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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
PEDIDO  DE  REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA
IMPOSTA.  DOSIMETRIA  ESCORREITA.  CRITÉRIOS
DE  RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  A presença  de  apenas  uma  das  circunstâncias  judiciais
elencadas no art. 59 do Código Penal já é motivo suficiente para
que a pena-base não seja fixada no mínimo legal, posto que  a
dosimetria  é,  antes  de  tudo,  exercício  de  discricionariedade
vinculada do julgador e deve ser sopesada conforme a gravidade
concreta do delito.

- É pacífico o entendimento no sentido de que o julgador, ao
realizar a dosimetria da pena, não deve se restringir apenas aos
preceitos estatuídos no Código Penal, devendo atentar, também,
para a máxima da proporcionalidade/razoabilidade.

- Desprovimento do apelo.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do
voto relator, em harmonia com o parecer. Expeça-se mandado de prisão, após o decurso
do prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO



O  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  por  seu
representante  em  exercício  junto  a  6ª  Vara  Criminal  desta  Capital,  arrimado  em
inquérito policial, denunciou Bruno Martins Silva e Sérgio da Silva (fls. 02/04), dando-
os como incursos nas penas previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Aduz a peça acusatória que,  no dia 24/01/2016, por volta das
20h15min, nas proximidades do bar “Dona Branca”, localizado na Av. Argemiro de
Figueiredo,  os denunciados subtraíram, mediante violência e grave ameaça e com
emprego  de  arma  branca,  um  aparelho  celular,  um  relógio  e  uma  corrente
banhada a ouro da vítima Edson José Moreira.

Segundo a denúncia,  no dia do fato, policiais militares faziam
rondas  pelas  imediações  da  “Praça  do  Caju”,  ainda  no  Bairro  do  Bessa,  quando
perceberam os acoimados em atitude suspeita. Tanto que, ao avistarem a guarnição, os
denunciados tentaram fugir do local, iniciando-se uma perseguição que foi encerrada
com a captura de ambos, nas imediações do Colégio Pio XI.

Nessa ocasião,  foram apreendidos  em poder  dos  denunciados
um simulacro de arma de fogo, uma faca peixeira  e  os pertences da vítima, a qual
telefonou para o seu celular no momento da abordagem, sendo atendido pelos policiais.

Por  fim,  quando encaminhados à  12ª DD, os acusados foram
autuados  em  flagrante,  após  o  reconhecimento  da  vítima.  Aqueles  teriam,  ainda,
confessado a autoria e a materialidade do delito. 

Regularmente  processado  o  feito,  finda  a  instrução  e
apresentadas as alegações finais, o  Juiz da 6ª Vara Criminal da Capital, Rodrigo
Marques Silva Lima, concluiu pela  condenação dos réus,  nos termos da denúncia,
ao cumprimento de pena privativa de liberdade, definitivamente fixadas em 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 (vinte) dias-
multa,  para o réu Bruno Martins  Silva;  e  05 (cinco)  anos e  04 (quatro) meses de
reclusão, em regime semiaberto, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa,  para o réu
Sérgio da Silva.

Irresignado, o réu Sérgio da Silva apresentou recurso apelatório
(fl. 230) a este Tribunal e, em suas razões (fls. 249/254), busca a redução da pena para o
seu  mínimo  legal,  tendo  em  vista  as  circunstâncias  afetas  ao  caso,  uma  vez  que
colaborou com o processo e é primário. Requer, assim, o redimensionamento da pena
imposta, a fim de que possa iniciar o cumprimento da reprimenda em regime aberto.

Em contrarrazões (fls. 256/258), o Representante do Ministério
Público pugnou pela improcedência do recurso de Apelação e consequente manutenção
da sentença  primeva,  eis  que  a  reprimenda imposta  se  mostrou  proporcional,  assim
como as circunstâncias analisadas se encontram devidamente fundamentadas e baseadas
na gravidade em concreto do crime perpetrado.

Em parecer  da  lavra  do  insigne  Procurador  Criminal,  Álvaro
Gadelha Campos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso apresentado e manutenção da sentença em todos os seus termos (fls. 262/266).



Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO: 

Atendidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  da
insurgência recursal.

