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A simples simulação de uso de faca, quando da 
empreitada delitiva, é comportamento suficiente a 
caracterizar  a  grave  ameaça  prevista  para  o 
crime de roubo, mais ainda quando a arma foi, de 
fato, utilizada para a prática da conduta. 

A  utilização  de  faca  caracterizará  o  roubo 
circunstanciado  (art.  157,  §2º,  inciso  I  do  CP), 
ainda  que  o  instrumento  não  tenha  sido 
apreendido,  mas  desde  que  o  uso  possa  ser 
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comprovado por outros meios de prova, como as 
declarações da vítima.

É  pacífico  nos  tribunais  pátrios  que,  para  a 
consumação do delito de roubo, basta a inversão 
da  posse,  ainda  que  ela  não  seja  mansa  e 
tranquila (teoria amotio).

Mesmo que as circunstâncias dos autos atestem 
a prática de roubo consumado, mas tenha o juízo 
singular reconhecido o delito em sua modalidade 
tentada,  o  recurso  exclusivo  da  defesa  não 
poderá  ensejar  resultado  mais  gravoso  ao 
acusado. 

Consumado o delito, mas tendo o juízo singular 
reconhecido  a  prática  do  crime  em  sua 
modalidade tentada,  o  mais  correto  é  aplicar  a 
causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II 
do CP no mínimo legal.

É indiscutível que a fração, pela tentativa delitiva, 
deverá  ser  estabelecida  tomando-se  por 
parâmetro o  iter  criminis.  Ou seja,  quanto mais 
próximo  da  consumação,  menor  deverá  ser  o 
quantum utilizado para a redução da pena.

A detração a que se reporta o art.  387, §2º do 
CPP,  por  expressa  determinação  legal,  deverá 
ser realizada pelo julgador apenas para fins de 
fixação  de  regime  inicial  do  cumprimento  de 
pena.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade,  em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal (fl.  133)  manejada  por  Heber 
Saulo de Souza contra sentença (fls. 117/125)  lançada pelo juízo da 2ª Vara 

Desembargador João Benedito da Silva
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Criminal de Campina Grande que o condenou à pena de 03 (três) anos, 06 

(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, sem que 

convertida em restritiva de direitos, além 10 (dez) dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, como 

incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso I do CP.

No decisum, reconhece, pois, que o apelante, no dia 27 de abril 

de  2013,  por  volta  das  11hs40min,  nas  proximidades  do  Teatro  Municipal, 

utilizando-se de uma faca, subtraiu pertences de Míriam Policarpo Gomes e de 

sua filha,  Thássia Rafaella Policarpo Barbosa, mas que, após, foi perseguido 

por popular, ocasião em que foi detido já próximo à Praça da Bandeira.

Nas razões do apelo (fls. 141/142), insurge-se apenas no tocante 

à dosimetria da pena. Pretende a aplicação da causa de diminuição de pena 

em percentual que mais lhe beneficie, sob o argumento de que a reprimenda 

base foi estabelecida no mínimo legal. Busca, ainda, o afastamento do uso de 

arma, já que não chegou a ser apreendida.

Questiona, ainda, a ausência de aplicação da detração, posto que 

permaneceu segregado provisoriamente de 27 de abril de 2013 a 08 de agosto 

do mesmo ano.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 145/147), o Ministério Público 

pugna pelo desprovimento do recurso, sob a assertiva de que a sanção penal 

foi corretamente fixada, nos moldes das determinações legais.

A Procuradoria  de  Justiça  opina  pelo  improvimento  do  recurso 

(parecer  de  fls.  149/152).  Pontua  que  o  apelante  já  foi  beneficiado  com o 

reconhecimento da figura tentada, mesmo porque, segundo entendimento dos 

Tribunais,  houve  a  subtração  dos  bens,  independente  da  posse  mansa  e 

Desembargador João Benedito da Silva
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tranquila. Acrescenta que a detração somente deverá ser operada para fins de 

fixação de regime inicial de pena.

