
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                            
Apelação Criminal n.º 0002632-16.2016.815.0011
Relator:  Des. João Benedito da Silva
ORIGEM: 3ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande
APELANTES: Hédio Clemilson Fernandes de Araújo e

   Lucas Ferreira de Sousa Silva
DEFENSOR: Odinaldo Espínola
APELADO:   Justiça Pública Estadual                                                                               

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS  E
EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO.
CONTINUIDADE  DELITIVA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DE
ATENUANTES.  PENA-BASE  JÁ  FIXADA  NO
MÍNIMO  LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDUÇÃO.  SÚMULA  231  do  STJ.
CONTINUIDADE  DELITIVA.  FRAÇÃO  DE
AUMENTO  DESPROPORCIONAL  À
QUANTIDADE  DE  DELITOS.  ENTENDIMENTO
DO  STJ.  REDUÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
CORREÇÃO  EX  OFFÍCIO.  ABRANDAMENTO
DO  REGIME  DE  CUMPRIMENTO.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Não  é  possível  a  redução  da  reprimenda,  na
segunda fase da dosimetria, em patamar inferior
ao mínimo previsto legalmente.

O STJ possui o entendimento consolidado de que,
cuidando-se  do  aumento  de  pena  referente  à
continuidade  delitiva,  aplica-se  a  fração  de
aumento de 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.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 33, §
2º,  b,  do  CP,  demonstra-se  adequado o regime
semiaberto  para  o  início  do  cumprimento  da
reprimenda corpórea.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO, REDUZIR AS PENAS DE AMBOS OS
RÉUS PARA 07 (SETE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS
DE RECLUSÃO, E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA,  ALTERANDO O REGIME
PARA O SEMIABERTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Hédio Clemilson

Fernandes de Araújo e Lucas Ferreira de Sousa Silva (fls. 150/151) contra a

sentença de fls. 136/149, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal

da comarca de Campina Grande, que condenou, cada um,  a uma pena de

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime,

inicialmente,  fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática dos

crimes capitulados no artigo 157, §2º, incisos I e II (uma vez), e artigo 157,

§2º, incisos I e II (quatro vezes) c/c art. 70, na forma do art. 71, todos do

Código Penal.

Em  sede  de  razões  recursais (fls.  70/77),  os  Apelantes  vêm

pugnar pela redução da pena estatal.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 189/193), o Ministério Público

a  quo pugnou  pela  manutenção  da  sentença  objurgada  em todos  os  seus

termos

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do ilustre Procurador

de Justiça José Roseno Neto, exarou  parecer  de fls. 198/201 opinando pelo

desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Desembargado João Benedito da Silva
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VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo  ofereceu

denúncia em desfavor de  Hédio Clemilson Fernandes de Araújo e Lucas

Ferreira de Sousa Silva, dando-os como incursos na sanção penal do artigo

157, §2º, incisos I e II  (uma vez) e artigo 157, §2º, incisos I e II  (quatro

vezes) c/c art. 70, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Segundo  a  exordial  acusatória,  no  dia  01/02/2016,  nas

proximidades do IFPB, por volta do meio-dia, os acusados, mediante emprego

de arma de fogo,  subtraíram o aparelho celular da vítima Rodolfo Carvalho

Cavalcante.

Prossegue narrando a inicial que, ato contínuo, os censurados se

dirigiram a um restaurante próximo ao local onde praticaram o primeiro delito e,

através do mesmo modus operandi, anunciaram e roubo e subtraíram diversos

bens de vítimas distintas.

Ocorreu que um policial militar que passava pelo local, percebeu a

atitude suspeita da dupla e passou a persegui-los, ao passo que, ao interceptá-

los, deu-lhes voz de prisão.

Na ocasião,  foram apreendidos,  em posse dos acoimados,  um

revólver calibre 32, utilizado nas práticas delitivas em comento, além de objetos

e certa quantia em dinheiro, pertencentes às vítimas, conforme se verifica do

Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 20).

Os increpados, em sede policial (fls. 14/15) e quando interrogados

em juízo (mídia audiovisual – fl. 117), confessaram a autoria delitiva

Desembargado João Benedito da Silva
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Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo primevo a julgar

procedente  a  denúncia,  condenando  os  denunciados  Hédio  Clemilson

Fernandes de Araújo e Lucas Ferreira de Sousa Silva, ora recorrentes, cada

um, a uma pena de  10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão,  a ser

cumprida  no  regime,  inicialmente,  fechado,  além  de 259  (duzentos  e

cinquenta e nove) dias-multa.