De início, cumpre destacar que a decisão verberada, com
relação à autoria e materialidade do delito, não merece reparos, devendo ser mantida
em todos os seus termos, já que a narrativa da peça basilar acusatória foi demonstrada a
contento durante todo o decorrer do processo, restando pródiga em fornecer os
elementos necessários e suficientes à formação da convicção do magistrado. Bem assim,
o  apelante  confessou  a  autoria  do  fato,  pelo  que,  a  questão  não  comporta  maiores
delongas, em atenção, ainda, ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.

Pretende o apelante o redimensionamento da dosimetria da
pena, pleiteando a redução da pena para o mínimo legal. 

Inicialmente, transcrevo o art. 157, §2º, inciso I e II do Código
Penal, ao qual o réu foi condenado, in verbis:

 
Roubo
 
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.
 
§  1º  -  Na mesma pena incorre quem, logo depois  de  subtraída a  coisa,
emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a  fim de assegurar  a
impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
 
§ 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; 
(…)
 

Ao analisar a dosimetria da pena, na forma aplicada pelo Juiz
sentenciante, vislumbro que não houve, de fato, excesso no quantum aplicado.

Face as circunstâncias judiciais  consideradas desfavoráveis ao
réu/apelante,  no  cotejo  com a  pena  in  abstrato  para  o  crime  perpetrado  (entre  04
(quatro)  e  10  (dez)  anos  de  reclusão),  com a  atenuante  da  confissão  aplicada  e  a
majorante de 1/3, tenho que a pena-base foi prudentemente aplicada em 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, não havendo reparos
a se efetivar. Explico:

Pois  bem,  conforme  sentença  de  fls.  258/263,  assim
fundamentou o magistrado de piso:



“(...) a culpabilidade 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,
demonstrando potencial consciência da ilicitude, apresentando elevado grau

de reprovabilidade em sua conduta.
(…)  À  luz  do  contido  nos  autos,  sobretudo  a  certidão  de  antecedentes

criminais, conclui-se que o réu é primário.
A conduta social do réu, ou seja, seu comportamento diante da sociedade

não parece ser negativa.
Personalidade: reportamo-nos a uma análise das qualidades morais do réu,

sua índole e maneira de agir e sentir, observa-se como dentro dos padrões da
normalidade.

No que pertine aos motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do
crime, os fatores que o desencadearam, nota-se que o réu agiu movido pelo

desejo de obter dinheiro para pagar as contas, não obstante tivesse recursos
para adquirir maconha, consoante mesmo confessa. Satisfação de necessidade

do  momento  pela  porta  imediata  e  fácil  da  subtração  mediante  força  e
ameaça, tirando proveito dos bens de propriedade alheia, utilizando-se, para

tanto, de meios violentos para obter seu intento, são os reprováveis motivos
do delito.

Circunstâncias do crime: (…) mostram-se desfavoráveis, já que os réus se
utilizaram de uma motocicleta para realizar o assalto, facilitando tanto sua

execução, quanto a fuga do local do delito.
Consequências:  foram  relativamente  moderadas,  pois,  de  todo  modo,

ensejou  traumas  psicológicos  na  vítima,  embora  tenham  sido  os  objetos
devolvidos.

Comportamento  da  vítima:  a  vítima  em  nada  influiu  para  a  prática
criminosa, detalhe que aponta para uma valoração negativa das circunstâncias

judiciais neste aspecto particular.”

Com base em tais fundamentos, o magistrado singular fixou a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Logo após, na segunda fase, o Juiz monocrático, ao considerar
a atenuante da confissão, diminuiu a pena em 01 (um) ano, anulando o incremento
anterior e estabilizando a pena-base no mínimo legal previsto.

Na terceira fase, aplicou  a fração mínima de ⅓ (um terço) a
incrementar a pena pelas causas especiais de aumento concorrentes (concurso de
pessoas e emprego de arma branca), passando a pena ao patamar definitivo de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Assim, ainda que favoráveis ao apelante todas as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP, tendo em vista que a atenuante não pode incidir na pena-base
levando-a para patamar inferior à pena mínima e, ainda, considerando a incidência a
fração  mínima  aplicada  pela  causa  especial  de  aumento,  a  pena  definitiva  restaria
fixada, definitivamente, no mesmo patamar, ou seja, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão.

