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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0031050-05.2016.815.2002 –  5ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Alisson Raniel de Morais
DEFENSORA PÚBLICA: Bela. Maria da Penha Chacon (OAB/PB 3.732)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
CONDENAÇÃO.  RECURSO  DA DEFESA RESTRITO
PARA  REFORMAR  A  PENA.  MODIFICAÇÃO  NO
QUANTUM PUNITIVO  PELA  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO  E  AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA.
ACOLHIMENTO.  COMPENSAÇÃO  ENTRE  ELAS.
PRECEDENTE  DO  STJ.  REGIME  FECHADO
MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

- “A Terceira Seção desta Corte, no recente julgamento do
HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese
de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser
compensada integralmente com a atenuante da confissão,
demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor
à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo
delito” (STJ - HC 416.745/PR - Rel. Ministro Félix Fischer
- 5T - DJe 01/02/2018).

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a
pena para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
mantido o regime fechado, nos termos do voto do Relator, em desarmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Perante a 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Alisson Raniel
de Morais,  qualificado inicial, foi denunciado nas penas do art. 157, § 2º, I, do CP, por
haver, em tese, no dia 27/08/2016, pelas 23h, na areia da praia do Bairro Cabo Branco,
nesta  Comarca,  mediante  uso  de  arma  branca,  subtraído  para  si  coisa  alheia  móvel,
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consistente em um aparelho celular, modelo Iphone, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos
reais), pertencente à vítima Felipe César da Costa.

Ultimada a instrução criminal, a MM Juíza a quo julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para condenar Alisson Raniel de Morais,  nas penas do art.
157, § 2º, I, do CP, quando fixou a pena da seguinte maneira (fls. 71-73fv):

Após análise das circunstâncias judiciais, o magistrado fixou a pena
base em 5 (cinco) anos  e 6 (seis)  meses  de  reclusão e  40 (quarenta)  dias  multa.  Na
segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão, tendo reduzido a pena em 4 (quatro)
meses e (cinco) dias-multa e agravando em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, pela reincidência.
Na 3ª fase, elevou em 1/3, totalizando 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, no valor unitário de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime fechado.

Irresignado com o decisório adverso,  o  acusado recorreu a esta
Superior Instância, limitando-se a pedir pela redução da reprimenda, com modificação no
quantum pela atenuante da confissão e agravante da reincidência (fls. 75-76; 87-90).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 91-93), seguiram os
autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer da lavra
da  Dra.  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo, opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 101-104).

Lançado o relatório, foram os autos ao douto Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

A autoria  e  a  materialidade  são  certas,  tanto  que  sequer  foram
questionadas em sede recursal.

A irresignação se limita  a pedir pela redução da reprimenda, com
modificação no quantum pela atenuante da confissão e da agravante da reincidência.

Da atenta leitura a sentença, em especial na parte da dosimetria (fls.
73), constata-se que a juíza de 1º grau reconheceu e aplicou a atenuante da confissão e a
agravante  da  reincidência,  tendo considerando esta  preponderante  sob aquela,  por  ser
“reincidência específica”.
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Ocorre que, ainda que estejamos diante de um caso de reincidência
específica, cabe compensar a agravante com a atenuante da confissão espontânea, pois ambas
moduladoras são consideradas preponderantes, na esteira do recente entendimento do STJ.

Vejamos:

“PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO.  ROUBO
MAJORADO.  DOSIMETRIA.  COMPENSAÇÃO
INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA,
AINDA QUE ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA
443/STJ.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  CONCRETA
PARA  INCREMENTO  SUPERIOR  AO  MÍNIMO
LEGAL.  PENA  REVISTA.  REGIME  PRISIONAL
FECHADO  MANTIDO.  RÉU  REINCIDENTE.
DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  WRIT  NÃO
CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Esta  Corte  e  o  Supremo  Tribunal  Federal  pacificaram
orientação  no  sentido  de  que  não  cabe  habeas  corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se  o  não  conhecimento  da  impetração,  salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato  judicial  impugnado.  2.  A individualização  da  pena,
como  atividade  discricionária  do  julgador,  está  sujeita  à
revisão  apenas  nas  hipóteses  de  flagrante  ilegalidade  ou
teratologia,  quando não observados  os  parâmetros  legais
estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.  3. No
julgamento  do  Recurso  Especial  Representativo  de
Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira
Seção  firmou  o  entendimento  de  que,  observadas  as
especificidades  do  caso  concreto,  "é  possível,  na
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência". 4.  Tratando-se de paciente que registra
apenas uma condenação transitada em julgado anterior,
não  há  qualquer  óbice  à  compensação  integral  da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência,  ainda  que  esta  seja  específica,  como  na
hipótese dos autos. 5. A sentença aplicou a fração de 3/8
(três oitavos) para majorar as penas tão somente em razão
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das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em
elementos concretos do delito. Incide, portanto, à espécie o
disposto  na  Súmula  443  desta  Corte:  “O  aumento  na
terceira  fase  de  aplicação  da  pena  no  crime  de  roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente  para  a  sua  exasperação  a  mera  indicação  do
número de majorantes”. [...].” (STJ - HC 428.689/SP - Rel.
Ministro Ribeiro Dantas - DJe 07/03/2018)

“PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ESPECIAL.  NÃO  CABIMENTO.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  ARMA  DE  FOGO  INEFICAZ
PARA REALIZAÇÃO DE DISPAROS. AFASTAMENTO
DA  MAJORANTE.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
CONFIGURADO.  CONFISSÃO  E  REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA COMPENSAÇÃO  INTEGRAL.  REGIME
PRISIONAL.  SEMIABERTO.  SÚMULA  269/STJ.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO
DA ORDEM DE OFÍCIO. [...]. No julgamento dos EREsp
n.  1.154.752/RS,  datado de  23/5/2012 (DJe  4/9/2012),  a
Terceira  Seção  deste  Superior  Tribunal  pacificou  o
entendimento  de  que  é  possível,  na  segunda  fase  da
dosimetria  da  pena,  a  compensação  da  agravante  da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por
serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67
do Código Penal.  VI - A Terceira Seção desta Corte, no
recente julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em
11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela
específica ou não, deve ser compensada integralmente
com  a  atenuante  da  confissão,  demonstrando,  assim,
que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu
que ostente outra condenação pelo mesmo delito.  VII -
Na  hipótese,  encontra-se  evidenciado  o  constrangimento
ilegal, uma vez que, reconhecida a confissão, de rigor a sua
compensação  integral  com  a  reincidência,  mesmo
específica, pois o caso não apontou nenhuma peculiaridade
à  agravante  do  art.  61,  I,  do  CP  que  implicasse  a
necessidade  de  uma  maior  resposta  penal,  levando  à
compensação  apenas  parcial.  VIII  -  Sendo  o  réu
reincidente, condenado a 4 (quatro) anos de reclusão, e que
tenha  todas  as  circunstâncias  judiciais  favoráveis,  com
pena-base aplicada no mínimo legal, mostra-se adequado o
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regime  semiaberto  para  o  início  de  cumprimento  da
reprimenda  (Súmula  269/STJ).  Habeas  Corpus  não
conhecido.  Ordem  concedida  de  ofício,  para  fixar  a
reprimenda do paciente em 4 (quatro) anos de reclusão, em
regime  semiaberto,  mais  pagamento  de  10  (dez)  dias-
multa.”  (STJ  -  HC  416.745/PR  -  Rel.  Ministro  Félix
Fischer - 5T - j. em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)

Assim, passo a nova dosimetria:

Na 1ª (primeira) fase, mantenho a análise procedida pela MM Juíza
singular e fixo, da mesma forma, a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Na 2ª (segunda) fase, como registrado acima, reconheço a existência
da atenuante da confissão e a agravante da reincidência e faço a compensação entre elas.

Na última fase, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), considerando
a majorante reconhecida durante a empreitada criminosa, totalizando a pena definitiva de
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e
três) dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo, todavia, o regime inicial fechado para início de cumprimento da punição, por
entender ser necessária para prevenção, reprovação e retribuição do crime praticado, visto
o apenado viver em crescente escalada delituosa, o que faço a teor do art. 33, § 3º, do CP.

Ante todo o exposto,  em  desarmonia  com  o  Parecer  da  douta
Procuradoria de justiça, dou provimento parcial ao recurso, para, mantida a condenação
e o regime fechado para início de cumprimento de pena imposto na sentença, proceder à
compensação  entre  a  atenuante  da  confissão  e  a  agravante  da  reincidência,  com  o
consequente redimensionamento punitivo, cujo resultado final totaliza a reprimenda de 7
(sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 53 (cinquenta e três)
dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

É o meu voto.

A cópia deste acórdão serve de ofício para as comunicações judiciais
que se fizerem necessárias.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Carlos Martins
Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele  participando  os
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos (1º vogal) e Carlos Eduardo Leite Lisboa
(Juiz convocado para substituir o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, 2º vogal).
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Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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 8
(oito) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 10 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                          - Relator -
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