Em tribuna, o advogado do apelante postulou a desclassificação 

do crime imputado, da figura prevista no art. 157 do CP para o delito de furto.

É o  relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que Heber Saulo de Souza, no dia 27 

de abril de 2013, por volta das 11hs40min, utilizando uma faca, subtraiu das 

vítimas  Míriam Policarpo  Gomes e  Thássia  Rafaella  Policarpo  Barbosa  um 

aparelho de celular. Após, saiu em fuga, quando foi perseguido e detido por 

populares, sendo, pois, denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2º, 

inciso I do CP.

Finalizada a instrução criminal, foi o apelante condenado à pena 

de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime 

inicial aberto, sem que convertida em restritiva de direitos, além 10 (dez) dias-

multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.

Insatisfeito  apenas no tocante à reprimenda definitiva,  busca a 

reforma da sentença, para que fixada a causa de diminuição em sua fração 

máxima, bem como para que afastado o uso de arma, e, por fim, aplicada a 

detração (art. 387 do CPP).

A priori, cumpre registrar que não há dúvidas a respeito da autoria 

delitiva,  seja porque o apelante confessa a prática do crime, seja porque a 

vítima o reconheceu, além que foi encontrado na posse do objeto subtraído. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Ademais,  ele  sequer  chegou  a  levantar  insatisfação  quanto  à  condenação, 

insurgindo-se apenas quando à pena estabelecida.

Nesse contexto, antes de apreciar a matéria aventada no recurso 

interposto, é de se analisar o  pedido de desclassificação formulado pelo 
advogado do apelante, em tribuna. Alegou, em síntese, que, em razão do 

não emprego efetivo da faca, não houve violência e, por conseguinte, inexistiu 

o roubo, mas sim o delito de furto.

Entretanto, não há como acolher o pleito. 

À luz do art.  157 do CP, pratica o crime de roubo aquele que 

subtrai para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, 

coisa alheia móvel:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 
outrem,  mediante  grave  ameaça  ou  violência  a 
pessoa,  ou  depois  de  havê-la,  por  qualquer  meio, 
reduzido à impossibilidade de resistência:

Em outras palavras, a grave ameaça, retratada pelo simples fato 

de o agente impor medo à vítima (inclusive quando apenas mostra determinada 

arma  branca),  ainda  que  desacompanhada  do  efetivo  uso,  não  afasta  a 

caracterização do delito de roubo, posto que, ante o disposto no art. 157 do CP, 

a grave ameaça é, também, elementar do tipo penal atribuído à conduta do 

apelante.

Na  questão  sub  judice,  a  vítima  Thassia  Rafaella  Policarpo 
Barbosa, tanto perante a autoridade policial (fls. 07), quanto em juízo (mídia de 

fls. 67), confirmou a efetiva grave ameaça, retratada pelo uso de uma faca, 

empreendida pelo recorrente quando da prática delitiva. 

Desembargador João Benedito da Silva
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No mesmo sentido foram as declarações prestadas por  Miriam 
Policarpo Gomes  (fls. 09 e mídia de fl. 67), relatando que o recorrente, ao 

exigir  o  aparelho  celular,  utilizou  uma  faca,  caracterizando,  assim,  a  já 

destacada grave ameaça. E pior. A própria vítima ainda ressaltou que a faca foi, 

de fato, utilizada para a prática do delito, posto que o acoimado a colocou na 

barriga da ofendida, precisamente na parte lateral.

