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APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
REPRIMENDA  EXACERBADA.  REDUÇÃO  DA
PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  OBEDIÊNCIA
CRITÉRIO  TRIFÁSICO.  ALTERAÇÃO  DO
REGIME DE CUMPRIMENTO PARA O SEMI-
ABERTO.  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  LEGAIS.  MUDANÇA  DO
REGIME  FECHADO  PARA  O  SEMI-ABERTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1. Tem-se que o quantitativo de pena fixado
na  sentença  mostra-se  proporcional  ao
número  de  vetores  desfavoráveis  ao
inculpado, bem como, às circunstâncias do
caso  concreto,  justificando  plenamente  o
quantum final da reprimenda imposta.

2. Aplicação das Súmulas nºs 718 e 719 do
STF indicam que a gravidade do crime não
pode  determinar  sempre  o  regime  mais
severo e rigoroso.

3. Uma vez reduzida a pena a ser cumprida
ao patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, a imposição do regime
inicial fechado para cumprimento da pena,
em desacordo com o art. 33, § 2º, "b" do
CP e sem qualquer fundamentação judicial
idônea a determinar regime mais gravoso,
configura constrangimento ilegal. Súmula nº
719 do E. STF.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de
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apelação criminal, acima identificados,

ACORDA  a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, a unanimidade, em dar provimento parcial ao
recurso, em desarmonia com o parecer da Procuradoria Geral.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Itaporanga/Pb,  Donato Rodrigues
da Silva , foi denunciado como incursos nas penas do art. 157, “caput” e
§2º, I do CP.

Consta na peça acusatória que, no dia 17 de agosto de
2013, por volta das 14;30 horas, na Avenida Getúlio Vargas, na cidade de
Itaporanga/Pb, o acusado Donato Rodrigues da Silva, foi preso em flagrante
após ameaçar gravemente a vítima Paula Severiano Cabral com o uso de
um vergalhão pontiagudo,  subtraiu  para si  a  quantia  aproximada de R$
600,00 (seiscentos reais) que se encontrava no caixa do estabelecimento
em que a vítima trabalhava.

Consta  ainda,  que  o  acusado,  ao  ser  conduzido  até  a
Delegacia de Itaporanga/Pb, confessou a prática delitiva, informando que
gastou todo o dinheiro do roubo com bebidas e mulheres.

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações
finais pelas partes (fls. 58-62; 63-66), o juiz  a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Donato Rodrigues da Silva,
nas  penas  do  art.  157,  caput,  §2º,  I  do CP,  fixando  a  reprimenda  da
seguinte maneira:

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-
multa. Em razão confissão (art. 65, III, d do CP), atenuou a pena em 1
(um) ano e 10 (dez) dias-multa. Fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses  de  reclusão  e  10  (dez)  dias-multa.  À  míngua  de  outras
circunstâncias atenuantes, bem como na falta de circunstâncias agravantes
e de causa de diminuição e aumento de pena, tornou-a definitiva em  5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,  a ser
cumprida em regime inicialmente fechado.

Por fim,  ausentes os requisitos legais previstos no art.
44, III, do CP, não concedeu ao acusado a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, porquanto descabida a pena alternativa
nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
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Irresignado  com  o  decisório  adverso,  o  réu  Donato
Rodrigues  da  Silva  recorreu  a  esta  Superior  Instância,  pugnando  pela
redução  de  sua  pena  ao  mínimo  legal,  ao  argumento  de  que  as
circunstâncias judiciais foram, em sua maioria, favoráveis ao condenado,
bem como,  que  seja  aplicada  a  atenuante  da  confissão.  Ao  final,  pelo
cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme previsto no art. 33,
§ 2º, “b” do CP, uma vez que a pena imposta não é superior a 8 (oito) anos
(fls. 86-91). 

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  92-98),
opinou o Órgão Ministerial pelo provimento parcial do apelo, mantendo a
sentença em relação a pena base fixada e, reformada a sentença apenas no
que tange ao regime inicial de cumprimento de pena para que seja aplicado
o regime semi-aberto.

Após,  seguiram  os  autos,  já  nesta  Instância,  à  douta
Procuradoria-Geral de Justiça que, em parecer, opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 104-107).

Lançado o relatório  (fls.109-109/v),  foram os autos ao
Revisor que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 110).

