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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000502-98.2015.815.0751 – 1ª Vara da Comarca
de Bayeux/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Marcos Aurélio Ferreira da Silva
ADVOGADO: Pedro Henrique de Lima (OAB/PB 5.955), Elza da Costa Bandeira
(OAB/PB 8.263) e Simone Cruz da Silva (OAB/PB 21.546)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBOS  DUPLAMENTE
MAJORADOS (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO
PENAL).  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
REDUÇÃO DA PENA E MUDANÇA DO REGIME
DE  CUMPRIMENTO.  AUTORIA  CERTA.
MATERIALIDADE COMPROVADA. PENA BASE
FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL  E  DE
ACORDO  COM  AS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS,  FUNDAMENTADAMENTE,
ANALISADAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDUZIR  AO  MÍNIMO  PRETENDIDO.
MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO
CONCURSO DE PESSOAS E CONSUMAÇÃO DE
TRÊS  CRIMES.  AUMENTO DO  QUANTUM DE
2/5  (DOIS  QUINTOS)  BEM FUNDAMENTADO.
MANUTENÇÃO.  ALTERAÇÃO  DO  AUMENTO
DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COM BASE NA
LEI  E  NA  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE,
DEVENDO  INCIDIR  O  PERCENTUAL  DE  1/5
(UM QUINTO),  EM RAZÃO DA QUANTIDADE
DE  CRIMES  COMETIDOS.  MANTIDO  O
REGIME  DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA.
PROVIMENTO PARCIAL.

1.  Não  há  que  se  falar  em redução  da  pena  base
quando  o  magistrado  de  primeiro  grau  faz  uma
análise  clara  e  segura  das  circunstâncias  judiciais,
aplicando uma reprimenda proporcional e de acordo
com a sua discricionariedade,  obedecendo todas as
etapas de fixação estabelecidas no Código Penal.

2. Tem-se, portanto, que o quantitativo de pena base
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fixado na sentença, mostra-se proporcional ao número
de vetores desfavoráveis ao inculpado, bem como, às
circunstâncias  do  caso  concreto,  justificando,
plenamente, o quantum imposto.

3. No que tange ao pedido de aplicação da atenuante
da confissão, vejo que a sentença condenatória já a fez
incidir, quando da segunda fase de fixação da pena, de
modo que não merece guarida o pedido da defesa. 

4. Relativamente ao aumento da pena por incidência
das duas majorantes previstas no art. 157, § 2º, I e II,
do Código Penal,  entendo que o  quantum fixado na
sentença  apresenta-se,  fundamentadamente,
justificado, de modo que não merece reparo.

5.  Por  fim,  quanto  ao  aumento  da  pena  no  crime
continuado, dentro do intervalo de 1/6 (um sexto) a
2/3 (dois terços) previsto no art. 71 do Código Penal,
o magistrado deve adotar o critério da quantidade de
infrações  praticadas.  Assim,  aplica-se o aumento de
1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5
(um quinto), para 3 (três) infrações;1/4 (um quarto),
para  4  (quatro)  infrações;  1/3  (um  terço),  para  5
(cinco) infrações;1/2 (metade), para 6 (seis) infrações
e 2/3 (dois  terços),  para 7 (sete)  ou mais infrações.
(precedentes do STJ).

6. No caso dos autos, foram praticados três delitos de
roubo  duplamente  majorados,  de  modo  que  a
reprimenda  deve  sofrer  alteração,  neste  particular
aspecto,  com  o  fim  de  incidir,  na  dosimetria,  o
aumento de 1/5 (um quinto), nos termos do art. 71 do
Código Penal e segundo jurisprudência dominante.

7. Recurso conhecido e, parcialmente, provido.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo para reduzir
a pena. Oficie-se e expeça-se guia de execução provisória.
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RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Bayeux/PB, Marcos Aurélio
Ferreira da Silva foi denunciado como incurso no art. 157, § 2°, I e II, do Código
Penal (três vezes) c/c art. 71, parágrafo único, também, do Código Penal, acusado
de,  no  dia,  8.3.2015,  por  volta  das  21h45min,  roubar,  agindo  em concurso  de
pessoas e com emprego de arma, aparelhos celulares das vítimas Gilvan José da
Silva, Givanilson Batista da Silva e Lucas Oliveira Carneiro (fls. 2-6).

Segundo a  denúncia,  o  denunciado,  acompanhado de  terceiro
não identificado, praticou assalto à mão armada contra as três vítimas que relataram
que os assaltantes estavam em uma moto Honda Titan de cor azul.  A guarnição
policial efetuou diligência e logo avistou os dois indivíduos, mas o carona da moto,
ao perceber a aproximação da polícia, empreendeu fuga, sendo preso em flagrante,
apenas, o condutor da moto, que era o denunciado.

Ainda  nos  termos  da  inicial,  Marcos  Aurélio  foi  levado  à
delegacia e, de pronto, reconhecido pelas vítimas.