Sendo assim, corroborando este entendimento, no sentido de que 

a  simples  simulação  do  uso  de  arma  de  fogo  retrata  a  grave  ameaça 

necessária a caracterizar o crime de roubo (mais ainda o efetivo emprego), 

tem-se o seguinte aresto, mutatis mutandis:

CRIMINAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO 
QUALIFICADO.  PLEITO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA  TENTATIVA  DE  ROUBO.  MOMENTO  DA 
CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE DE 
QUE O BEM SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA 
VÍTIMA.  INVERSÃO  DE  POSSE  EVIDENCIADA. 
DELITO CONSUMADO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO 
REDUTOR  MÁXIMO  PELA  TENTATIVA.  PLEITO 
PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. I. O delito de 
roubo,  assim  como  o  de  furto,  consuma-se  com  a 
simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel 
subtraída,  sendo  desnecessário  que  o  bem saia  da 
esfera  de vigilância  da vítima.  Precedentes.  II.  Para 
que o agente adquira o caráter de posse ou detenção, 
basta a cessação da clandestinidade ou da violência, 
mesmo  que  a  vítima  venha  a  retomar  o  bem,  via 
perseguição  própria  ou  de  terceiro.  III.  Evidenciado 
que  as  pacientes  mantiveram  a  posse  do  celular 
subtraído da vítima que se encontrava dirigindo seu 
veículo,  mediante  grave  ameaça  exercida  com  a 
simulação  de  porte  de  faca,  ainda  que  por  um 
pequeno período de tempo,  já que somente foram 
presas em local diverso de onde ocorreu o delito, após 
serem perseguidas por um acompanhante da vítima, 
resta consumado o delito de roubo, não havendo que 
se falar  em tentativa.  IV.  É pacífica  a  compreensão 
desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o 
crime de roubo consuma-se com a simples detenção 
da res, ainda que por restrito espaço de tempo, não se 
exigindo  a  posse  mansa  e  pacífica  do  bem. 
Precedentes. V.  Afastado o pleito de desclassificação 
do crime, resta prejudicado o pedido de incidência do 

Desembargador João Benedito da Silva
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redutor  máximo  de  pena  previsto  na  hipótese  de 
reconhecimento  da  prática  de  delito  em  sua 
modalidade tentada.  VI.  Ordem denegada.  (STJ. HC 
238.355/SP,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,  QUINTA 
TURMA,  julgado  em  28/08/2012,  DJe  05/09/2012) 
(SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Resta, neste instante,  a análise dos argumentos delineados no 

recurso interposto.

No tocante à exclusão da causa de aumento da pena pelo uso 
de arma, tem-se que não há como acolher a pretensão do recorrente.

Nos termos do art. 157, §2º, inciso I do CP, resta caracterizado o 

crime de roubo circunstanciado a subtração de coisa alheia móvel, mediante 

violência  a  pessoa ou grave  ameaça,  quando exercida  com o  emprego de 

arma:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 
outrem,  mediante  grave  ameaça  ou  violência  a 
pessoa,  ou  depois  de  havê-la,  por  qualquer  meio, 
reduzido à impossibilidade de resistência:
(...)
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego 
de arma;

Pela redação do dispositivo, não se faz necessário que se trate de 

arma de fogo, sendo essa, inclusive, a interpretação dada pelo STJ. 

A respeito do tema:

HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.  ROUBO 
DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE 
ARMA  BRANCA.  GARRAFA  DE  VIDRO. 
POTENCIALIDADE LESIVA ÍNSITA À SUA PRÓPRIA 
NATUREZA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E EXAME 
PERICIAL.  DESNECESSIDADE.  EXISTÊNCIA  DE 
OUTROS MEIOS DE PROVA PARA ATESTAR O SEU 
EFETIVO  EMPREGO.  INCIDÊNCIA  DA  CAUSA 

