÃO IMPOSTA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA 
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃOFIXADO. 
CONSTRANGIMENTO EM PARTE EVIDENCIADO. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
3. Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a 

fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do 
Código de Processo Penal.

4. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia 
cautelar com o regime inicial intermediário, sob pena deestar-se impondo ao 
acusado modo mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter 
optado pela interposição de recurso.

[...]
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido 

para, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, determinar que o 
recorrente aguarde o trânsito em julgado da condenação em estabelecimento 
prisional adequado ao regime semiaberto, se por outro motivo não estiver 
custodiado em modo mais gravoso. (RHC n. 44.175/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 
8-4-2014).
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No mesmo norte, deste Tribunal de Justiça:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA 
DURANTE O TRANSCURSO DA AÇÃO PENAL COM BASE NO MODUS 
OPERANDI DOS AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 
PENA DE RECLUSÃO APLICADA CONCRETAMENTE QUE IMPOSSIBILITA A 
CONCESSÃO DE BENESSES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DORAVANTE 
ALICERÇADA TAMBÉM EM ÉDITO CONDENATÓRIO. FIXAÇÃO DE 
REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA AINDA NÃO 
TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE INÍCIO DA EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA. (HC n. 2013.030768-1, de São José, rel. 
Des. Jorge Schaefer Martins, j. 6-6-2013).

Diante disso, o apelante deve ser transferido para estabelecimento 

adequado ao cumprimento da pena conforme estabelecida em sentença.

À vista do exposto, o voto é no sentido de dar parcial provimento ao 

recurso, apenas para compatibilizar a custódia cautelar do apelante Marco 

Aurélio Schmekel com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Vale destacar, por fim, com a ressalva do posicionamento pessoal 

desta relatora, que exaurida a possibilidade de interposição de recursos nesta 

instância, e nos termos da decisão do STF no ARE n. 964.246, necessário 

encaminhar cópia deste acórdão à comarca de origem, para que se expeçam os 

documentos necessários à execução da pena imposta ao acusado, se tal 

providência ainda não houver sido tomada.
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