É o relatório.

VOTO

                             DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

DO MÉRITO

Antes  de  ingressar  no  cerne  da questão,  registro  que,
embora  não  tenha  sido  alvo  do  presente  recurso,  a  autoria  e  a
materialidade  encontram-se  devidamente  comprovadas  nos  autos,  seja
pelos  depoimentos  testemunhais  (fls.  47/50),  seja  pelo  depoimento  da
vítima  (fls. 04 e 49-50) e, até mesmo, pela confissão na esfera policial e
judicial do acusado (fls. 05; 51-53).

1. DA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL:

Orienta-se  o  rogo  defensivo  no  sentido  da  redução da
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reprimenda estabelecida para o mínimo legal, ao argumento de que deveria
ser observado as circunstâncias judiciais do art. 59, bem como, ser aplicado
a atenuante da confissão.

Todavia, tal pleito não merece ser acolhido, vejamos:

Inicialmente,  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
sentenciante  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 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.

No caso em tela,  observa-se que se trata de  crime de
roubo, no qual a pena privativa de liberdade varia de 4 (quatro) a 10 (dez)
anos de reclusão, nos termos do art. 157 do CP, com a previsão de multa
que,  de  acordo com o  art.  49 do  CP,  tem variação  de  10 (dez)  a 360
(trezentos e sessenta) dias-multa, a um valor não podendo ser inferior a
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato,
nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
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O Juiz sentenciante, diante da análise das circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena base em 6 (seis) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 

Ora,  para  se  chegar  a  esse  quantitativo,  levou  em
consideração  as  circunstâncias  judiciais  que  foram  qualificadas  como
desfavoráveis  ao  réu  (cinco,  no  total),  conforme  se  pode  observar  no
seguinte trecho da sentença (fls. 70-75):

“(...)  Culpabilidade: intensa, porque latente
o dolo, eis que cometido o delito com plena
consciência  do  seu  caráter  ilícito  e  dos  fins
danosos;
Antecedentes: é primário o réu;
A sua  conduta social é voltada para praticar
crime;
Personalidade:  não  tem  esse  juízo  como
auferir em razão da necessidade de avaliação,
neste mister, de um profissional especializado;
Motivos  do  Crime:  auferir  ganho  fácil  às
custas do prejuízo alheio;
Circunstâncias: não lhe são favoráveis;
As consequências: são danosas a sociedade;
Comportamento  da  Vítima: inexiste
comportamento da vítima a ser analisado.”

Pela simples leitura da análise realizada, 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.

Assim,  o  magistrado  singular,  corretamente,  aplicou  a
pena um pouco acima do mínimo legal,  em 6 (seis)  anos e  4 (quatro)
meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa após, reduziu-a em 1 (um) ano
ao aplicar a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III do CP.

Chegando a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo em vista não existir causas
agravantes, nem atenuantes, nem causas de aumento ou de diminuição.

Outrossim, quanto a alegada aplicação da atenuante da
confissão,  não  há  como  ser  acolhida,  uma  vez  que,  compulsando  a

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001463-78.2013.815.0211 5



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

sentença  guerreada,  vê-se  que  o  magistrado,  já  aplicou  a  mencionada
atenuante  quando  da  segunda  fase  da  aplicação  da  pena,  tendo  sido
diminuída  a  pena-base  em  01  (um)  ano  de  reclusão,  conforme
demonstrado à fl. 74.

Por fim, corretamente, deixou de aplicar o magistrado a
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direito,
porquanto descabida a pena alternativa nos crimes cometidos com violência
ou grave ameaça, conforme estabelecido no art. 44, III do CP.

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 (cinco no total), bem como, às circunstâncias do
caso concreto,  justificando,  plenamente,  o  quantum  final  da reprimenda
imposta.

Assim, considerando que a fixação da pena um pouco
acima do mínimo legal apresenta-se, in casu, em quantidade necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do delito, há que se manter a
sanção cominada.

2. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Ao final,  a  defesa  requereu a  reforma da sentença no
tocante  ao  regime  de  cumprimento  da  pena,  aduzindo  que  deveria  ser
aplicado o regime semiaberto, conforme previsto no artigo 33, §2º, “b” do
CPP.

Tal pleito merece prosperar.

