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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O 
PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO 
DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISO I, DO 
CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ALMEJADA EXCLUSÃO 
DOS MAUS ANTECEDENTES EM VIRTUDE DO "DIREITO 
AO ESQUECIMENTO". IMPOSSIBILIDADE. TEORIA NÃO 
APLICÁVEL AO DIREITO PENAL. PRECEDENTES. 
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO 
EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA 
AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARMAMENTO.  
IMPOSSIBILIDADE. USO DO ARTEFATO BÉLICO NA 
AÇÃO CRIMINOSA ATESTADO PELAS DECLARAÇÕES 
DA VÍTIMA. PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA 
TÉCNICA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA.

PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA DE MULTA. 
ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. 
QUANTIDADE DE DIAS-MULTA QUE DEVE MANTER 
CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. 
VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. 
REDUÇÃO INVIÁVEL.

PREQUESTIONAMENTO DE PRINCIPIOS E 
DISPOSITIVOS LEGAIS. NÃO APONTAMENTO DO QUE 
CONSISTIRIA A OFENSA. NÃO CONHECIMENTO.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE 
JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA 
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 
126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL 
(AUTOS N. 0000039-15.2016.8.24.0059). TRANSMUDAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO, QUE PASSA DE 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A DE CUMPRIMENTO 
DE ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA 
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0007635-92.2016.8.24.0045, da Comarca de Palhoça 2ª Vara Criminal em que é 
Apelante Chrystian Soares de Brito e Apelado Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina.

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por unanimidade de votos, 
conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento. Com 
o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, determina-se ao Juízo de origem a 
adoção das providências necessárias para o imediato cumprimento da pena, 
alterando-se o título da prisão. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Paulo Roberto Sartorato, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Júlio 
César M. Ferreira de Melo. Funcionou como representante do Ministério Público 
o Exmo. Sr. Dr. Fábio Strecker Schmitt.

Florianópolis, 30 de novembro de 2017.

Desembargador Norival Acácio Engel
Relator
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RELATÓRIO

Na Comarca de Palhoça, o Ministério Público ofereceu Denúncia 

contra Chrystian Soares de Brito, dando-o como incurso nas sanções do art. 157, 

§ 2º, inciso I, do Código Penal, em virtude dos seguintes fatos (fls. 112/113):

[...] No dia 13 de dezembro de 2016, por volta das 13h, o denunciado 
Chrystian Soares de Brito, munido pelo intuito delitivo patrimonial de subtrair, 
para si, coisa alheia móvel, dirigiu-se até o Plantão de Vendas da Supervisão 
Imóveis, localizado no Edifício Residencial Stellato, na Rua Najla Carone 
Goedert, n. 820, Passa Vinte, nesta cidade e comarca, para a concretização do 
visado desiderato ilícito.

Já no local, o denunciado Chrystian Soares de Brito adentrou ao 
estabelecimento comercial e anunciou o assalto, abordando 
surpreendentemente a vítima Francisco Nascimento Correa de Souza (corretor 
do estabelecimento); mediante grave ameaça exercida pelo emprego e efetivo 
apontar de um revólver calibre 38, exigiu que a vítima Francisco acompanhasse-
o até o banheiro, onde foi obrigado a deitar ao chão e a colocar os braço sobre 
as costas.

Sem poder esboçar qualquer reação, as ordens foram prontamente 
acatadas pela vítima, que após cumprir com o ordenado, teve seus pulsos 
amarrados com um instrumento de plástico, vulgarmente conhecido como 
"língua de sogra".

Ato contínuo, o denunciado subtraiu do bolso da vítima a chave de seu 
veículo Ônix, de cor preta, placas QHT - 5582, e, na sequência, dirigiu-se até a 
área de vendas, donde logrou subtrair "01 (um) notebook da marca Acer de cor 
branca e 01 (uma) bolsa de trabalho", também de propriedade da vítima.

