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Existindo  análise  equivocada  das  circunstâncias
judiciais  do art.  59 do CP, sem o devido cotejo
com os elementos concretos dos autos, impõe-se
o redimensionamento da reprimenda no tocante a
sua dosimetria.

O artigo 69 do Código Penal, ao dispor sobre o
concurso  material  de  delitos,  prevê  que  na
"aplicação cumulativa de penas de reclusão e de
detenção,  executa-se  primeiro  aquela",
denotando,  assim,  que  o  Julgador  não  poderá
somá-las para fins de estabelecer o regime inicial
de cumprimento de pena. 

Reconhecido  o  concurso  material  entre  delitos
cujas penas cominadas possuem natureza distinta
(reclusão e detenção), deve-se observar o regime
de cumprimento específico para cada uma delas,
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não se mostrando possível a soma das penas.
 

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO
PARA REDUZIR A PENA PARA 05 (CINCO)  ANOS E 08 (OITO) MESES DE
RECLUSÃO,  NO  REGIME  SEMIABERTO,  E,  01  (UM)  ANO  E  02  (DOIS)
MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO, E, MULTA, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal (fl. 215) interposta por Francisco

Luan Alves de Medeiros, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da

3ª Vara Criminal da comarca da Capital  (fls. 190/206), que o condenou nas

sanções do  artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal  e  art. 12 da Lei n.

10.826/03 c/c art. 69 do Código Penal,  a uma pena definitiva de  07 (sete)

anos e 10 (dez) meses e 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais (fls. 216/218), o Apelante manifesta seu

inconformismo  tão  somente  com  relação  as  reprimendas  aplicadas,  ao

argumento  de  que  as  circunstâncias  judiciais  (antecedentes,  conduta  e

personalidade), são favoráveis à fixação da pena no patamar mínimo, com a

determinação do regime semiaberto.

Contrarrazoando  (fls.232/233),  o  Representante  do  Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da sentença objurgada.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Álvaro  Gadelha  Campos,  exarou  o  parecer  (fls.239/243),  opinando  pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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VOTO

Exsurge  dos  autos  que  o  representante  do  Ministério  Público,

ofereceu denúncia contra  Erlis  Bruno Silva das Neves  e  Francisco Luan

Alves de Medeiros,  dando-os  como incursos nas sanções do  art. 157, § 2º,

incs. I, II, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que no dia 11 de abril  de 2017, por

volta das 11h00min, os denunciados, utilizando de uma motocicleta,  onde o

acusado Erlis Bruno Silva das Neves era o piloto e o segundo Francisco Luan

Alves de Medeiros, o garupa, abordaram dois rapazes nas proximidades da

praça do Caju, Bessa, nesta Capital.

Extrai-se ainda da exordial,  que o denunciado  Francisco Luan

Alves de Medeiros, sob a ameaça de estar com uma arma por debaixo das

vestes,  anunciou  o  assalto  e  subtraiu  de  uma  das  vítimas  o  seu  aparelho

celular, enquanto a outra conseguiu empreender fuga.

Por fim, narra a denúncia que a polícia foi acionada, conseguindo

identificar a motocicleta usada no roubo, bem como localizar os suspeitos. Ao

chegar a residência do segundo acusado, os policiais apreenderam uma arma

de fogo, revólver calibre 38, Taurus, bem ainda os objetos descritos no auto de

apreensão e apresentação. 

Ultimada a instrução criminal, o Magistrado julgou procedente a

Pretensão Punitiva Estatal, para CONDENAR os acusados Erlis Bruno Silva

das  Neves,  nas  sanções  do art.  157,  §  2º,  inc.  II,  do  Código  Penal  e

Francisco Luan Alves de Medeiros, como incurso nos art. 157, § 2º, inc. II,

do Código Penal e art. 12 da Lei n.10.826/03.

Inconformado,  o  ora  apelante  Francisco  Luan  Alves  de

Medeiros  recorreu,  em  busca  da  reforma  do  decisum, tão  somente, com

relação  a  reprimenda  aplicada,  alegando  que  a  pena  fora  exacerbada,
Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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pugnando ainda, pela fixação do regime semiaberto.

Tais argumentos, entretanto, merecem prosperar em parte. 

A materialidade e autoria delitiva são incontestes, inclusive, não

fora objeto do recurso, tendo o apelante se conformado com a condenação.