Irresignados,  apresentaram  os  réus  recurso  apelatório,

requerendo nas  razões recursais (fls.  186/188),  a  redução do  quantum da

pena estatal imposta. Para tal, alegam que o magistrado primevo não observou

os  preceitos  do  art.  59,  do  CP,  de  modo que  fixou  a  pena-base  de  modo

exacerbado, bem como não aplicou as atenuantes da menoridade relativa e da

confissão espontânea.

Insta  destacar  que  autoria  e  materialidade  delitiva  estão

demonstradas  com  robustez,  pelos  elementos  carreados  aos  autos,

corroborados pelas declarações fornecidas pelas vítimas, pelos depoimentos

prestados pelos policiais que realizaram a prisão do apelante e, em especial,

pela confissão espontânea dos réus. Destarte, os recorrentes vêm se insurgir,

tão somente, contra a pena fixada pelo juízo primevo.

Pois  bem.  Conforme  se  dessume  dos  autos,  os  acusados

praticaram os delitos descritos na exordial contra 5 (cinco) vítimas distintas.

 No primeiro momento, os denunciados subtraíram o celular de

Rodolfo Carvalho Cavalcante.  Ato contínuo, se dirigiram a um restaurante

onde, mediante uma única ação, roubaram pertences das vítimas Fábio Anísio

Batista Servolo Júnior, Everaldo Vital Benvenuto, Rafael Felipe Farias dos

Santos e Daniel Ferreira Vieira.

Desembargado João Benedito da Silva
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Durante a dosimetria da pena, mais precisamente na 1ª fase, ao

analisar as circunstâncias judicias elencadas no art. 59 do CP, o douto juiz fixou

a  pena-base,  para  cada  um  dos  crimes praticados  por  cada  um  dos

acusados, em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 dias-multa, ou seja,

no  mínimo  cominado,  de  modo  que  não  merecem  guarida  as  alegações

defensivas no sentido de que a pena-base foi fixada de modo exacerbado.

Prosseguindo na dosagem da pena estatal,  para cada delito,  o

julgador a quo, diferente do que afirmaram os recorrentes nas razões do apelo,

reconheceu  as  atenuantes  da  confissão  espontânea  e  da  menoridade

relativa de ambos os acusados, entretanto deixou de aplicá-las, em razão da

vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, por ter sido a pena-base aplicada

no patamar mínimo, para todos os delitos.

Já na terceira e última fase, o juízo singular exasperou a pena em

2/5 (dois quintos),  em razão das majorantes do concurso de pessoas e do

emprego de arma de fogo. Para justificar o aumento acima do mínimo legal,

fundamentou  o  julgador  que  tais  circunstâncias  “demonstram  a  acentuada

periculosidade dos réus e aumentam bastante a gravidade da conduta”.

Verifica-se, portanto, que o juiz a quo procedeu de forma correta

em  todas  as  fases  da  aplicação  da  pena,  em  estrita  obediência  ao  que

preceituam os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Não  obstante,  verifica-se,  ex  offício,  que  o  magistrado,  por

vislumbrar  que  o  acoimado  praticou  05  (cinco)  delitos  da  mesma  espécie,

aplicou o aumento em patamar exacerbado, na razão de 2/3 (dois terços), haja

vista o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido

de que aumento de pena referente à continuidade delitiva será proporcional à

quantil idade de delitos praticados, devendo ser fixado na fração de  1/3 (um

terço) quando as infrações praticadas forem em número de cinco.

Desembargado João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0002632-16.2016.815.0011

