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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000436-16.2013.815.0161 – 1ª Vara da Comarca de
Cuité/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Damião Luiz da Silva
ADVOGADO: Genivaldo da Costa Alves (OAB/PB 9.005)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO  DUPLAMENTE
MAJORADO.  REDUÇÃO  DA  PENA.  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. RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CIRCUNSTÂNCIA  DEVIDAMENTE  SOPESADA
NA  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

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
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.  Relativamente  ao  pedido  de  reconhecimento,  e
aplicação  da  atenuante  da  confissão  espontânea,  tal
pleito não merece prosperar, uma vez que já consta da
sentença  condenatória  que,  fundamentadamente,
sopesou a citada atenuante.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,
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ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à  unanimidade, em negar provimento ao apelo.  Por maioria  de
votos, porém, não se corrigiu a pena final diante do erro aritmético proferido pelo
magistrado  sentenciante,  contra  o  entendimento  do  Desembargador  Arnóbio  Alves
Teodósio.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Cuité/PB, Damião Luiz da Silva,
e outros corréus não apelantes, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2°, I e II, do
Código Penal, acusado de, no dia 17.8.2005, no período noturno, com emprego de
arma de fogo e em concurso de agentes, praticar o crime no estabelecimento comercial
(mercearia)/residência  da  vítima  José  Amaro  Dantas,  de  quem  subtraíram  uma
televisão, dois botijões de gás, um receptor de antena parabólica, bem como alguns
objetos menores, como, por exemplo barbeadores descartáveis (fls. 2-4).

Diante da fuga do apelante,  o processo e o prazo prescricional
foram suspensos (fl. 96).

Em data de 2.2.2010, o acusado/apelante foi recapturado, e citado,
pessoalmente, de todos os termos da acusação (fl. 248).

Ultimada  a  instrução  criminal,  o  juiz  julgou  procedente  a
denúncia, condenando o acusado nos termos do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal,
aplicando a reprimenda da seguinte maneira: após análise das circunstâncias judiciais,
fixou a pena base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão. Em
segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da de ter
sido o crime cometido contra pessoa maior de 60 anos e as compensou. 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 definitiva de 5 (cinco) anos, 9
(nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, à base de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 407-412). 

Inconformada,  a  defesa  apelou  (fl.  436)  requerendo,  em  suas
razões (fls. 443-451), a redução da pena base para o mínimo legal, com a aplicação da
atenuante da confissão e o aumento das majorantes em 1/3 (um terço).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 452-459).
Nesta Superior Instância, seguiram os autos ao douto Procurador

de Justiça, Álvaro Gadelha Campos que, em parecer, opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 464-467).

É o Relatório.
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VOTO

O  apelante  pede  a  redução  da  pena  base,  por  entendê-la
exacerbada, como, também,  a aplicação da atenuante da confissão e o aumento das
majorantes em 1/3 (um terço).

Para que alguém possa ser condenado, é indispensável uma prova
robusta  que dê  certeza da existência  (prática)  do delito e  de seu autor,  eliminando
qualquer dúvida que, por ventura, exista, o que deve ser devidamente comprovado pela
acusação, de modo a convencer o magistrado do cometimento da infração penal, o qual
se apoiará nesses dados objetivos do processo para condenar ou, se for a hipótese do
princípio in dubio pro reo, para absolver.

No presente caso, o apelante Damião Luiz da Silva foi condenado
nos termos do art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, abaixo transcrito:

“Art. 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 - se a violência ou ameaça é exercida com emprego
de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;”

De início, 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
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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.

O juiz sentenciante, diante da análise das circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal, fixou a pena base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e  5
(cinco) dias de reclusão.

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. 407-412.

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 no quantum em que o fez. 

Na  segunda  fase,  ao  contrário  do  que  alega  o  apelante,  o  juiz
considerou,  sim,  a  atenuante  da  confissão,  tendo  se  referida  da  seguinte  maneira:
“Incidindo a atenuante genérica da confissão, mas presente na espécie, a agravante
do art. 61, II, ‘h’, CP (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos), tenho por bem
compensar as aludidas circunstâncias em sua totalidade, mantendo a pena no patamar
anteriormente dosado.” Portanto, não há o que corrigir, neste ponto.

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 o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de
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fogo,  no  período  noturno  e  contra  pessoa  maior  de  60  (sessenta)  anos  de  idade,
justificando, plenamente, o quantum da reprimenda imposta.

Na terceira fase, o sentenciante procedeu ao aumento de 2/5 (dois
quintos) em razão das majorantes previstas nos incisos I e II do art. 157 do Código
Penal, finalizando uma pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de
reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva (fls. 407-412).

Neste particular aspecto, houve um equívoco aritmético por parte
do nobre magistrado, de modo que o resultado final da pena imposta ao réu deveria ser
de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias, de reclusão, em regime, inicialmente,
semiaberto, e 112 (cento e doze) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo  vigente  à  época  dos  fatos.  Porém,  em  obediência  ao  princípio  da  non
reformatio in pejus,  deixo de proceder à  devida correção,  mantendo a sentença em
todos os seus termos.

Diante  ao  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  do  douto
Procurador de Justiça, nego provimento ao apelo.

É o meu voto.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim
Relator,  os  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  e  Arnóbio  Alves
Teodósio (2º vogal). 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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 17
(dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 24 de abril de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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