 Pois bem. No que tange à pretendida redução das reprimendas

impostas ao apelante, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por

princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo

5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do

Código de Processo Penal.

Todos  esses  dispositivos  remetem  o  aplicador  do  direito  à

individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de

pena a ser aplicada, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.

Assim,  para  chegar  a  uma  aplicação  justa  da  lei  penal,  o

sentenciante,  dentro  dessa  discricionariedade  juridicamente  vinculada,  deve

atentar-se  para  as  singularidades  do  caso  concreto,  devendo,  na  primeira

etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelos oito elementos relacionados no

caput do artigo 59 do Código Penal.

Especialmente,  quando  considerar  desfavoráveis  as

circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas

razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93,

inciso IX, da Constituição da República. 

Para melhor análise da pretensão do Apelante, vale conferir  o

modo  como  foram  avaliadas  as  circunstâncias  judiciais  na  espécie

(fls.190/206), vejamos:

“(…) Fixação da pena para o denunciado Francisco
Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Luan Alves de Medeiros:

I – Em relação ao roubo:

A  culpabilidade não  extrapolou  o  tipo  penal.  Os
antecedentes são normais. A conduta social é boa,
diante das informações trazidas pelas testemunhas da
defesa,  Não há elementos nos autos para valorar a
personalidade do agente. O motivo do crime não foi
apresentado. As circunstâncias foram desfavoráveis,
praticou  o  assalto  utilizando  motocicleta,  fato  que
facilita  a  abordagem  e  a  fuga  após  a  subtração,
dificultando a ação da polícia para perseguir e prender
os suspeitos. As  consequências foram patrimoniais,
considerando que a vítima não conseguiu recuperar o
celular surrupiado. O comportamento da vítima não
influenciou o âmago criminoso do denunciado.
Com  base  nas  circunstâncias  judiciais  acima,
estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos e 06(seis)
meses  de  reclusão.  Reconheço  a  atenuante  da
confissão  judicial  e  reduzo  o  montante  em 06(seis)
meses,  ficando  a  pena  em  05  (cinco)  anos  de
reclusão. Não há agravantes. Aumento a reprimenda
em  1/3  (um  terço)  pela  majorante  do  concurso  de
pessoas (art. 157,§2º, inc. II, do CP), ficando a pena
em 06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão. Não
existindo  causa  de  diminuição,  resta  uma  PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  DEFINITIVA  EM  06
(SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, à
minguá de outras circunstâncias a considerar.
Estabeleço o  REGIME INICIAL SEMIABERTO  PARA
CUMPRIMENTO D PENA (…)

II – Fixação da pena em relação ao delito de posse
irregular de arma de fogo de uso permitido:

A  culpabilidade não  extrapolou  o  tipo  penal.  Os
antecedentes são  normais  às  fls.181.  A  conduta
social é boa,  diante das informações trazidas pelas
testemunhas da defesa, Não há elementos nos autos
para valorar a  personalidade do agente. O  motivo
do crime não foi apresentado. As circunstâncias são
péssimas,  pois  dissemina  insegurança  e
intranquilidade no meio social. As consequências não
foram graves.  O  comportamento da vítima Estado
não influenciou o âmago criminoso do denunciado.
Com  base  nas  circunstâncias  judiciais  acima,
estabeleço a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de detenção. Atenuo a pena confissão judicial
e  reduzo  o  montante  em  06(seis)  meses.  Não
existindo  outra  circunstância  a  analisar,  resta  uma
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, à
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minguá de outras circunstâncias a considerar.
Estabeleço o  REGIME INICIAL SEMIABERTO  PARA
CUMPRIMENTO D PENA (…)

III- Fixação da pena levando em conta o concurso
material de crimes (art. 69, do CP).

Na espécie, ficou comprovada a prática de dois delitos
diferentes,  roubo  e  posse  de  arma de  fogo  de uso
permitido. É caso de se aplicar a regra do concurso
material,  como  explicado  acima.  De  sorte  que,
tomando  as  penas  restritivas  de  liberdade
estabelecidas acima, em concurso material, somando
os itens I, de 06 (SEIS) ANOS E 08(OITO) MESES e
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES, totaliza uma PENA
FINAL DE 07 (SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES, no
regime inicial FECHADO, no presídio a ser indicado
pelo Juízo das Execuções Penais.(...)”.