Desembargador João Benedito da Silva
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ESPECIAL  DE  AUMENTO  DE  PENA.  HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova 
jurisprudência da Corte Suprema,  também passou a 
restringir  as  hipóteses  de  cabimento  do  habeas 
corpus,  não  admitindo  que  o  remédio  constitucional 
seja  utilizado  em  substituição  ao  recurso  ou  ação 
cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da 
flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em 
prejuízo da liberdade do (a) paciente, seja cogente a 
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
2. A utilização de arma no delito de roubo é causa de 
aumento de pena prevista no inciso I, § 2º do art. 157 
do Código Penal.
3.  Tem-se como arma, em seu conceito técnico e 
legal, o "artefato que tem por objetivo causar dano, 
permanente  ou  não,  a  seres  vivos  e  coisas",  de 
acordo com o art.  3º,  IX, do anexo do Decreto n. 
3.665, de 20.11.2000, aqui incluídas a arma de fogo, 
a arma branca, considerada arma imprópria, como 
faca,  facão,  canivete,  e  quaisquer  outros 
"artefatos" capazes de causar dano à integridade 
física  do  ser  humano  ou  de  coisas,  como  por 
exemplo um garfo, um espeto de churrasco, uma 
garrafa de vidro, etc.
4.  No  caso  vertente,  a  comprovação  da  efetiva 
utilização  da  arma  branca  -  garrafa  de  vidro  -  na 
prática  do  delito  se  deu  com  base  em  outros 
elementos de prova, em especial pelos depoimentos 
da vítima e do próprio réu,  conforme assentaram as 
instâncias ordinárias.
5.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ.  HC 
207.806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
SEXTA  TURMA,  julgado  em  25/03/2014,  DJe 
11/04/2014) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Ainda é de se ressaltar que, para que caracterizado o crime de 

roubo circunstanciado pelo uso de arma, não se faz necessária a apreensão do 

objeto utilizado para a prática da grave ameaça, cuja causa de aumento poderá 

ser comprovada por outros meios.

Colaciona-se, pois, o seguinte aresto:

PENAL  -  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 
ESPECIAL -  ROUBO - MOMENTO CONSUMATIVO - 
APREENSÃO E CONSEQÜENTE PERÍCIA DA ARMA 
(FACA)  -  DESNECESSIDADE  -  COMPROVAÇÃO 

Desembargador João Benedito da Silva
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POR  OUTROS  MEIOS  DE  PROVA  -  AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 -  Considera-se  consumado o  crime de roubo  no 
momento  em  que  o  agente  obtém  a  posse  da  res 
furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica, ou haja 
perseguição policial,  sendo prescindível que o objeto 
do crime saia da esfera de vigilância da vítima.
2 - É desnecessária, para a configuração da causa 
de  aumento  de  pena  no  roubo,  a  apreensão  e 
perícia  de  arma  (faca)  quando  a  sua  utilização 
puder ser demonstrada por outros meios de prova.
3 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. 
AgRg no AREsp 327.647/BA, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
08/10/2013,  DJe  28/10/2013)  (SEM  GRIFOS  NO 
ORIGINAL)

No caso dos autos, o apelante argumenta que, pelo fato de não 

ter sido apreendida a arma (faca), deveria ser reconhecida a prática apenas de 

roubo simples, incidindo, pois, nas penas estabelecidas no caput do dispositivo.

Entretanto, como já pontuado, a apreensão do objeto usado para 

a  empreitada  criminosa  é  dispensada,  podendo  ser  caracterizado  com  a 

simples  palavra  da  vítima,  que,  na  questão  posta  em  discussão,  foi 

contundente em ressaltar a utilização da faca para a ameaça.

Relatou na Delegacia de Polícia (fl. 09):

(…) estava caminhando com sua filha THASSIA, nas 
proximidades do teatro Municipal,  instante em que o 
acusado  lhe  abordou  com  uma  faca  e  exigiu  o 
aparelho celular,  o que de pronto foi entregue. QUE 
neste momento o acusado fugiu no sentido da Praça 
da  Bandeira,  momento  em  que  sua  filha  correu  ao 
encontro do acusado e ao chegar nas proximidades da 
praça  da  Bandeira  gritou  para  populares  que  o 
acusado havia roubado sua genitora, instante em que 
populares correram em direção ao acusado, que por 
seu turno fugiu em direção ao largo do açude novo. 
(...)

Em juízo, a vítima Míriam Policarpo corroborou as informações 

prestadas  (mídia  de  fl.  67  –  arquivo  declarante  do  MP  -Miriam  Policarpo 
Desembargador João Benedito da Silva
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III.wmv), ao ressaltar  que, apesar de não ter sido agredida fisicamente pelo 

acusado, ele colocou a faca em sua barriga, na parte lateral, exigindo o celular.

A testemunha Tiago Vieira Alves também ratificou o uso da faca, 

ainda  que  na  esfera  policial,  cujas  declarações  convergem com as  provas 

colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 08):

(…)  na  manhã  de  hoje,  por  volta  das  11h40min,  o 
Depoente seguia na Avenida Floriano Peixoto, lateral 
do  Hospital  da  Clips,  quando  observou  o  acusado 
abordando  a  vítima  e  mostrando  uma  faca,  onde 
roubou o seu celular. QUE de imediato o acusado saiu 
correndo  do  local  e  a  acompanhante  da  vítima 
começou  a  gritar,  momento  em  que  populares 
correram  em  busca  do  acusado.  QUE  observou 
quando o acusado portanto uma faca tentou atingir um 
popular  corria  ao seu encalço.  QUE neste momento 
deu  carona  a  um  popular  e  foram  ao  encontro  do 
acusado.  QUE  pararam  próximo  a  estação  ciência, 
momento em que o carona desceu e foi em direção ao 
acusado (...)

Por essas razões, não há dúvidas de que o acusado praticou o 

delito de roubo circunstanciado pelo uso de arma, nos moldes do art. 157, §2º, 

inciso I do CP.

Em seguida, tem-se que melhor sorte não há ao recorrente, ao 

pleitear a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena pela 
tentativa (art. 14, inciso II do CP). 

É  indiscutível  que  a  fração,  pela  tentativa  delitiva,  deverá  ser 

estabelecida  tomando-se  por  parâmetro  o  iter  criminis  percorrido.  Ou  seja, 

quanto mais próximo da consumação, menor deverá ser o  quantum  utilizado 

para a redução da pena:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. 
ABSOLVIÇÃO.   CRIME  IMPOSSÍVEL.  NÃO 
CONFIGURAÇÃO. IMPROPRIEDADE RELATIVA DO 
OBJETO.  CRIME  COMPLEXO.  INEXISTÊNCIA  DE 

Desembargador João Benedito da Silva
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DINHEIRO  COM  A  VÍTIMA.  IRRELEVÂNCIA. 
DOSIMETRIA.  MAJORANTES.  QUANTUM  DE 
ACRÉSCIMO.  SÚMULA  Nº  443  DESTA  CORTE. 
ILEGALIDADE  MANIFESTA.  TENTATIVA.  FRAÇÃO 
DE  REDUÇÃO.  ITER  CRIMINIS  PERCORRIDO. 
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  FUNDAMENTAÇÃO 
CONCRETA.  INEXISTÊNCIA.  REGIME  INICIAL 
FECHADO.  MOTIVAÇÃO.  AUSÊNCIA.  RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.  O  Código  Penal  adotou  em seu  art.  17  a  teoria 
objetiva-temperada  para  fins  de  reconhecimento  do 
crime  impossível.  Necessário  para  fins  de 
reconhecimento da impropriedade absoluta do objeto, 
que o bem jurídico não exista ou pelas circunstâncias 
do caso seja impossível ser atingido. A existência de 
qualquer bem com a vítima impede o reconhecimento 
da impropriedade absoluta do objeto.
2.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte,  ainda 
que não exista nenhum bem com a vítima, o crime de 
roubo,  por  ser  delito  complexo,  tem  iniciada  sua 
execução quando o agente,  visando a subtração de 
coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio 
(constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), 
ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração 
da coisa almejada).
3. Em se tratando de roubo com a presença de mais 
de uma causa de aumento, o acréscimo requer devida 
fundamentação,  com  referência  a  circunstâncias 
concretas  que  justifiquem  um  aumento  mais 
expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao 
número de majorantes presentes para o aumento da 
fração.  Súmula  n.º  443  desta  Corte.  Ilegalidade 
flagrante.
4.  A jurisprudência  desta  Corte  já  se  firmou  no 
sentido de que o estabelecimento do quantum de 
redução  pela  tentativa  é  objetivo,  devendo  levar 
em consideração a  maior  ou menor  proximidade 
da conduta ao resultado pretendido pelo agente. A 
ausência de indicação de elementos concretos que 
não justifiquem a redução em 1/2 (metade), impõe 
a  diminuição  no  patamar  máximo  de  2/3  (dois 
terços).
5. Não é possível a imposição de regime mais severo 
que o fixado em lei  com base apenas na gravidade 
abstrata do delito.
6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena 
do recorrente para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 
(dez)  dias  de  reclusão,  em  regime  aberto,  e 
pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática dos 
crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, 
II,  ambos  do  Código  Penal  e  art.  244-B  da  Lei  n.º 