Conforme  se  depreende  nos  autos,  o  acusado  foi
condenado a uma pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e  10 (dez)  dias-multa,  a  ser  cumprida  em regime inicialmente
fechado. 

 Observando o que dispõe o art. 33, § 2°, alínea “b”, do
CP, esse é o regime adequado para os condenados à pena superior a quatro
anos e inferior a oito anos de reclusão. 

Com efeito, o apelante preenche os requisitos inseridos
nesse dispositivo para o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime semi-aberto, pois, além da quantidade da reprimenda imposta, que
totalizou 5 (cinco) anos e 4  (quatro) meses de reclusão, visualiza-se a
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primariedade do recorrente.    

Consigne-se ainda, que o réu é primário e confessou a
prática delitiva.

É bem verdade que o Código Penal não obriga o
magistrado sentenciante, mesmo se tratando de acusado primário e sujeito
a pena privativa de liberdade não superior a 8 (oito) anos, a fixar, em seu
favor, o regime penal semiaberto para o início da execução da reprimenda.
Quer isso dizer que a primariedade e o quantum da sanção imposta não
geram, por si só, direito à estipulação do regime inicial semiaberto,
podendo o magistrado, em atenção às diretrizes do art. 33, § 3º, do CP e
valendo-se das circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo Diploma legal,
emitir juízo de valor acerca das condições pessoais do inculpado e impor o
regime mais gravoso, mormente quando verificada a maior culpabilidade e
periculosidade do agente.      

Não obstante essa faculdade outorgada ao magistrado,
apenas lhe é permitido infligir ao condenado regime prisional mais gravoso,
desde que o faça em decisão suficientemente motivada. Isto é, ao optar por
um regime mais rigoroso, o magistrado tem o dever de fundamentar a sua
escolha, em ato decisório motivado. Assim, na hipótese de cabimento
simultâneo dos regimes fechado e semiaberto, por exemplo, para fixar o
primeiro deles, ou seja, o mais severo, está o juiz obrigado a motivar seu
convencimento. 

Ademais,  é  compreensão  hoje  pacificada  no  Superior
Tribunal  de  Justiça,  tratando-se  de  réu  primário  e  sem  antecedentes
considerados negativos,  é inadmissível  a estipulação de regime prisional
mais rigoroso do que aquele previsto para a sanção corporal aplicada, não
servindo como justificativa tratar-se de crime de roubo, cuja natureza e
gravidade  recomendariam  sua  adoção,  conforme  podemos  observar  na
Ordem de habeas corpus concedida, para garantir ao paciente o direito de
iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. (STJ; HC 31.903;
Proc. 2003/0210268-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Paulo Benjamin Fragoso
Gallotti; Julg. 24/11/2004; DJE 03/08/2009).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já editou a
Súmula 719, segundo a qual “a imposição do regime de cumprimento mais
severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Assim tem entendido a jurisprudência:

1034391  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
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SIMPLES.  ALTERAÇÃO  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO  DE  PARA  O  ABERTO
POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº
719  DO  STF.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO.  1-  O  art.  33,  §  2º,  "c",  do  CPB,
prevê que o condenado não reincidente, cuja
pena seja igual ou superior a 4 quatro anos,
poderá,  desde  o  início,  cumpri-la  em regime
semiaberto.  2-.  A  Súmula  nº  719  do  STF,
dispõe  que  a  imposição  de  regime  de
cumprimento de pena mais  severo do que a
pena aplicada exige motivação idônea, o que
não  se  observa  no  presente  caso.  3-  Apelo
conhecido  e  provido  para  alterar  o  regime.
(TJMA;  Rec  0028941-84.2012.8.10.0001;  Ac.
151139/2014; Segunda Câmara Criminal; Rel.
Des.  José  Bernardo  Silva  Rodrigues;  Julg.
07/08/2014; DJEMA 18/08/2014)