Contudo,  se  desconsiderássemos  as  circunstâncias  judicias
negativas  que  incrementaram a  pena-base  do  apelante  para  além do  mínimo  legal,



nenhum  efeito  prático  traria  à  pena  aplicada  definitivamente,  nem  mesmo  para
modificar o regime inicial de cumprimento de pena, à luz do que dispõe a alínea “b” do
§2º do art. 33 do CP:

Art.  33  -  A  pena  de  reclusão  deve  ser  cumprida  em  regime  fechado,
semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo
necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º -  As penas privativas de liberdade deverão ser  executadas em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la
em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos
e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro)
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Saliente-se que é pacífico o entendimento no sentido de que o
julgador, ao realizar a dosimetria da pena, não deve se restringir apenas aos preceitos
estatuídos  no  Código  Penal,  devendo  atentar,  também,  para  a  máxima  da
proporcionalidade/razoabilidade (STJ - HC: 203985 MS 2011/0085778-4).

Sobre o tema:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  LATROCÍNIO.
DOSIMETRIA.  PRIMEIRA  FASE.  NECESSIDADE  DE  AVALIAÇÃO
INDIVIDUALIZADA  DE  CADA  UMA  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, QUE NÃO SE CONFUNDE  COM A
OBRIGAÇÃO  DE  O  MAGISTRADO  SE  MANIFESTAR
EXPLICITAMENTE  SOBRE  AS  QUE  NÃO  HOUVER
DESFAVORECIDO. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
MOTIVAÇÃO  CONCRETA.  PENA  PROPORCIONAL.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I -  A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que "para chegar a uma aplicação justa da lei  penal,  o  sentenciante,
dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para
as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do
procedimento  trifásico,  guiar-se  pelas  circunstâncias  relacionadas  no
caput do art. 59 do Código Penal, às quais não deve se furtar de analisar
individualmente"  (HC  n.  223.523/SP,  Sexta  Turma,  Rel.  Min.  Rogerio
Schietti Cruz, DJe de 31/5/2016).
II - Todavia, não se exige do órgão julgador, na primeira fase da dosimetria
da pena, que, de fato,  se pronuncie,  especificamente,  sobre cada uma das
circunstâncias judiciais listadas no art. 59, do Código Penal, mas apenas que
explicite  as  razões  pelas  quais  considerou  como  negativas  aquelas  que
venham a ser desfavorecidas, com remissão a elementos concretos extraídos
dos autos, e com o necessário detalhamento.
III  -  Também  não  ocorreu  flagrante  desproporcionalidade,  no  caso,  que
autorizasse  a  concessão  da  ordem,  de  ofício,  para  reduzir  o  quantum de
exasperação da pena,  uma vez  que o reconhecimento de  pelo menos três
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  na  primeira  etapa  de  aplicação  da



reprimenda,  justifica o cálculo a que  as  instâncias  ordinárias  procederam.
Agravo  regimental  desprovido.  (STJ,  AgRg  no  HC  339894  /  SP,  Quinta
Turma, Ministro FELIX FISCHER, DJE 06/10/2016) Grifei

Contudo,  dada  a  existência  de  relevante  critério  para  a
exasperação  da  pena-base  e  por  entender  que  pena-base  não  é  sinônimo de pena
mínima,  bem  como  não  é  direito  subjetivo  do  réu  ter  sua  pena-base  sempre
aplicada  no  mínimo  legal, abalizado  em  firme  e  coerente  corrente  doutrinária  e
jurisprudencial,  entendo  como  correta  a  pena-base  fixada,  face  os  critérios  de
razoabilidade e de proporcionalidade.

Assinale-se,  por oportuno,  que a presença de apenas  uma das
circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal já seria motivo suficiente
para que a pena-base não fosse fixada no mínimo legal. Ademais, a dosimetria é, antes
de  tudo,  exercício  de  discricionariedade  vinculada  do  julgador  e,  assim,  deve  ser
sopesada conforme a gravidade concreta do delito.

No tocante à  fixação do regime inicial  de cumprimento de
pena,  mantenho o regime semiaberto,  com base  no quantum da pena aplicada
(alínea “b” do §2º do art. 33 do CP).

Por oportuno,  não há que se falar em substituição da pena
corporal por restritivas  de direitos por se tratar de crime praticado com grave
ameaça, além da pena ser superior a 04 (quatro) anos, na forma do art. 44, inciso II
do CP. Igualmente, deixo de suspender condicionalmente a pena (art. 77), posto que foi
aplicada em patamar superior ao limite legal de concessão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo-se, integralmente, a sentença guerreada.

Expeça-se mandado de prisão.

É como voto. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão, Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com
jurisdição limitada,  para substituir o Exmo. Sr.  Des.  Márcio Murilo  da Cunha
Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito


