
  

ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
 

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0015498-34.2015.815.2002  –  4ª  Vara  Criminal  da
Capital.
RELATOR: Dr. Carlos Antônio Sarmento Juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Claudiano Domingos dos Santos
DEFENSOR: Delano Alencar Lucas de Lacerda
APELADA: A Justiça Pública 
 

APELAÇÃO  CRIMINAL  —  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO — ARTIGO 157, § 2º, II DO CP —
CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO — I. REDUÇÃO DA
PENA — PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO  –  CIRCUNSTÂNCIA MINORANTE  QUE,
NO  CASO  CONCRETO,  NÃO  IMPLICA  NO
REDIMENSIONAMENTO  DO  QUANTUM PENAL  —
REPRIMENDA  JÁ  FIXADA  NO  MÍNIMO  LEGAL  –
INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  231  DO  STJ  —  II.
ALTERAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO DA PENA — NÃO ACATAMENTO —
FIXAÇÃO  DO  REGIME  SEMIABERTO  DE  ACORDO
COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS — DESPROVIMENTO.

— Inviável a aplicação de atenuante genérica do crime quando a
pena-base  foi  imposta  no  mínimo  legal,  em  virtude  das
atenuantes  não poderem, por serem tidas como circunstâncias
acessórias do tipo penal, diminuir a pena aquém do mínimo nem
aumentá-la para além do máximo. Entendimento já consolidado
na  Súmula  231  do  STJ:  “A  incidência  da  circunstância
atenuante  não  pode  conduzir  a  redução  da  pena  abaixo  do
mínimo legal”.

— A fixação do regime inicial de cumprimento da pena, far-se-á
com  base  no  art.  33  do  Código  Penal,  levando-se  em
consideração os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma
legal.  In  casu,  o  regime  semiaberto  foi  fixado  dentro  dos
padrões legais, pois a reprimenda, embora inferior a oito anos,
excede a quatro anos de reclusão.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR  PROVIMENTO  ao  recurso.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

 
RELATÓRIO
 
Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Claudiano

Domingos dos Santos contra a sentença de fls. 115/120, proferida pelo MM Juiz José
Guedes Cavalcanti  Neto,  da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital,  a qual julgou
procedente a  denúncia ajuizada pelo Ministério  Público Estadual,  condenando o réu
pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado – artigo 157, §2º, inciso II do
CP –  à  pena  de  05  (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão,  em  regime
semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à
época dos fatos. Não houve a substituição preconizada no art. 44 do CP ou a suspensão
condicional da pena do art. 77 por se tratar de crime praticado com grave ameaça e em
razão da pena estipulada acima de quatro anos.

 
Consta da peça inaugural que,  “no dia 05 de junho de 2015,

por volta das 11h40, no bairro das Indústrias, nesta capital, o denunciado e outro
indivíduo não identificado subtraíram, mediante violência e grave ameaça, 01 (um)
aparelho celular, marca Samsung e 01 (uma) bicicleta, marca Caloi, pertencentes à
vítima Alisson Correia Oliveira (Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 08)”.

Nas razões recursais  (fls. 124/125), sustenta o recorrente que
houve exacerbação na pena aplicada, alegando ser tecnicamente primário, possuidor de
bons  antecedentes,  com endereço  certo  e  profissão  definida,  além da  existência  da
atenuante da confissão. Ao final, aduzindo que a pena aplicada é desproporcional ao
delito  praticado,  requer  a  redução  da  pena  para  o  mínimo  legal,  bem  como  a
modificação do regime prisional inicial do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões (fls. 128/137), o representante do Ministério
Público de primeira instância, requereu a manutenção da condenação imposta.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer do
insigne Procurador Álvaro Gadelha Campos opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
148/150).

É o relatório.

VOTO:

Inicialmente, transcrevo o tipo penal ao qual foi condenado o
réu:

Roubo

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:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
(...)
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:



I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Conforme relatado, pretende o recorrente a redução da pena
aplicada, haja vista as circunstâncias do caso e a atenuante da confissão, além da
modificação do regime prisional inicial para o aberto.

Da  leitura  da  sentença,  verifica-se  que  o  MM  Juiz  a  quo
condenou o ora apelante pela prática do crime de roubo circunstanciado – artigo 157,
§2º, inciso II do CP – e, ao proceder à dosimetria da pena,  por considerar todas as
circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixou, adequadamente, a  pena-base no
mínimo legal,  ou seja,  em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez)  dias-
multa.

Pois bem, em relação às circunstâncias alegadas pelo apelante, a
exemplo  da  primariedade  e  bons  antecedentes,  as  mesmas  foram  devidamente
consideradas pelo julgador primevo, tanto que fixou a pena-base no mínimo legal.

Passando à segunda fase da fixação do quantum da pena, o
julgador primevo, apesar de reconhecer as atenuantes de menoridade e confissão
espontânea do réu, (art. 65, I e III, “d”) deixou de atenuar a pena, posto que já se
encontrava no mínimo legal.

