
 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
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RELATOR     : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
APELANTE   : Eduardo Trajano da Silva
ADVOGADO : Maria Divani de Oliveira Pinto 
APELADO     :Justiça Pública

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  criminal.  Dos 
crimes contra o patrimônio. Roubo majorado por emprego de 
arma  de  fogo.  Dosimetria  da  pena.  Circunstâncias  judiciais. 
Fundamentação  inidônea.    Fundamentação  abstrata. 
Existência de circunstâncias judiciais favoráveis. Aplicação da 
pena-base  acima  do  mínimo  legal.  Redimensionamento  da 
pena. Provimento parcial. 

_  A  pena  deve  ser  redimensionada  quando  na  análise  da  
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, o juiz fundamenta  
de forma genérica e abstrata sem apontar elementos do caso  
concreto.

_  O regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterada  
quando  redimensionada  a  pena,  para  que  se  adéque  ao  
disposto no art.  33, § 2º, alínea b, do CP, de modo que, na  
hipótese em apreço, deve-se iniciar no semiaberto

_ Provimento parcial.
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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  à  apelação,  para  redimensionar  à  pena  e 
determinar o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, 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  Eduardo Trajano da 
Silva, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara 
Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses 
de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-
multa,  no valor  unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da 
infração, por infringir o art. 157, § 2º, inciso I1, do Código Penal (sentença fs. 162/165).

Alega que a pena-base foi exacerbada, e pugna pela aplicação da 
pena no mínimo legal, em proporção com a agravante da reincidência (fs. 176/177).

 
Contrarrazões às fs. 179/182.  

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da 
apelação (fs. 187/191).

É o relatório.

VOTO _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

I – MÉRITO. Dosimetria da pena.

O recurso deve ser provido, em parte. 

1Art. 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 – com emprego de arma de fogo;
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Com efeito, verifica-se que o apelante se insurge apenas quanto à 
dosimetria da pena, ou seja, pretende a fixação da pena-base no mínimo legal previsto no 
art. 157, § 2º, I, do Código Penal, cuja pena em abstrato é quatro a dez anos de reclusão.

De  fato,  não  houve  fundamentação  adequada  em  algumas  das 
circunstâncias judicias. Eis a análise realizada pelo juiz  a quo:

“A  culpabilidade ressoa  grave.  Os  antecedentes são  favoráveis.  A 
conduta social e  a  personalidade não há como ser  comprovada.  Os 
motivos do  crime  foram  injustificáveis.  As  circunstâncias foram 
consideradas em seu desfavor, da elevada ousadia e destemor na prática  
do  ilícito  penal,  visto  que  as  vítimas  estavam  em  seu  local  de  
trabalho/estudo. As consequências foram gravosas. Houve prejuízo para  
as  vítimas,  haja  vista  que  não  houve  recuperação  das  res.  O 
comportamento  da  vítima,  no  iter  criminis,  não  influenciou  o  âmago 
criminoso do réu.” (f. 164).

Pois bem. Vislumbra-se que a culpabilidade não foi justificada, sendo 
mencionada de forma abstrata,  sem apontar  elementos do caso concreto,  do mesmo 
modo os motivos do crime.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, vê-se que restaram bem 
fundamentadas, motivo pelo qual a pena-base não pode ser cominada no mínimo legal,  
porém, em virtude da ausência de fundamentação idônea quanto à culpabilidade e os 
motivos, a pena-base deve ser redimensionada de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses para 5 
(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a pena de multa de 30 (trinta) para 20 (vinte) 
dias-multa.

Na  segunda  fase  da  pena,  verifica-se  a  inexistência  de 
circunstâncias atenuantes ou agravantes. Apesar de haver uma condenação com trânsito 
em julgado, percebe-se que o fato em questão ocorreu antes da condenação irrecorrível,  
de modo que não se perfaz a reincidência nos termos previsto no art.  63 2 do Código 
Penal.

2   Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a  
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei nº  
7.209, de 11.7.1984)
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Na terceira fase da pena, vislumbra-se a causa de aumento da pena 
prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP, que o juiz a quo majorou em 1/3 (um terço), 
de maneira que as penas resultam em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 
26  (vinte  e  seis)  dias-multa,  à  razão  de  um 1/30  (um trigésimo)  do  salário-mínimo 
vigente  à  época  dos  fatos,  que  torno  definitiva,  pela  ausência  de  demais  causas  de 
diminuição ou aumento de pena.

Em razão do redimensionamento da pena para  7 (sete) anos e 4 
(quatro) meses de reclusão, determino o regime inicial de cumprimento da pena para o 
semiaaberto, atendendo ao previsto no art. 33, § 2º, b3, do CP, deixando de converter a 
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, por não atender aos requisitos do art. 
44 do Código Penal, como do mesmo modo não preenchem os mandamentos exigidos no 
art. 77 do CP, para a suspensão condicional da pena.

2. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, dou provimento parcial  à apelação criminal para 
redimensionar à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-
multa, para  7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-
multa, à razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É o voto.

Oficie-se ao Juízo das Execuções. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, dele 

3 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) anos e não exceda a 8 (oito), 

poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
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participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho 
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco 
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator   
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