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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003405-61.2016.815.0011  –  1ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Fabrício Bento da Silva
DEFENSORES    : Rosângela Maria de Medeiros Brito e Roberto Sávio de
Carvalho Soares
APELADA : A Justiça Pública

  
   

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
Art.  157,  §  2º,  inciso  I  do  CP.   Alegada
exacerbação da reprimenda básica.  Inviabilidade.
Quantum ajustado ao caso concreto.  Continuidade
delitiva.  Fração  de  aumento.
Desproporcionalidade.  Readequação.  Regime
prisional.  Modificação.  Pena  inferior  a  08  (oito)
anos. Provimento parcial.

-  Não  se  vislumbra  na  pena  cominada para  o
apelante  exacerbação  injustificada  a  merecer
retificação  nesta  instância,  uma  vez  que  o
quantum,  fixado abaixo  da  média  aritmética
prevista  para  o  crime  de  roubo  qualificado,  foi
dosado após escorreita análise das circunstâncias
judiciais  e  em  obediência  ao  sistema  trifásico,
apresentando-se  ajustado  à  reprovação  e  à
prevenção delituosas.

- In casu, não havendo fundamentação idônea e
não podendo se aplicar fração acima do mínimo
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legal (1/5), apenas em decorrência da quantidade
de causas de aumento, mister a sua redução.

- No crime continuado, a aplicação do percentual
de  aumento  da  pena  deve  ser  auferido
considerando-se o número de infrações praticadas
pelo agente. Sendo dois os delitos perpetrados em
continuidade delitiva, a pena deve ser aumentada
de 1/6. Precedentes jurisprudenciais.

-  Sendo a pena fixada em patamar inferior a 08
(oito) anos, bem como sendo o agente primário e
inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis a
ponto  de  implicar  a  sua  exasperação,  mister  a
readequação do regime para o semiaberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para reduzir a fração do aumento
decorrente das majorantes do art. 157, § 2°, I do CP, e da continuidade
delitiva, tornando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão   e 46  
(quarenta e seis) dias-multa, e para modificar o regime prisional para
o semiaberto, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Fabrício
Bento da Silva (fl. 153), contra sentença de primeiro grau que o condenou
pela prática delitiva tipificada nos arts. 157, § 2º, inciso I (duas vezes),
c/c 71 todos do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de unitário
mínimo de 1/30 (um trinta avos) vigente à época dos fatos.

Em suas razões escoradas às fls. 165/170, requer: a) a
redução da pena-base para o mínimo legal; b) a diminuição do percentual
da continuidade delitiva  para 1/6  (um sexto);  e  c)  o  cumprimento no
regime inicial no semiaberto.

Contrarrazões  ministeriais,  manifestando-se  pelo
desprovimento do recurso (fls. 172/175).
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Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça,
em parecer subscrito pelo Dr.  Álvaro  Gadelha  Campos, opinou pelo
provimento parcial do apelo para que seja revogada a prisão preventiva
“em razão  do  regime prisional  semiaberto  fixado  na  r.  sentença” (fls.
177/186). 

 
É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Antes de mais nada, é importante frisar que, no caso
em comento, a materialidade e a autoria delitivas são irrefutáveis.
Ademais, o apelante nada contesta nesse sentido, já que, conforme se
evidencia de suas razões recursais, ele se  insurge, apenas, contra o
quantum da pena e o regime inicial de cumprimento fixados na sentença.

In casu, Fabrício  bento  da  Silva  foi condenado pela
prática delitiva tipificada 157, § 2º, inciso I (duas vezes), c/c 71 todos do
Código Penal, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de unitário mínimo de
1/30 (um trinta avos) vigente à época dos fatos.

