
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº  0001892-70.2014.815.2002)
RELATOR :Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
APELANTE :Leandro Pereira de Sousa
ADVOGADO:Renan Palmeira da Nóbrega
APELADO :Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo  majorado.
Dosimetria.  Alegada  exacerbação.  Circunstâncias
valoradas  de  forma  inadequada.
Redimensionamento.  Regime  de  cumprimento
menos  gravoso.  Requisitos  atendidos.  Alteração  é
medida que se impõe. Apelo provido parcialmente.

-  Expressões  genéricas,  abstrações  ou  dados
integrantes da própria conduta tipificada não podem
ser  considerados  para  a  valoração  negativa  das
circunstâncias judiciais;

- Atendidas as exigências específicas, a reprimenda
corporal,  estabelecida  para  o  apelante,  deve  ser
inicialmente cumprida segundo as regras do regime
semiaberto

-  Apelo provido parcialmente

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  dar  provimento parcial  à  apelação,  nos
termos do voto do relator, e em desarmonia com o parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Leandro
Pereira de Sousa, que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz
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de Direito da 7ª Vara criminal da Comarca da Capital,  que o condenou, pela
prática do delito descrito no art.157,  §2º, I  e II (roubo majorado), c/c art.14,
inciso II do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10
(dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento
de 35 (trinta e cinco) dias-multa (fs.144/152).

Narra a denúncia, que no dia 14 de janeiro de 2014, por
volta das 15:30H, no Bairro das Indústrias, nesta Capital, o acusado, utilizando
arma de fogo, mediante grave ameaça, acompanhado de uma terceira pessoa
não identificada, tentou assaltar a vítima Gilvan José da Silva.

Acrescenta a inicial,  que a vítima estava acompanha de
dois seguranças e retornava da agência do Banco Bradesco, situado na rua
duque de caxias, no Centro de João Pessoa, local onde sacou a quantia de R$
19.000,00 (dezenove mil reais) para pagamento de pessoal da empresa de sua
propriedade Intrafrut.

A peça acusatória aduz ainda, que os criminosos chegaram
em uma moto e anunciaram o assalto, o acusado então sacou uma arma e
desferiu disparos contra o veículo da vítima, momento em que os seguranças
reagiram e conseguiram capturar o  acusado e levá-lo ateá a delegacia, onde
foi preso em flagrante.

Em  suas  razões  recursais  (fs.153/161),  sustenta  que  a
pena  aplicada  restou  exacerbada  e  o  regime  inicial  de  cumprimento
estabelecido não foi o adequado.

Requer  ao  final,  a  reforma  da  sentença,  para  que  seja
reduzida a reprimenda e alterado o regime prisional estabelecido na sentença.

Em contrarrazões,  o  Ministério  Público posiciona-se pelo
desprovimento da apelação (fs. 163/166).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento
do recurso (fs. 179/183).

É o relatório.

VOTO-  Desembargador  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

O recurso deve ser provido parcialmente.

1- Autoria e Materialidade.

A  autoria  e  materialidade  restaram  indubitavelmente
evidenciadas, pelo auto de apreensão e apresentação de f.06/11, bem como
pela  confissão  do  réu  e  os  demais  depoimentos  testemunhais.  (f.mídia
acostada f.108)
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2- Dosimetria

Cinge-se  o  inconformismo,  exclusivamente,  à  dosimetria
da  pena,  já  que,  na  ótica  do  apelante  restou  exacerbada,  e  ainda  ao  seu
regime inicial de cumprimento.

Primeiramente, passa-se ao enfrentamento da pretensão
de redução da pena-base. 

Sopesando  as  circunstâncias  judiciais,  o  Juízo  a  quo
considerou como desfavoráveis ao recorrente a culpabilidade, as circunstancias
e as consequências do crime,  (fs.69/70).

Sobre a culpabilidade, destacou: 

“ressoa intensa e merecedora de exemplar censura,
pois  possuía  plena  consciência  do  ilícito  que
praticava  e  tinha  livre  arbítrio  para  agir  de  modo
diverso, mesmo assim atentou contra a ordem social
e  jurídica,  apresentando  elevado  grau  de
reprovabilidade em sua conduta””

A  culpabilidade,  tida  em  seus  aspectos  estruturais
(imputabilidade,  potencial  consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta
diversa),  enquanto  elemento  constitutivo  do  crime  –  de  acordo  com  sua
concepção tripartite (fato típico, antijurídico e culpável) – não se confunde com
a culpabilidade apontada no art. 59 do CP. 