Desembargador João Benedito da Silva
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8.069/90 n/f  do  art.  70  do  Estatuto  Penalista.  (STJ. 
Resp  1340747/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
13/05/2014, DJe 21/05/2014)

Para a questão sub judice, como bem destacado pelo Procurador 

de Justiça, sequer deveria ter sido reconhecida a figura tentada do crime de 

roubo, pois é inquestionável na jurisprudência que a consumação do delito dá-

se ainda que não haja posse mansa e tranquila (teoria amotio):

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL. 
PENAL.  ROUBO.  MOMENTO  CONSUMATIVO. 
POSSE  MANSA  E  PACÍFICA  DA  RES  FURTIVA. 
DESNECESSIDADE.  JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME 
DE PROVAS. PRESCINDIBILIDADE.
1.  Prevalece  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  a 
orientação de que o crime de roubo se consuma 
no momento em que o agente se torna possuidor 
da   res furtiva  , mediante violência ou grave ameaça,   
ainda  que  haja  imediata  perseguição  e  prisão, 
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da 
esfera de vigilância da vítima.
2.  A análise  da questão trazida no recurso especial 
prescinde  do  reexame  do  conjunto  fático-probatório 
dos  autos,  sendo  necessário  tão  somente  nova 
valoração  jurídica  dos  fatos  delimitados  e  admitidos 
pelas instâncias de origem, não incidindo, portanto, o 
óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. 
AgRg  no  REsp  1398502/RS,  Rel.  Ministro  MARCO 
AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA TURMA,  julgado  em 
27/03/2014,  DJe  07/04/2014)  (SEM  GRIFOS  NO 
ORIGINAL)

Dessa  forma,  observando  que  o  iter  criminis foi  totalmente 

percorrido, não há de se falar em aplicação da fração da causa de diminuição 

no máximo previsto no art. 14, inciso II do CP. 

Deve, pois, permanecer a redução em 1/3 (um terço).

Por fim, tem-se que também não prospera o pedido de detração.

Desembargador João Benedito da Silva
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Na  forma  do  art.  387,  §2º  do  CPP,  o  dispositivo  é  claro  ao 

preceituar  que  o  tempo  de  prisão  provisória  será  computado  para  fins  de 

determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, o que não vem 

ao caso, em razão do regime estabelecido, qual seja, o aberto.

Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
§  2o   O  tempo  de  prisão  provisória,  de  prisão 
administrativa  ou  de  internação,  no  Brasil  ou  no 
estrangeiro,  será  computado  para  fins  de 
determinação do regime inicial  de  pena privativa  de 
liberdade. 

Por  essas  razões,  eventual  segregação  provisória  deverá  ser 

levada em consideração pela Vara de Execuções Penais e não nesse momento 

processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 
Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, o 
Exmo. Sr. Des.Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins 
Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro Serrano, 
Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, aos 12(doze) dias do mês de agosto do ano de 2014.        . 

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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