
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0015164-97.2015.815.2002)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Pedro Henrique Pereira da Silva
ADVOGADO: Marco Camelo
APELADO: Justiça Pública 

PENAL e PROCESSUAL PENAL – Apelação criminal. Dosimetria 
da pena. Revisão. Impossibilidade da reformatio in pejus. Regime 
inicial  de  cumprimento  da  pena.  Necessidade  de  alteração. 
Provimento do recurso.

− Observando-se  que  o  apenado  teve  a  maioria  das  
circunstâncias  judiciais  a  seu  favor  e  que  a  pena  aplicada  in  
concreto foi  inferior  a  4(quatro)  anos,  impõe-se a aplicação do  
contido no art. 33, II, “c” do código Penal, ressaltando-se que caso  
fosse necessária a aplicação de regime mais gravoso, haveria a  
necessidade da devida fundamentação legal.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em dar provimento, parcial, ao recurso, nos termos do voto do Relator e 
em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Pedro  Henrique 
Pereira da Silva, irresignado com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 7ª 
Vara  Criminal  da Comarca de João Pessoa,  que,  julgando procedente a denúncia, 
condenou o recorrente a uma pena de 03(três) anos e 09(nove) meses de reclusão e 
12 (doze) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, incisos I e II do 
Código Penal, pena esta a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que no dia 06 de 
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junho de 2015, por volta das 18 horas, os acusados foram presos em filagrante delito 
após subtraírem, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, com utilização de 
arma de fogo, a quantia de R$ 1.040,00(um mil e quarenta reais) da Farmácia Marcela, 
localizada na Av. Epitácio Pessoa, nesta cidade de João Pessoa.

Nesse contexto,  em suas razões recursais,  afirma o recorrente 
que foi exagerada a condenação do apelante a pena privativa de liberdade de 3 anos e 
8  meses  em  regime  semiaberto,  vez  que  as  circunstancias  judicias  lhe  foram 
favoráveis.

Aduz que em se tratando de pena inferior a 4 anos, autoriza a lei 
penal o deferimento do regime aberto, em consonância com o disposto no art. 33, §2º  
do CP.

Requer a modificação do regime prisional – fls. 174/176.

Contrarrazões do Ministério Público no sentido de ser desprovido 
o recurso de apelação (fls. 177/179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso 
(fls. 185/190).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Presentes  os  pressupostos  recursais  de  admissibilidade 
intrínsecos  (legitimidade,  interesse,  cabimento  e  inexistência  de  fato  impeditivo  e 
extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço do recurso, eis 
que preenchidos os requisitos dispostos no art. 593, inciso I1, do Código de Processo 
Penal.

Como já adiantado, o recurso encerra a pretensão de reforma da 
sentença no capítulo referente ao regime inicial de cumprimento da pena, no entanto, 
como  bem  asseverado  pela  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  a  dosimetria  deve  ser 
totalmente revista, senão vejamos.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Destarte, verifica-se que o apelante foi condenado nas penas do 
art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, não obstante, houve equívocos que devem 
ser registrados.

Destarte,  num  primeiro  momento,  torna-se  necessário  fazer  a 
análise  da  dosimetria  de  forma  geral,  apurando-se  o  que  realmente  deve  ser 

1 CPP - Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei nº263, de 
23.2.1948).
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; (Redação dada 
pela Lei nº 263, de 23.2.1948).
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considerado nas três etapas do método trifásico, sendo possível, inclusive, reformar a 
sentença para, de ofício, conferir  ao réu os benefícios legais a que pode fazer jus,  
consignando-se que, em caso de inidoneidade de algum fundamento, esta instância 
pode e deve rever o ponto, sem estar limitada ao quanto foi decido em primeiro grau, 
desde que não agrave a pena definitiva em recurso exclusivo da defesa, conforme já 
decidiu o STF2. 

Nesse contexto, no caso concreto, ao analisar as circunstâncias 
judiciais, a Magistrada considerou a maioria como favoráveis ao recorrente, conforme 
passagem a seguir reproduzida (fls. 139):

(…) Culpabilidade: mostra-se inerente ao tipo;  Antecedentes: à 
luz da certidão de antecedentes criminais de fls.  90, vê-se que 
responde a ação penal  da Comarca de Cabedelo,  todavia sem 
condenação;  Conduta  social: pelas  provas  obtidas,  não  é 
possível  auferir,  razão pela  qual  não será  considerada em seu 
desfavor;  Personalidade:  Não  há  elementos  suficientes  a 
embasar uma escorreita análise dessa circunstância; Motivos do 
crime: são os inerentes ao tipo busca de lucro fácil em detrimento 
do  patrimônio  alheio;  Circunstâncias: Entendo  que  são 
desfavoráveis na medida em que houve a utilização de arma de 
fogo  e  que  o  acusado  a  apontou  em  direção  a  vítima; 
Consequências: foram favoráveis, diante da recuperação total da 
res  furtiva,  conforme  esclareceu  a  vítima;  Comportamento  da 
vítima: em nada contribuiu para a prática do crime”.

Assim constata-se que, diante do roubo duplamente majorado, o 
uso de arma de fogo foi corretamente utilizada nas circunstâncias do delito tornando 
justo e razoável que tenha como pena base a fixada na sentença, a saber, 04 anos e 6 
meses de reclusão, além de 16 dias-multa.