Como visto, para o crime de roubo qualificado, o magistrado a

quo na  primeira fase, após analisar as circunstâncias judiciais fixou a pena-

base acima do patamar mínimo,  ou seja,  em  05 (cinco)  anos e  06 (seis)

meses de reclusão. 

 Por outro lado, verifica-se que as circunstâncias judiciais, acima

sopesadas,  foram  amplamente  favoráveis (culpabilidade,  antecedentes,

conduta  social,  personalidade,  motivos  e  comportamento  da  vítima)  e

desfavoráveis (as circunstâncias e consequências). 

No entanto, tenho que as consequências do crime, não podem

ser negativadas haja vista ser inerente ao tipo penal. 

Dessa forma, tenho apenas como  desfavorável ao apelante  as

circunstâncias do crime.

Assim, passo a redimensionar a pena.

Considerando as circunstâncias judiciais na maioria favoráveis ao

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Apelante,  fixo a pena-base, um pouco acima do patamar mínimo, ou seja,   em

04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.  Considerando a atenuante da

confissão  espontânea  reduzo-a   em  06  (seis)  meses,  resultando  em   04

(quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão. Não há agravantes. 

Aumento  a  reprimenda  em  1/3  (um  terço)  pela  majorante  do

concurso de pessoas (art. 157,§2º, inc. II, do CP), ficando a reprimenda em 05

(cinco)  anos e  08 (oito)  meses de reclusão,  tornando-a  definitiva  ante  a

ausência de outras causas de aumento e diminuição a considerar.

Nos termos do  art.  33, § 2º,  “b”, e § 3º, do CP, determino o

regime semiaberto. 

Com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, da leitura

do trecho acima exposto, vê-se que o magistrado fundamentou corretamente, e

com  base  em  elementos  concretos,  as  circunstâncias  judiciais,  em

conformidade com o critério trifásico e demais regras pertinentes, não havendo

qualquer inadequação que mereça ser sanada nesta sede recursal, devendo

ser mantida como lançada originariamente.

No entanto, observando as diretrizes do art. 33, § 2º,  “c”, e § 3º, do

CP, determino o regime aberto. 

Do concurso material (CP, art. 69)

Com  relação  ao  somatório  das  penas  realizado  por  força  do

concurso material de crimes, tenho que merece fazer um pequeno reparo na

sentença.

Isso porque, ao ler a sentença apelada, observo que o d. Magistrado

fixou  o  regime  inicial  de  forma  conjunta  quando  promoveu  a  soma  das

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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reprimendas  impostas  ao  apelante.  Em  outras  palavras,  o  regime  de

cumprimento  inicial  da  pena  (o  fechado),  foi  estabelecido  considerando  o

montante após a aplicação do concurso material. 

In  casu,  o  ora  apelante,  foi  condenado  pelos  delitos  de  roubo

qualificado  e  posse  ilegal  de  arma  de  fogo,  os  quais  possuem  penas  de

natureza  distintas,  consoante  se  observa  dos  seus  respectivos  dispositivos

legais  (art.  157,§2º,  inc.  II,  do  CP e  art.  12  da  Lei  n.10.826/03),  a  saber:

reclusão e detenção. 

Não  obstante,  saliento  que  havendo  concurso  de  crimes

apenados  com  detenção  e  reclusão,  o  regime  prisional  deve  ser  fixado

separadamente,  com  fulcro  nos  arts.  69,  caput e  76,  ambos  do  Estatuto

Repressivo.

   Cumpre assinalar que o art. 69 do Código Penal, ao dispor sobre o

concurso material de delitos, prevê que na "aplicação cumulativa de penas de

reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela", denotando, assim, que o

Julgador não poderá somá-las para fins de estabelecer o regime inicial. 

No mesmo sentido, disciplina o artigo 76 do Código Penal, que:

"No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave".

Por uma leitura dos referidos artigos, pode-se concluir que não se

pode somar as penas de detenção e reclusão, devendo ser executada a mais

grave.