Neste sentido, trago à colação:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  NÃO
CABIMENTO.  ESTELIONATO.  DOSIMETRIA.
CONFISSÃO  UTILIZADA  PARA  FUNDAMENTAR  A
CONDENAÇÃO.  SÚMULA  Nº  545/STJ.
COMPENSAÇÃO  COM  A  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA.  POSSIBILIDADE.  CONTINUIDADE
DELITIVA.  FRAÇÃO  DE  AUMENTO.  NÚMERO  DE
INFRAÇÕES.  PENA-BASE  FIXADA  NO  MÍNIMO
LEGAL.  REINCIDÊNCIA.  REGIME  SEMIABERTO.
SÚMULA  Nº  269/STJ.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.  INVIABILIDADE.
REINCIDÊNCIA.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. A
Terceira  Seção  desta  Corte,  seguindo  entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso,
firmou  orientação  no  sentido  de  não  admitir  a
impetração  de  habeas  corpus  em  substituição  ao
recurso  adequado,  situação  que  implica  o  não-
conhecimento  da  impetração,  ressalvados  casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta  a  gerar  constrangimento  ilegal,  seja
recomendável a concessão da ordem de ofício.  II.  A
via  do  writ  somente  se  mostra  adequada  para  a
análise  da  dosimetria  caso  se  trate  de  flagrante
ilegalidade  e  não  seja  necessária  uma  análise
aprofundada  do  conjunto  probatório.  Vale  dizer,  "o
entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de
que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer
análise  mais  acurada  sobre  a  dosimetria  da
reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não
evidenciada  flagrante  ilegalidade,  tendo  em  vista  a
impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005).
III. Na espécie, a incidência da atenuante prevista no
art.  65,  III,  d,  do  Código  Penal,  independe  se  a
confissão  foi  integral  ou  parcial,  judicial  ou
extrajudicial,  especialmente  quando  utilizada  para
fundamentar a condenação, como ocorre na espécie.
Súmula  nº  545/STJ.  lV.  A col.  Terceira  Seção deste
Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  ocasião  do
julgamento  do  Recurso  Especial  Repetitivo  nº
1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
17/4/2013),  firmou  entendimento  segundo  o  qual  "é
possível,  na segunda fase da dosimetria da pena,  a

Desembargado João Benedito da Silva
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compensação da atenuante da confissão espontânea
com a agravante da reincidência ". V. "Relativamente à
exasperação  da  reprimenda  procedida  em razão  do
crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte
Superior  de  Justiça  possui  o  entendimento
consolidado de que, cuidando-se do aumento de pena
referente à  continuidade delitiva, aplica-se a fração
de aumento  de  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"  (AgRg  no  AREsp  n.  398.516/RN,  Sexta
Turma,  Rel.  Min.  Rogerio  Schietti  Cruz,  DJe  de
1º/8/2016).  VI.  In  casu,  o  regime  inicial  fechado  foi
estabelecido  somente  com  base  na  reincidência  do
paciente. Contudo, tendo a pena-base sido fixado no
mínimo  legal,  por  serem  favoráveis  todas  as
circunstâncias  judiciais,  mostra-se  mais  adequada  a
adoção  do  regime  intermediário  (semiaberto),  pois
fixada  pena  inferior  a  4  (quatro)  anos  de  reclusão.
Inteligência da Súmula nº 269/STJ. VII. O paciente não
faz jus à substituição da sanção corporal  por penas
restritivas de direitos, uma vez que a reincidência em
crime doloso (condenação anterior por roubo) impede
a concessão da benesse, nos termos do art. 44, II, do
Código  Penal.  Precedente.  Habeas  corpus  não
conhecido. Contudo, ordem concedida, de ofício, para
reduzir a sanção imposta para 1 (um) ano e 3 (três)
meses  de  reclusão,  fixando-se  o  regime  inicial
semiaberto para o resgate da reprimenda. (STJ;  HC
365.794; 2016/0206415-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min.
Felix Fischer; DJE 07/12/2016)

Desse  modo,  considerando  que,  em  razão  da  reforma

anteriormente explanada, a pena para cada crime encontra-se fixada em  05

(cinco)  anos,  07  (sete)  meses  e  06  (seis)  dias  de  reclusão,  além  de  14

(quatorze) dias-multa,  aumento-a na razão de 1/3 (um terço), em virtude da

continuidade delitiva,  tornando-a,  definitiva, em 07 (sete)  anos,  05 (cinco)

meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,  além de  18 (dezoito) dias-multa,

para cada um dos condenados.

Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 2º, b, do

CP,  torna-se  imperiosa  a  readequação  do  regime  de  cumprimento  da

reprimenda  estatal,  de  modo  que  a  pena  corpórea  deverá  ser  cumprida,

Desembargado João Benedito da Silva
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inicialmente, em regime semiaberto.

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

para reduzir a pena de ambos os apelantes para 07 (sete) anos, 05 (cinco)

meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, a

qual deverá ser cumprida, inicialmente, no  regime semiaberto,  devendo ser

mantido o restante da sentença em todos os seus termos.

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Carlos Martins

Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto

Gadelha Campos, 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, 24 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR

Desembargado João Benedito da Silva