Ultimada  a  instrução  criminal,  o  juiz  julgou  procedente  a
denúncia, condenando o acusado nos termos do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71,
caput, do Código Penal, aplicando a reprimenda da seguinte maneira (fls. 153-162):
após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 6
(seis)  meses  de  reclusão  e  96  (noventa  e  seis)  dias-multa.  Em  segunda  fase,
reconheceu a atenuante da confissão espontânea e atenuou a pena em 6 (seis) meses
de reclusão e em 9 (nove) dias-multa, resultando 5 (cinco) anos de reclusão e 87
(oitenta e sete) dias multa. Na terceira fase, majorou a pena em 2/5 (dois quintos),
diante das duas qualificadora (concurso de pessoas e emprego de arma), restando
uma reprimenda, para cada um dos crimes, de 7 (sete) anos de reclusão e 122 (cento
e vinte e dois) dias-multa. Por fim, reconhecendo o crime continuado descrito no
art. 71, caput, do Código Penal e levando em consideração a existência de 3 (três)
crimes, aumentou a pena em 1/3 (um terço), resultando uma pena definitiva de 9
(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e 162
(cento e sessenta e dois)  dias-multa,  à base de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo à época dos fatos.

Irresignado com o decisório,  a  defesa apelou (fl.  170) a esta
Superior  Instância,  requerendo,  em suas  razões,  a  redução da  pena  base  para  o
mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão espontânea e a diminuição do
quantum do acréscimo das majorantes para 1/3 (um terço), bem como a mudança do
regime inicial de cumprimento da pena (fls. 181-184).
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Contrarrazões pelo desprovimento do recurso1 (fls. 186-189).

Nesta  Superior  Instância,  seguiram  os  autos  ao  douto
Procurador de Justiça que, em parecer, opinou pelo provimento parcial do recurso,
com diminuição da fração de aumento correspondente às majorantes do emprego de
arma e concurso de pessoas (fls. 194-201).

É o Relatório.

VOTO

O apelante pede, unicamente, a redução da pena por entendê-la
exacerbada.

Cabe lembrar que a fixação da pena é questão que se insere na
órbita de convencimento do Juiz, no exercício de seu poder discricionário de decidir,
resguardando-o,  então,  quanto  à  quantidade  que  julga  suficiente  na  hipótese
concreta.

Segundo estabelece o art. 59 do CP, o magistrado deve fixar a
reprimenda em um patamar necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime e, seguindo o critério trifásico estabelecido pelo art.  68 do CP, analisar as
circunstâncias judiciais, das quais deve extrair a pena base para o crime cometido,
sempre observando as basilares a ele indicadas na lei penal. 

A respeito  deste  tema,  colhe-se  da  doutrina  de  Guilherme de
Souza Nucci:

“O  juiz,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pelo
legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados
para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se
do  seu  livre  convencimento  (discricionariedade),
embora  com  fundamentada  exposição  do  seu
raciocínio  (juridicamente  vinculada).”  (in,  Código
penal comentado. 9. ed. Rev., atual e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008. p. 388).

Com efeito,  para a fixação da  pena, devem ser observadas as
especificidades de cada caso concreto, sem critérios rígidos e pré-definidos, o que
faz com que o magistrado possa chegar a um quantum justo e adequado para aquele
determinado fato criminoso. O juiz não deve ser tolhido de seu poder de, em cada
caso, aferir a pena justa e necessária.
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No caso em tela, observa-se que se trata de crimes de roubos, no
qual a pena privativa de liberdade varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão,
nos termos do art. 157 do Código Penal, com a previsão de multa que, de acordo
com o art. 49 do mesmo diploma legal, tem variação de 10 (dez) a 360 (trezentos e
sessenta) dias-multa, a um valor não podendo ser inferior a 1/30 (um trigésimo) do
maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse
salário.

O juiz sentenciante, diante da análise das circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal, fixou a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa. 

Ora, para se chegar a esse quantitativo, levou em consideração
as  circunstâncias  judiciais  que  foram  qualificadas  como  desfavoráveis  ao  réu,
conforme se pode observar na sentença de fls. 153-162.

Pela simples leitura, percebe-se que todos os vetores do art. 59
do  CP foram,  suficiente  e,  devidamente,  fundamentados,  conforme  determina  o
disposto  no  art.  93,  IX  (princípio  da  motivação  das  decisões)  e  art.  5º,  XLVI
(preceito da individualização da pena), ambos da CF/88.

Nesse  contexto,  observo  que,  quando  da  apreciação  das
circunstâncias judiciais, o juiz singular, ante a existência de aspectos negativos, não
poderia fixar a pena no mínimo legal.

Assim, o magistrado singular agiu corretamente quando aplicou
a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-
multa, reduzindo-a em 6 (seis) meses de reclusão e em 9 (nove) dias-multa, por força
da atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, procedeu ao aumento de 2/5
(dois quintos) em razão das majorantes previstas nos incisos I e II do art. 157 do CP.