Ora,  no caso em questão,  revela-se impossível  a  aplicação
das atenuantes, uma vez que o Juiz a quo já a fixou no mínimo legal na primeira
fase,  não  podendo  proceder  à  atenuação  da  pena,  como  acertadamente
fundamentou em sua decisão.

Ressalte-se  que  a  doutrina  e  jurisprudência  pátrias
entendem que as circunstâncias atenuantes,  por serem qualidades acessórias do
crime e não interferirem diretamente na definição do tipo, não têm o condão de
reduzir a pena-base para aquém do mínimo nem aumentá-la para além do máximo
fixado em lei. Posição que já se encontra consolidada na Súmula nº 231 do STJ: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo
do mínimo legal”. 

Nesse sentido recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL  E  PROCESSUAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  DE
RECURSO  PRÓPRIO.  ROUBO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  ATENUANTE.  REDUÇÃO DA PENA AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...)
3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal,  nos termos da Súmula 231 do STJ,
razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da
confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos,
qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de
arma,  as  instâncias  ordinárias  apresentaram  fundamentação  concreta  a
justificar o regime inicial fechado.
Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 313.640/SP,  Rel.  Ministro GURGEL DE FARIA,  QUINTA TURMA,



julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DUAS
CONDENAÇÕES.  ROUBO QUALIFICADO E  USO DE DOCUMENTO
FALSO.  PRETENSÃO  DE  REDUÇÃO  DA PENA DO  DELITO  DE
ROUBO, EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA
DA  SÚMULA  231/STJ.  REQUERIMENTO  DE  ABSOLVIÇÃO  DO
CRIME  DO  ART.  304  DO  CÓDIGO  PENAL PELA INCIDÊNCIA DO
EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA.  INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES  DO  STJ.  AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2.   Na hipótese, constata-se que a pena-base para o delito de roubo foi
fixada no mínimo legal -  4 anos. Nesse contexto,  incide a Súmula 321
deste STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3.   O entendimento que se firmou na jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça é de que não fica afastada a tipicidade do delito previsto no art. 304
do Código Penal em razão de a atribuição de falsa identidade originar-se da
apresentação de documento à autoridade policial, quando por ela exigida, não
se confundindo o ato com o mero exercício do direito de defesa.
4.   Habeas Corpus não conhecido.
(HC  228.631/SP,  Rel.  Ministro  LEOPOLDO  DE  ARRUDA  RAPOSO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/PE),  QUINTA  TURMA,
julgado em 24/02/2015, DJe 11/03/2015)

Logo,  a  pretensão  do  apelante,  quanto  à  aplicação  da
atenuante de confissão, encontra um óbice diante da impossibilidade de se reduzir
a pena-base fixada no mínimo pelo julgador a quo.

Na terceira  fase  da  dosimetria,  não  houve  causa  especial  de
diminuição de pena a considerar,  entretanto,  acertadamente,  o MM Juiz de primeiro
grau,  aplicou  a  majorante  do  §2º,  inciso  II,  do  art.  157  (concurso  de  pessoas),
aumentando a pena em ⅓. Logo, a pena passou para  05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente
à época dos fatos, tornando-a definitiva.

Portanto, não há como acolher o pleito de redução da pena
aplicada, haja vista a estrita observância às disposições legais.

Do regime inicial de cumprimento de pena

No que toca à  fixação do regime inicial de cumprimento de
pena, estabelece o Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-
aberto ou aberto.  A de detenção, em regime semi-aberto,  ou aberto,  salvo
necessidade de transferência a regime fechado.   (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
(...)
§ 2º -  As penas privativas de liberdade deverão ser  executadas em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
b) o condenado não reincidente,  cuja pena seja superior a 4 (quatro)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art33
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anos e não exceda a 8 (oito),  poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro)
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á
com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
Art.  59  -  O juiz,  atendendo à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à  conduta
social,  à  personalidade  do  agente,  aos  motivos,  às  circunstâncias  e
conseqüências  do  crime,  bem  como  ao  comportamento  da  vítima,
estabelecerá,  conforme  seja  necessário  e  suficiente  para  reprovação  e
prevenção do crime:   (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
II -  a quantidade de pena aplicável,  dentro dos limites previstos;(Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie
de pena, se cabível.   (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)    (grifos
meus).

O  magistrado  primevo,  por  seu  turno,  ao  fixar  o  regime
semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao réu, fundamentou seu decisum no
art. 33, § 2º, b, do CP, tendo em vista a quantidade da pena aplicada em 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nessa esteira, o regime semiaberto foi fixado dentro dos padrões
legais, pois a reprimenda, embora inferior a oito anos, excede quatro anos de reclusão,
razão porque não há como aplicar o regime inicial aberto.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO AO APELO. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira  (juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada,  para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho), revisor e Carlos
Martins Beltrão. Ausente justificadamente Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado
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