A  propósito,  trago  à  colação,  excerto  da  sentença
primeva, verbis (fls. 147v/148v):

“… Frente ao exposto, e tendo por supedâneo as
razões  sobreditas,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE a  Pretensão  Punitiva  do  Estado
para CONDENAR o denunciado Fabricio Bento
da  Silva,  qualificado  anteriormente,  incurso
nas penas do art. 157, § 2, I, (duas vezes) do
Código  Penal, c/c  art.  71  do  Código  Penal,  e
ABSOLVER  o  acusado  Johnatan  Vieira  Santos,
também  qualificado  nos  autos,  da  acusação  de
roubo majorado (art. 157, § 2, I, (duas vezes) do
Código Penal), nos termos do art. 386, IV, do CPP.
Nos  termos  do  art.  59  e  68,  do  Código  Penal,
passo a dosar-lhe a pena: 

Quanto ao roubo à vítima Orlando Leopoldino de
Andrade;  
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A culpabilidade é inerente ao tipo, não tendo o
réu extrapolado a conduta descrita em lei; 

Os  antecedentes revelam  que  é  tecnicamente
primário (fls. 34); 

Não  há  elementos  seguros  nos  autos  para
aquilatar  a  conduta  social,  mas,  possui  uma
personalidade propensa a práticas delitivas; 

Os motivos do crime são inerentes ao tipo; 

As  circunstâncias do crime não ultrapassam as
descritas na conduta delitiva. 

Não  foram  de  considerável  relevância  as
consequências extrapenais. 

O comportamento da vítima em nada contribuiu
para a conduta do acusado. 

Assim, arrimado nas circunstâncias judiciais acima
referidas, em 1ª fase, estabeleço a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 40
(quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-
mínimo vigente à época dos fatos.

Na 2ª fase,  inexistem agravantes.  Reconheço a
atenuante da menoridade, em face do acusado ser
menor de 21 anos (nascido em 05/05/1995), pelo
que,  reduzo sua reprimenda em  06 (seis) meses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Em 3ª fase, reconheço a majorantes do emprego
de  arma  de  fogo  (art.  157,  §  2°,  I,  CP),  que
demonstra  a  acentuada  periculosidade  do  réu  e
aumentam  a  gravidade  da  conduta,  aumento a
pena em 1/3, majorando em  01 (um) ano e 06
(seis) meses e 10 (dez) dias-multa, resultando em
um  quantum  final  06  (SEIS)  ANOS  DE
RECLUSÃO além  do  pagamento  de  40
(QUARENTA) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época dos fatos. 

Quanto ao roubo à vitima Ivna Emannuele Moura
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Silva; 

A  culpabilidade é inerente ao tipo, não tendo o
réu extrapolado a conduta descrita em lei; 

Os  antecedentes  revelam  que  é  tecnicamente
primário (fls. 34); 

Não  há  elementos  seguros  nos  autos  para
aquilatar  a  conduta  social, mas,  possui  uma
personalidade propensa a práticas delitivas; 

Os motivos do crime são inerentes ao tipo; 

As  circunstâncias do crime não ultrapassam as
descritas na conduta  delitiva. 

Não  foram  de  considerável  relevância  as
consequências extrapenais. 

O comportamento da vitima em nada contribuiu
para a conduta do acusado. 

Assim, arrimado nas circunstâncias judiciais acima
referidas, em 1ª fase, estabeleço a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 40
(quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-
mínimo vigente à época dos fatos. 

Na  2ª fase,  inexistem agravantes.  Reconheço a
atenuante da menoridade, em face do acusado ser
menor de 21 anos (nascido em 05/05/1995), pelo
que,  reduzo sua reprimenda em  06 (seis) meses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Em 3ª fase, reconheço a majorantes do emprego
de  arma  de  fogo  (art.  157,  §  29,  I,  CP),  que
demonstra  a  acentuada  periculosidade  do  réu  e
aumentam  a  gravidade  da  conduta,  aumento a
pena em 1/3, majorando em  01 (um) ano e 06
(seis)  meses, e  10  (dez)  dias-multa,  resultando
em  um  quantum  final  06  (SEIS)  ANOS  DE
RECLUSÃO  além  do  pagamento  de  40
(QUARENTA) DIAS-MULTA,  à razão de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época dos fatos.
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- Da continuidade delitiva

Configura-se  no  caso  em  tela  a  continuidade
delitiva dos delitos descritos na denúncia, pois o
agente, mediante mais de uma ação, praticou dois
crimes  da  mesma  espécie,  com  condições  de
tempo, lugar e maneira de execução semelhante,
nos termos do art.  71,  do Código Penal  deve o
segundo fato, roubo à pessoa de Ivna Emanuele,
ser havido como continuação do primeiro roubo, à
vítima Orlando Leopoldino. 