Em seguida, sob a posse ilícita dos bens acima especificados, o 
denunciado Chrystian Soares de Brito dirigiu-se até o exterior do 
estabelecimento comercial, onde efetivamente subtraiu o veículo Ônix, de cor 
preta, placas QHT - 5582 - o qual continha em seu interior a quantia 
aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, bem como diversos 
objetos e documentos pessoais da vítima Francisco (especificados no B.O. às 
fls. 09/10), retirando-se da cena do crime embarcado neste veículo, invertendo, 
assim, o domínio e o poder de todas as coisas para si [...].

Encerrada a instrução, a Magistrada a quo julgou procedente a 

Inicial para condenar Chrystian Soares de Brito, à pena privativa de liberdade de 

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial 

fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário de 

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do 

delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.
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Inconformado, Chrystian Soares de Brito, ao ser intimado da r. 

Sentença interpôs Recurso (fl. 243) e a Defensoria Pública apresentou as 

Razões (fls. 251/262), pugnando pela exclusão da circunstância judicial dos 

maus, antecedentes considerada negativa, com base no "direito ao 

esquecimento"; afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma 

de fogo, em virtude da "ausência de aferição da idoneidade do mecanismo 

lesivo"; fixação da reprimenda de multa no mínimo legal, em razão da 

hipossuficiência do Apelante; e prequestionamento de princípios e dispositivos 

legais.

Apresentadas as Contrarrazões (fls. 265/271), os autos ascenderam 

a esta Superior Instância, oportunidade em que a douta Procuradoria-Geral de 

Justiça, em parecer de lavra do Exmo. Sr. Dr. Rui Arno Richter, manifestou-se 

pelo conhecimento e desprovimento do Reclamo (284/290).

Este é o relatório.

VOTO

O Recurso merece ser conhecido, por próprio e tempestivo.

De início, ressalte-se que, inexistindo quaisquer questionamentos 

recursais no que tange à materialidade e à autoria do delito, proceder-se-á ao 

estrito exame dos pleitos defensivos, em homenagem à celeridade, economia 

processuais e ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.

Pugna a Defesa pela exclusão da circunstância dos maus 

antecedentes, entendendo que o Apelante tem o "direito ao esquecimento", com 

a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

Contudo, sem razão. Vejamos.

A Magistrada a quo reconheceu a referida circunstância judicial 

como negativa, nos seguintes termos (fl. 225):

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 
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0001370-78.2004.8.24.0018 (fl. 168) [...].
Assim, nos termos do art. 59, II, do Código Penal, exaspero a pena-base 

em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 
em 11 (onze) dias-multa [...].

Agiu com acerto a Autoridade Judiciária a quo, pois, como sabido, 

as condenações pretéritas, com trânsito em julgado há mais de cinco anos, são 

aptas a gerar os maus antecedentes, servindo de alicerce para a valoração 

negativa da citada circunstância judicial

Neste ponto, cumpre destacar que não se desconhece a decisão do 

STF no HC n. 142371, julgada em 12/06/2017, citada pela Defesa, que 

considerou ser aplicável o prazo depurador (art. 64, inciso I, do CP), também, em 

relação aos maus antecedentes, contudo nos filiamos a corrente que entende 

que o referido lapso temporal deve ser considerado somente em relação à 

agravante da reincidência.

Sobre o tema, lecionam Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. 

Fabbrini:

[...] Condenações anteriores, a habitualidade no crime e mesmo outros 
fatos desabonadores comprovados, porém, indicam maus antecedentes do 
acusado. Mesmo a condenação anterior já atingida pelo período depurador 
previsto no art. 64, inciso I, do CP, ainda que não gere reincidência, deve ser 
considerada como mau antecedente [...] (in Código Penal Interpretado. 9º ed. 
São Paulo: Atlas, 2015, p. 351).

No mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, 

no RHC 116070, de Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, Segunda 

Turma, julgado em 22/04/2014:

[...] As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco 
anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para 
fins de exacerbação da pena-base. 3. Recurso a que se nega provimento [...].

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

valendo anotar o AgRg no AREsp 464.164/MS, de Relatoria do eminente Ministro 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08/05/2014:

[...] 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 
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ser valorada, negativamente, como maus antecedentes. 