“6384410  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo
qualificado. Sentença condenatória. Pedido de
desclassificação  para  tentativa;
reconhecimento  da  atenuante  de  confissão;
abrandamento da pena e do regime prisional.
Escorreita a condenação. Réu confesso. Prisão
em flagrante na posse da "Res". Prova oral e
material  confirmam  a  responsabilidade
criminal.  Arma  apreendida  e  periciada.  Bem
reconhecida  a  causa  majorante  do  inciso  I.
Crime atingiu a esfera consumativa. Por curto
tempo réu deteve a "Res" de forma tranquila e
desvigiada. Não houve perseguição,  mas sim
rápida e eficaz diligência policial. Pena dosada
com critério. Atenuante de confissão não altera
o  cálculo.  Inteligência  da Súmula  nº 231 do
STJ. Deve ser fixado o regime semiaberto. Réu
confesso  e  primário.  Aplicação  das  Súmulas
nºs 718 e 719 do STF indicam que a gravidade
do  crime  não  pode  determinar  sempre  o
regime  mais  severo  e  rigoroso.  Recurso
provido,  em  parte,  para  fixar  regime
semiaberto.  (TJSP;  APL  0013626-
82.2013.8.26.0050; Ac. 7784596; São Paulo;
Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des.
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Péricles  Piza;  Julg.  18/08/2014;  DJESP
27/08/2014).”

“47114469  -  PENAL  E  PROCESSO  PENAL.
APELAÇÃO.  ROUBO  MAJORADO  E  PORTE
ILEGAL  DE  ARMA DE  FOGO.  APLICAÇÃO  DA
ATENUANTE  DE  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE APLICADA NO
MÍNIMO LEGAL.  1.  Apelante  condenado  pela
prática de delito previsto no artigo 157, §2º,
inciso I, a pena definitiva de 05 (cinco) anos e
04 (cinco) meses de reclusão e 02 (dois) anos
de reclusão pelo delito previsto no art. 14, Lei
nº 10.826/2003, totalizando 07 (sete) anos e
04  (quatro)  meses  de  reclusão,  em  regime
inicialmente  fechado,  e  pagamento  de
montante  correspondente  a  10  (dez)  dias  -
multa para cada crime. 2. De início, destaco a
existência  de  questão  prejudicial  a  ser
reconhecida  de  ofício,  pois,  tendo  o  lapso
temporal  entre  a  publicação  da  sentença
(03/08/2005)  e  a  presente  data  totalizado
mais de 4 (quatro) anos e, inexistindo neste
ínterim  causa  que  interrompesse  o  curso  da
prescrição, a pretensão punitiva do Estado, no
que tange à infração ao disposto no art. 14 da
Lei  nº  10.826/2003,  encontrasse  abarcada
pela  prescrição  superveniente.  3.  O
sentenciante fixou a basilar no mínimo legal e,
por  este  motivo,  na  2ª  fase  do  processo
dosimétrico,  não  aplicou  a  atenuante  de
confissão  espontânea.  A  insurgência  do
apelante  quanto  à  dita  não  aplicação  não
merece  ser  acolhida,  pois  é  entendimento
sumulado do Superior Tribunal de Justiça que
"a  incidência  de  circunstância  atenuante  não
pode  conduzir  à  redução da pena  abaixo  do
mínimo legal".  (Súm.  231   STJ)  REGIME DE
CUMPRIMENTO  DE  PENA.  QUANTUM  PENAL
INFERIOR A OITO ANOS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.  ALTERAÇÃO  PARA  O  REGIME
SEMIABERTO 4. Uma vez reduzida a pena a ser
cumprida ao patamar de 5 (cinco) anos e  4
(quatro)  meses  de  reclusão,  a  imposição  do
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regime  inicial  fechado  para  cumprimento  da
pena, em desacordo com o art. 33, § 2º, "b"
do CP e sem qualquer fundamentação judicial
idônea  a  determinar  regime  mais  gravoso,
configura  constrangimento  ilegal.  Súmula  nº
719  do  E.  STF.  Alteração  do  regime  inicial
carcerário  para  o  semiaberto.  5.  Recurso
conhecido  e  parcialmente  provido,  com  a
decretação,  de  ofício,  da  extinção  da
punibilidade do apelante em relação ao crime
de porte ilegal  de arma de fogo. (TJCE; APL
000692937.2005.8.06.0000;  Primeira  Câmara
Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto;
DJCE 26/08/2014; Pág. 80).”

Ante  todo  o  exposto,  dou  provimento  parcial ao
recurso,  reformando a sentença guerreada, apenas no que se refere ao
regime  de  cumprimento  inicial  de  pena  do  fechado  para  o  regime
semiaberto.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio, dele participando, além de mim Relator, Wolfram da
Cunha Ramos, Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha, 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 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

João Pessoa, 11 de dezembro de 2014 

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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