Assim,  utilizando  a  regra  estabelecida  no
dispositivo  antes  mencionado,  aumento  a  maior
pena aplicada, no caso, 06 (seis) anos de reclusão,
em 1/5 (um quinto), aumentando em 01 ano, 02
meses e 12 dias de reclusão, perfazendo um total
de  07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12
(DOZE)  DIAS,  além  do  pagamento  de  48
(QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA, pena esta que
torno  definitiva,  a  ausência  de  outras
circunstâncias a considerar. 

Estabeleço como regime inicial de cumprimento da
pena, o SEMIABERTO,  a ser cumprido na forma
e local determinados pelo Juízo da Execução Penal.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade
em razão de expressa vedação legal (art. 44, I e II
do Código Penal). 

Pelo  período  de  duração  dos  efeitos  da
condenação, ficam suspensos os direitos políticos
do apenado (art. 15, III, CF). 
(...)”

A  defesa  do  sentenciado  sustenta  a  tese  de  que  a
fixação da pena-base encontra-se um tanto exacerbada.

Sem razão o apelante.

No caso vertente, infere-se dos autos que a pena-base
foi corretamente aplicada na sentença, sendo satisfatoriamente justificado
o seu aumento, pois que o  douto sentenciante considerou as
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a destacar, a personalidade,
além do comportamento da vítima que em nada contribuiu para a prática
do crime, o que respalda o quantum fixado no decisum.
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Nesse diapasão, a penalidade básica restou fixada em
patamar justo e proporcional à conduta delituosa praticada, isto é, em 05
(cinco) anos de reclusão – um ano acima do mínimo – e 40 (quarenta)
dias-multa, sendo, inclusive, reduzida em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-
multa  na  fase  seguinte,  em  razão  das  atenuantes  da  menoridade
atingindo o quantum, após reconhecer a majorante do emprego  de arma
de fogo, aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando, nos dois
dois crimes cometidos contra as vítimas Orlando Leopoldino de Andrade e
Ivna Emannuele Moura Silva, respectivamente em um  quantum final de
06 (seis) anos de reclusão além do pagamento de 40 (quarenta) dias-
multa, no valor unitário mínimo.

Vê-se, pois, na espécie, que houve estrita obediência
ao critério trifásico, apresentando-se a sanção fixada, apesar de rigorosa,
ajustada à reprovação e prevenção delituosas. 

Portanto, inexiste qualquer exacerbação desmotivada
e/ou injusta na reprimenda cominada na sentença recorrida.

Com efeito, vale ressaltar que, habitualmente, alguns
Magistrados aplicam demasiadamente a pena-base no mínimo legal, o que
entendo não ser tecnicamente correto, pois, desprezam-se os critérios
impostos pela lei para escolher, entre o mínimo e o máximo cominados
para a infração penal, a sanção justa para cada réu. 

Discorrendo sobre o assunto, Guilherme de Souza
Nucci, em seu Código Penal Comentado, Editora RT, 4ª edição, p.
260, com propriedade, afirma: 

"Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos
diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros
diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A
padronização da pena é contrária à individualização, de
modo que é preciso alterar essa conduta ainda
predominante". 

Assim, por entender que pena-base não é sinônimo de
pena mínima, bem como não é direito subjetivo do réu tê-la sempre
aplicada no mínimo legal, abalizado em firme e consentânea corrente
doutrinária e jurisprudencial, entendo correta a sanção basilar fixada em
primeira instância, em face do reconhecimento de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao réu. 

A propósito:
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"O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base
dentro dos limites legais, mas este poder não é
arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código Penal
estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que
devem orientar a individualização da pena-base, de
sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao
réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável
para que a pena não mais possa ficar no patamar
mínimo" (STF, RTJ 176/743). Destaquei.

Frise-se, por fim, que o  douto juízo sentenciante
demonstrou, com clareza solar, quais vetores do art. 59 do Código Penal
desfavoreceram o acusado, encontrando-se a sua decisão em plena
sintonia com os ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.  