Segundo a magistrada sentenciante, houve a confissão do réu e, 
aplicando-se a atenuante do art. 65, III, “d”, foi a reprimenda reduzida para 04 anos e 
03 meses de reclusão. Ato contínuo, foi aplicada a majorante do concurso de pessoa,, 
em 1/3, tendo a penalidade sido fixada em 5 anos e 08 meses de reclusão e 18 dias 
multa, quando o certo seriam  5 anos,  8 meses e   21 dias-multa, no entanto, não se 
pode fazer alteração do referido cálculo posto ser prejudicial ao réu, mantendo-se o 

2EMENTA: I.  Habeas corpus e  recurso especial.  Não impede o conhecimento pelo  STF de habeas 
corpus contra decisão de segundo grau, que o STJ não haja conhecido de recurso especial interposto do  
mesmo acórdão, se diversos os fundamentos suscitados em cada uma das duas vias simultâneas de 
impugnação  do  julgado.  II.  Apelação  criminal:  individualização  da  pena:  devolução  ampla.  A 
apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de 
novo,  reafirmando,  infirmando ou alterando os  motivos da  sentença  apelada,  com as  únicas 
limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf.  Súmula 453) e de não 
agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de 
qualquer  modo  a  situação  do  réu  apelante.  Insurgindo-se  a  apelação  do  réu  contra  a 
individualização da  pena,  não está,  pois,  o  Tribunal  circunscrito  ao reexame dos motivos  da 
sentença:  reexamina a causa, à luz do art.  59 e  seguintes do Código,  e pode, para manter a  
mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a 
decisão de primeiro grau haja dado relevo. (HC 76156, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 
Primeira Turma, julgado em 31/03/1998, DJ 08-05-1998 PP-00004 EMENT VOL-01909-02 PP-00268) 
(grifo nosso)
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quantum encontrado da decisão singular.

Por  fim,  em  terceira  fase,  a  Juíza  sentenciante  reduziu  a 
penalidade em 1/3, afirmando ter sido o crime cometido de forma tentada, o que  está 
em total desacordo com os autos. Destarte, não se pode olvidar que o recorrente foi 
condenado pela prática do crime de roubo qualificado, na sua forma consumada, não 
cabendo, neste caso, a aplicação da diminuição referida.

Não  obstante,  tendo  em  vista  que  não  houve  recurso  do 
Ministério Público, há-se que manter a aplicação do terço referente à tentativa.

Consigne-se que com a redução da suposta  tentativa,  a  pena 
deveria ficar no patamar de 3 anos, 9 meses e 10 dias, e 12 dias-multa e não em 
03(tres) anos, 09(nove) meses e 12 dias-multa, como gravado na decisão singular; 
não obstante, mais uma vez não se pode proceder à correção do cálculo, posto que 
agravaria a situação do réu.

Portanto,  a  pena  deve  ser  considerada  como  a  fixada  na 
sentença, a fim de se aferir o regime de cumprimento de pena.

DO REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA

Assim,  na espécie,  considerando-se que a pena final  alcançou 
03(três) anos, 09(nove) meses e 12 dias-multa, tem-se que o sentenciado preenche os 
requisitos objetivos previsto no art. 33, §2°, “c”3, do CP e, nos termos dos enunciados 
de súmula ns. 7184 e 7195 do STF, a pena corporal deverá ser inicialmente cumprida 
segundo as regras do regime aberto, mormente quando o regime mais gravoso imposto 
na decisão objurgada não teve a devida fundamentação.

DA  SUBSTITUIÇÃO DA  PENA  CORPORAL  POR  OUTRA 
RESTRITIVA DE DIREITOS

O  crime  foi  cometido  com  violência  contra  a  pessoa,  não 
restando, por isso, preenchidos os requisitos dos artigos 44, inciso I6, do Código Penal 
e, por conseguinte, não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por  
restritiva de direitos.

3§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)

[...]  c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) 
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 

4A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a  
imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.
5A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação 
idônea.
6 CP - Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 

quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com 
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
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DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Os pressupostos do ar 777, do Códio Penal, também não restaram 
satisfeitos. Não há pois se falar em suspensão condicional da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento parcial à apelação apenas para 
determinar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime, inicial, aberto.

Ficam mantidos todos os demais termos do édito condenatório.

É o voto.

Presidiu o julgamento, com voto,  o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal. 
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, revisor e José Guedes Cavalcanti 
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Joás de Brito 
Pereira Filho).

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de 
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                        Relator

7 CP - Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser 
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I  -  o  condenado  não  seja  reincidente  em  crime  doloso;  (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de 
11.7.1984)
II  - a culpabilidade, os antecedentes,  a conduta social  e personalidade do agente, bem como os  
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0000967-71.2008.815.0131)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Francisca dos Santos
ADVOGADO: Otávio Neto Rocha Sarmento (Defensor Público)
APELADO: Justiça Pública 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Francisca  dos  Santos (fls. 
217/219), irresignda com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de  
Cajazeiras, que, julgando procedente a denúncia, condenou a recorrente a uma pena de 04(quatro) anos 
e 07(sete) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do delito descrito 
no art. 338, caput, da Lei 11.343/2006.

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que no dia 04 de fevereiro do ano 

8 Lei n° 11.343/2006 - Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,  
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,  
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e  
quinhentos) dias-multa.
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de 2008, por volta das 15h30 min., policiais diligenciaram e conseguiram prender a apelante em flagrante 
quando guardava,  em sua residência,  48(quarenta e  oito)  unidades de frascos de “loló”,  substância 
entorpecente.

Nesse contexto, em suas razões recursais, a recorrente aduz que a dosimetria 
da pena deve ser revista, uma vez que houve a confissão do fato criminoso em Juízo e ainda, que a 
apelante é primária, tem profissão definida, bons antecedentes e  que pode haver a substituição da pena 
corporal por restritivas de direitos. (fls. 217/219).

Contrarrazões do Ministério Público no sentido de ser engado provimento ao 
recurso, mantendo-se a sentença tal como proferida (fls. 225/229).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso (fls. 
234/238).

É o relatório.

À Revisão.

João Pessoa, 01 de fevereiro de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                       Relator
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