Diferente não é o entendimento desta Câmara, na Apelação 

Criminal n. 0001040-45.2010.8.24.0059, de São Carlos, de Relatoria do 

eminente Desembargador Luiz Cesar Schweitzer, julgada em 09-03-2017:

[...]  DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE DO CÔMPUTO. 
AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MAUS 
ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE DETENTOR DE 
CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATAS ANTERIORES 
AO FATO, AS QUAIS NÃO SÃO APTAS A GERAR REINCIDÊNCIA. PRAZO 
DEPURADOR DE CINCO ANOS QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO 
DA RESPECTIVA CIRCUNSTÂNCIA DITA JUDICIAL. CRITÉRIO DA 
TEMPORALIDADE UTILIZADO APENAS QUANTO À INDIGITADA 
AGRAVANTE [...].

Assim, verifica-se que os maus antecedentes não são alcançados 

pelo prazo relativo a reincidência (art. 64, inciso I, do CP), podendo ser utilizados 

como circunstância judicial a qualquer tempo, porque, segundo a jurisprudência 

dominante, a teoria do "esquecimento" não é aplicável ao direito penal.

Neste sentido, cumpre destacar decisão proferida pela Segunda 

Câmara Criminal, na Apelação n. 0002939-98.2015.8.24.0125, de Relatoria da 

eminente Desembargadora Salete Silva Sommariva, julgada em 29-03-2016:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, I E 
IV) - 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 - MAJORAÇÃO MANTIDA [...] (grifei).

Portanto, não merece acolhimento a pretensão.

Busca o Apelante, também, o afastamento da causa de aumento de 

pena do emprego de arma de fogo, em virtude da "ausência de aferição da 

idoneidade do mecanismo lesivo". Melhor sorte não o socorre. 

Ao compulsar os autos, vê-se que razão não assiste ao Recorrente, 

pois, pela prova oral colhida, constata-se que a vítima afirmou que ele, durante a 

ação delituosa, portava arma de fogo - a qual restou apreendida à fl. 48, dias 

após o cometimento do roubo, nos autos n. 0006729-05.2016.8.24.0045 -, e dela 
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fez uso para ameaça-la e subtrair seus objetos.

Ainda, cumpre anotar as declarações do ofendido Francisco 

Nascimento Correa de Souza, prestadas em Juízo (registro audiovisual de fl. 

204): "[...] (01:08min) aí eu olhei, quando eu fui falar ele só apontou a arma 

assim, levanta, levanta [...] era um revolver grande [...]".

Assim, apesar de o artefato bélico não ter sido periciado, o fato é 

irrelevante para configuração da circunstancial, pois utilizado para intimidar a 

vítima, sendo o suficiente para a configuração da qualificadora, conforme já 

assentado na jurisprudência deste Pretoriano.

Sobre o tema, já se manifestou esta Câmara, na Apelação Criminal 

n. 0002600-83.2015.8.24.0079, de Videira, de Relatoria do eminente 

Desembargador Paulo Roberto Sartorato, julgada em 12-07-2016:

[...] AFASTAMENTO DA MAJORANTE IGUALMENTE IMPOSSÍVEL. 
SUBTRAÇÃO REALIZADA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA [...] "A configuração do 
roubo circunstanciado pelo emprego de arma prescinde da respectiva apreensão, se a 
prova, inclusive a testemunhal, demonstra, inequivocamente, a circunstância, o mesmo 
se verificando com a exigência de perícia para aferir o seu potencial lesivo, visto 
que sua utilização atua na vítima como forma de inibir qualquer reação". (TJSC - 
Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2008.054948-9, de Blumenau, Rel. Des. Sérgio 
Paladino, j. em 07/10/2008) (grifei).

Em reforço, também desta Câmara, vale anotar a Apelação Criminal 

n. 0000109-56.2015.8.24.0030, de Imbituba, de Relatoria do eminente 

Desembargador Luiz Cesar Schweitzer, julgada em 25-10-2016:

[...] PLEITEADA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. 
DESCABIMENTO. PROVA ORAL APTA A EVIDENCIAR A UTILIZAÇÃO DO 
ARTEFATO PARA O EXERCÍCIO DE AMEAÇAS E VIOLÊNCIA FÍSICA ATRAVÉS DE 
CORONHADAS. SUFICIÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA 
PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA [...] (grifo nosso).