Aquela integra o próprio crime, cuja sanção já se encontra
abstratamente prevista no preceito secundário da norma incriminadora. Esta é
circunstância judicial indicativa da aplicação da pena-base, quando já verificada
a ocorrência do delito, segundo o seu grau de reprovabilidade.

Segue a doutrina de Rogério Greco1:

Logo no primeiro momento, quando irá determinar a
pena-base,  o  art.  59  do  Código  Penal  impõe  ao
julgador,  por  mais  de  uma  vez,  a  análise  da
culpabilidade. Temos de realizar, dessa forma, uma
dupla análise da culpabilidade: na primeira, dirigida à
configuração da infração penal, quando se afirmará
que o agente que praticou o fato típico e ilícito era
imputável, que tinha conhecimento sobre a ilicitude
do fato que cometia e, por fim, que lhe era exigível
um  comportamento  diverso;  na  segunda,  a
culpabilidade  será  aferida  com  o  escopo  de
influenciar  na  fixação  da  pena-base.  A
censurabilidade do ato terá como função fazer com

1GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, Parte Geral. 10 ed., Rio de Janeiro: Impetus. 2008,
p. 562.
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que  a  pena  percorra  os  limites  estabelecidos  no
preceito secundário do tipo penal incriminador. (grifo
nosso)

No presente caso, o Magistrado a quo verificou o grau de
culpabilidade mediante  a  utilização da expressão “plena consciência  e  livre
arbítrio”,  revelando que,  em sua análise,  considerou elemento integrante da
própria estrutura do crime.

Tal  fundamento  não  é  idôneo para  justificar  o  juízo  de
desvalor desta circunstância, sob pena de incorrer em bis in idem.

Assim,  não  se  deve  considerar  a  culpabilidade  em
desfavor do apelante.

Verifica-se, portanto, que apenas as modulantes judiciais
da circunstância e das consequências do crime podem ser consideradas em
prejuízo do recorrente, à vista do exposto, não autorizam a exasperação da
pena-base no patamar estabelecido na sentença,  a qual  fixo em 05 (cinco)
anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa. 

Conforme reconhecido na sentença, aplico a atenuante da
confissão (art. 65, III, “d”, do CP2), pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses
e 05 (cinco) dias-multa, chegando ao patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em seguida, aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão
da incidência das majorantes previstas no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código
Penal, atingindo o quantum de 06 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Em  relação  à  pretensão  de  ver  aplicada  a  fração  de
diminuição da tentativa em seu grau máximo, razão não assiste à defesa.

Cumpre, no primeiro momento, esclarecer que tal causa
genérica de diminuição da pena, elencada no artigo 14, II, do Código Penal,
toma por fundamento a execução percorrida, sendo forçoso verificar se o réu
apenas iniciou o iter criminis ou se o exauriu sem atingir a consumação, por
circunstâncias alheias à sua vontade. 

No caso em apreço, denota-se que, assim como entendeu
o Magistrado a quo, a redução deve ser aplicada na fração mínima, eis que o
apelante, quase consumou o delito, tendo inclusive efetuado disparos de arma
de fogo contra o veículo da vítima.

2Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

[...]
III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…]
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;
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Assim, mantenho a redução da reprimenda em 1/3 (um
terço) ante a causa de diminuição acima mencionada, perfazendo 04 (quatro)
anos de reclusão, bem como o pagamento de 13 (treze) dias-multa,  a qual
torno definitiva.

3- Do regime inicial para o cumprimento da pena

Quanto ao regime, tem-se que a pena corporal atende à
exigência do art. 33, §2°, “b”, do CP, assim como as circunstâncias judiciais,
avaliadas, em sua maioria, em favor do recorrente, satisfazem o comando do
art. 33, §3°, do CP, de maneira que, a pena deverá ser inicialmente iniciada no
regime semiaberto

4- Dispositivo

Ante o exposto,  dou provimento  parcial  à  apelação,  no
sentido  de  reduzir  a  pena  do  acusado  Leandro  Pereira  de  Sousa  para  04
(quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa e ainda alterar o regime inicial
de cumprimento da reprimenda para o semiaberto.

Mantenho inalterado os demais termos da sentença. 

É o voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal,
dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio
Ramalho Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor José Marcos
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz Mello
Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 04 de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Junior
  Relator
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