Cito, por oportuno, aresto do Ministro Celso de Mello do
Supremo Tribunal Federal: 

“Se é certo, de um lado, que nenhum condenado tem
direito público subjetivo à estipulação da pena-base em
seu grau mínimo, não é menos exato, de outro, que
não se mostra lícito, ao magistrado sentenciante,
proceder a uma especial exacerbação da pena-base,
exceto se o fizer em ato decisório adequadamente
motivado, que satisfaça, de modo pleno, a exigência de
fundamentação substancial evidenciadora da necessária
relação de proporcionalidade e de equilíbrio entre a
pretensão estatal de máxima punição e o interesse
individual de mínima expiação, tudo em ordem a inibir
soluções arbitrárias ditadas pela só e exclusiva vontade
do juiz. Precedentes. (…).” {HC 96590, Segunda
Turma, julgado em 09/06/2009, DJe-228 DIVULG
03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-
02385-03 PP-00636}.

Em  segundo  lugar,  quanto  à  fração  relativa  ao
subsequente art.  71 do CP, faz-se necessária  a redução da fração do
aumento para o mínimo legal, uma vez que o quantum do aumento fixado
na sentença – um quinto (1/5) – não guarda a devida proporcionalidade
com o número de infrações praticadas pelo apelante – 02 (dois) crimes.

Dessa  forma,  a  teor  da  jurisprudência  do  STJ,  no
presente caso, o aumento deve ser de 1/3 (um terço). Veja-se:

“CONSTITUCIONAL   E   PENAL.   HABEAS   CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE   RECURSO ESPECIAL.   ROUBOS
MAJORADOS.  CONCURSO  FORMAL  ENTRE  OS  DOIS
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PRIMEIROS DELITOS.  CONTINUIDADE DELITIVA COM
UMA TERCEIRA CONDUTA. AUMENTO NA FRAÇÃO  DE
1/3   QUE   SE  REVELA  EXCESSIVO.  WRIT  NÃO
CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO  COM
EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS.
(…)
4.   A  exasperação  da  pena  do  crime  de  maior
reprimenda,  realizado  em  continuidade  delitiva,  será
determinada,  basicamente,  pelo  número de  infrações
penais cometidas, parâmetro este que especificará, no
caso  concreto,   a   fração   de  aumento,  dentro  do
intervalo legal de 1/6 a 2/3.  Nesse  diapasão,  esta
Corte  Superior  de  Justiça  possui o entendimento
consolidado  de que, em se tratando de aumento de
pena  referente   à  continuidade  delitiva,  se  aplica  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.  In  casu,  tratando-se  de  duas
infrações  praticadas  em  continuidade  delitiva,  deve
incidir  o  aumento  na  fração  de  1/6.  (…)”.  (HC
325.160/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  04/05/2017,
DJe 09/05/2017). Destaquei.

Assim,  levando  em  consideração  a  quantidade  de
infrações praticadas – 02 (duas) – aumento em 1/6 (um sexto) a pena
fixada,  restando esta  totalizada  em  07 (sete)  anos de reclusão de
reclusão, além de 46 (  quarenta e seis  ) dias-multa  . 

Por fim, tendo em vista que a reprimenda fixada não
excede  a  08  (oito)  anos,  bem  como  considerando  as  circunstâncias
judiciais  do  art.  59  do  CP  sopesadas  na  sentença,  fixo  o  regime
semiaberto para  o  início  de  cumprimento  da  pena,  haja  vista  ser
compatibilizada e proporcional com o  quantum da reprimenda aplicado,
sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer
do decisum.

Posto  isto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO, para reduzir a fração do aumento decorrente das majorantes
do art. 157, § 2°, I do CP, e da continuidade delitiva, tornando a pena
definitiva  em  07 (sete) anos de reclusão   e  46   (quarenta e seis)  
dias-multa, e para modificar o regime prisional para o semiaberto, em
harmonia parcial com o parecer ministerial. Oficie-se.

 
É como voto.
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Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da
Câmara  Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio,  relator,
Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador),  revisor,  e  João
Benedito da Silva.

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque, Procuradora 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, 19 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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