Diante disso, não há como afastar a majorante, pois as provas 

trazidas aos autos durante a instrução processual são suficientes para 

demonstrar a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma 

de fogo, sendo, inclusive, prescindível a realização de perícia no artefato bélico 

para comprovar a potencialidade lesiva.
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Por fim, almeja o Recorrente a fixação da pena de multa no mínimo 

legal, em razão da hipossuficiência econômica. Entretanto, sua alegação, nesse 

ponto, também não merece prosperar.

Isso porque, para o cálculo dos dias-multa, a Autoridade Judiciária 

deve obedecer aos mesmos critérios utilizados para a fixação da pena privativa 

de liberdade, percorrendo as fases de aplicação da reprimenda, sem analisar a 

condição financeira do Réu. A propósito, a Juíza a quo, respeitando esses 

critérios, exasperou a reprimenda pecuniária na primeira fase da dosimetria em 

1/6 e na terceira em 1/3, de acordo com os acréscimos da privativa de liberdade, 

totalizando 14 (quatorze) dias-multa.

Conforme o art. 49, do Código Penal, a análise da situação 

econômica do Acusado apenas é levada em consideração para a fixação do 

valor do dia-multa, que pode variar entre 1/30 até 5 vezes o valor do salário 

mínimo. Dessa forma, percebe-se que a Magistrada de primeiro grau a fixou no 

patamar mínimo, não havendo falar em exclusão ou redução.

Sobre o tema, já se manifestou esta Câmara, na Apelação Criminal 

n. 0002319-35.2015.8.24.0045, de Palhoça, desta Relatoria, julgada em 

26-10-2017:

[...] PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA DE MULTA. ALEGAÇÃO 
DE DIFICULDADE FINANCEIRA. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA QUE DEVE 
MANTER CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 
PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO 
MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO INVIÁVEL [...]. 

Portanto, não é caso de redução da pena de multa, como pretende 

o Apelante.

No que diz respeito ao pedido de prequestionamento dos 

"dispositivos legais e constitucionais referidos neste reclamo" (fl. 262), vê-se que 

a sua análise resta prejudicada, haja vista que a Defesa não esclareceu em que 

consistiria a ofensa.

Nesse sentido, colhe-se da Segunda Câmara, a Apelação Criminal 
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n. 0000047-69.2017.8.24.0119, de Garuva, de Relatoria do Desembargador 

Volnei Celso Tomazini, julgada em 26-09-2017:

[...] PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS (ART. 386, V 
E VI, DO CPP; E ART. 5º, LVII, DA CF/1988). NÃO APONTAMENTO DO QUE 
CONSISTIRIA A OFENSA EVENTUALMENTE PRESENTE NA DECISÃO 
OBJURGADA. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA 
PENA. ARE N. 964246/STF. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE 
O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE 
OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO (grifou-
se).

Além disso, o "magistrado não é obrigado a se manifestar sobre 

todos os dispositivos invocados pela parte quando resolve fundamentadamente a 

lide, expondo de maneira clara e precisa as razões que lhe formaram o 

convencimento" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000694-35.2015.8.24.0022, de 

Curitibanos, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 31-08-2017).

Da execução provisória da pena

Por fim, nos termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal no HC n. 126.292/SP e por esta Câmara, destacando-se o Voto 

do Desembargador Carlos Alberto Civinski, na Apelação Criminal n. 

0000039-15.2016.8.24.0059, de São Carlos, julgado em 27-07-2017, 

especialmente pela impossibilidade de rediscussão da matéria fática nas 

Instâncias Superiores, transmudam-se os fundamentos da prisão imposta na 

Sentença, que passa de segregação cautelar para a de cumprimento de acórdão 

penal condenatório, iniciando-se imediatamente a execução provisória da pena.

Ante o exposto, vota-se por conhecer parcialmente do recurso e, 

nesta extensão, negar-lhe provimento, bem como determinar ao Juízo de origem 

a adoção das providências necessárias para o imediato cumprimento da pena, 

alterando-se o título da prisão. 

Este é o voto.
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