Até  esta  fase,  ao  contrário  do  entendimento  apresentado  pela
irresignação, tem-se  que  o  quantitativo  da  pena  privativa  de  liberdade  fixado  na
sentença mostra-se proporcional (simétrico) ao número de vetores desfavoráveis ao
inculpado, bem como, às circunstâncias do caso concreto, levando em consideração
que foram três crimes de roubo praticados em concurso de pessoas e com emprego
de arma de fogo, justificando, plenamente, o quantum da reprimenda imposta.

Relativamente ao previsto no art. 71 do Código Penal, no qual se
encontram as regras  do crime continuado,  o  magistrado sentenciante  aplicou um
aumento de 1/3 (um terço), chegando à pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e 162 (cento e
sessenta e dois) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário minimo vigente
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à época dos fatos.
Entretanto, entendo que, neste particular aspecto, a decisão de

primeiro grau merece reforma.

É  que,  quanto ao  aumento  da  pena  nos  crimes  continuados,
dentro do intervalo de 1/6 (um sexto)  a 2/3 (dois  terços)  previsto no art.  71 do
Código  Penal,  o  magistrado  deve  adotar  o  critério  da  quantidade  de  infrações
praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto), para 3 (três) infrações;1/4 (um quarto), para 4 (quatro)
infrações;  1/3  (um  terço),  para  5  (cinco)  infrações;  1/2  (metade),  para  6  (seis)
infrações e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações. (precedentes do STJ).

Vejamos:

“PENAL.  FURTO  QUALIFICADO.  ABUSO  DE
CONFIANÇA.  CONTINUIDADE  DELITIVA.
NUMERO DE CRIMES. AUMENTO DA PENA. 1.
A  doutrina  e  a  jurisprudência  são  uníssonas  em
consagrar a quantidade de infrações cometidas como
critério  para  estabelecer  o  quantum do  aumento  de
pena no crime continuado, variando entre 1/6 e 2/3.
No  caso,  praticados  7  crimes,  aplica-se  a  fração
máxima. 2. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDF;
APL  2013.07.1.039656-0;  Ac.  934714;  Terceira
Turma  Criminal;  Rel.  Des.  João  Batista  Teixeira;
DJDFTE 22/04/2016; Pág. 131).

“...  2.  Para  a  aplicação  da  regra  da  continuidade
delitiva, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas
em  consagrar  a  quantidade  de  infrações  cometidas
como critério para estabelecer o quantum do aumento
de pena no crime continuado, variando entre 1/6 e 2/3.
No caso, praticados 3 crimes, a fração adequada é 1/5.
3.  Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.”
(TJDF;  APL  2010.11.1.002317-5;  Ac.  934748;
Terceira  Turma  Criminal;  Rel.  Des.  João  Batista
Teixeira; DJDFTE 22/04/2016; Pág. 125).

“...  VI.  O STJ pacificou o entendimento segundo o
qual  o  aumento  da  pena pela  continuidade  delitiva,
dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do
CPB,  deve  adotar  o  critério  da  quantidade  de
infrações  praticadas.  Assim,  aplica-se o aumento de
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1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6
infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (STJ, AgRg
no REsp 1169484/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  06/11/2012,  DJe
16/11/2012).”  (TJPR;  ApCr  1385307-5;  Francisco
Beltrão; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Laertes
Ferreira Gomes; Julg. 04/02/2016; DJPR 26/02/2016;
Pág. 307).

No  caso  dos  autos,  foram  praticados  três  delitos  de  roubo
duplamente  majorados,  de  modo  que  a  reprimenda  deve  sofrer  alteração,  neste
particular  aspecto,  com o  fim  de  incidir,  na  dosimetria,  o  aumento  de  1/5  (um
quinto), nos termos do art. 71 do Código Penal e segundo jurisprudência dominante,
fazendo com que a pena final do apelante Marcos Aurélio Ferreira da Silva resulte
em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 146 (cento
e quarenta  e  seis)  dias-multa,  à  base  de  1/30  (um trigésimo)  do salário  mínimo
vigente ao tempo do fato.

Ainda em seus arrazoados, as defesas requereram a reforma da
sentença no tocante ao regime de cumprimento da pena, aduzindo que deveria ser
aplicado o regime semiaberto, conforme previsto no artigo 33, §2º, “b” do CPP.

A teor dos parágrafos 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, temos
que:

“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. 
...
§ 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: 
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá
começar a cumpri-la em regime fechado;
b)  o  condenado  não  reincidente,  cuja  pena  seja
superior a 4 (quatro) 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
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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.”

In casu,  a  decisão deve ser  mantida,  relativamente,  ao regime
inicial de cumprimento de pena, como sendo o regime fechado, nos termos do art.
33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Diante ao exposto, em harmonia parcial com o parecer do douto
Procurador  de  Justiça, dou  provimento  parcial  ao  apelo,  para,  mantida  a
condenação, modificar as penas do apelante Marcos Aurélio Ferreira da Silva para 8
(oito)  anos,  4 (quatro)  meses e 24 (vinte  e quatro)  dias de reclusão,  em regime
inicialmente fechado, e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, à base de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Márcio
Murilo  da  Cunha  Ramos,  dele  participando,  além de  mim,  Relator,  o  Dr.  José
Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho). 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
7 (sete) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 13 de junho de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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