   Sobre o tema importante a lição de  Ricardo Augusto Schimitt,

verbis: 

Por  sua  vez,  caso  a  hipótese  tratada  seja  de
concurso material  de  crimes  (art.  69  do CP),  o
regime inicial de cumprimento da pena deverá ser
estabelecido  depois  de  somadas  as  penas
individualmente  aplicadas  para  cada  crime,
observando-se, em seguida, as regras previstas
pelos artigos 33, §§ 2º e 3º e 59, III, do Código

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Penal e Súmulas 718 e 719 do STF e 269 e 440
do  STJ.  (omissis).  Nessa  seara,  devemos
relembrar  que  o  somatório  das  penas  somente
poderá  se  efetivar  caso  tenham  previsão  na
mesma espécie, ou seja, detenção com detenção
ou  reclusão  com  reclusão.  Tecnicamente  na
sentença penal condenatória não podemos somar
as penas de detenção com as de reclusão,  na
hipótese  de  concurso  material. (SCHIMITT,
Ricardo Augusto.  Sentença Penal  Condenatória,
7ª ed. 2012, pág. 360 - grifo nosso). 

Nesse sentido o entendimento Jurisprudencial:

"As penas de reclusão e de detenção não se
somam  para  fins  de  fixação  de  regime
prisional.  (ementa parcial - HC n. 214.180/ES,
Ministra  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJe
5/11/2013). - Grifei

.(...)  7.  Impossível  é  a  soma  de  pena  de
reclusão  com  pena  de  detenção  porquanto
possuem natureza diversa. 8. Prejudicado está
o  pedido  de  isenção  de  custas  porquanto
referido  benefício  já  foi  deferido  pelo  juiz  a
quo. 9. Recurso parcialmente provido" (TJMG -
Apelação  Criminal  1.0024.13.164368-6/001,
Relator (a): Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  14/07/2015,
publicação da súmula em 20/07/2015) (Destaque
nosso)

 Logo, condenado o Apelante a pena cumulativa de detenção e

reclusão,  primeiramente  deve  ser  cumprida  a  pena  de  reclusão,  e

posteriormente a pena de detenção, não podendo haver a soma pura e simples

para fins de execução, na medida em que as reprimendas possuem natureza

jurídica e forma de execução diversa.

Do regime prisional. 

Por outro lado, com relação ao regime inicial de cumprimento da
Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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reprimenda, verifica-se que o Juiz após aplicar o concurso material, somou as

penas, estabelecendo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena,

sem qualquer  distinção  entre  os  delitos.  Todavia,  tratando-se  de  penas  de

reclusão  e  de  detenção,  não  é  possível  seu  somatório  para  determinar  o

regime  inicial  de  cumprimento  da  reprimenda,  conforme  entendimento

jurisprudencial sobre o tema. Confira-se: 

"[...]  4.  Afixação  do  regime  inicial  de
cumprimento  da  pena  deve  levar  em
consideração,  além  da  reincidência  e  das
circunstâncias judiciais, conforme prevê o art.
33,  §§2º  e  3º,  do  CP,  a  natureza  da  pena,  a
saber: detenção ou reclusão. 5. Tratando-se de
pena  punida  com  detenção,  consoante
expressa disposição da parte final do caput do
art.  33 do CP, o regime inicial  será apenas o
aberto  ou  semiaberto,  salvo  as  hipóteses  de
regressão. Precedentes [...]" TJDFT -  (Acórdão
n.1040542,  20150310061922APR,  Relator:
CARLOS  PIRES  SOARES  NETO  1ª  TURMA
CRIMINAL,  Data  de  Julgamento:  20/07/2017,
Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.:  131/143). -
grifei.

Assim, concretizo a reprimenda do Apelante em 05 (cinco) anos

e 08 (oito) meses de reclusão, (art. 157,§2º, inc. II, do CP) e 01 (um) ano e

02  (dois)  meses  de  detenção  (art.  112  da  Lei  nº  10.826/03),  além  do

pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

 Por fim, verifica-se que o Apelante  não faz jus a substituição da

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme já exposto

na sentença condenatória. 

    No mais, mantenho o que consta da sentença condenatória. 

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

para fixar a reprimenda definitiva do Apelante em 05 (cinco) anos e 08 (oito)

meses de reclusão, em regime semiaberto e 01 (um) ano e 02 (dois) meses

de detenção  em regime aberto,  além do pagamento de  39 (trinta e nove)
Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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dias-multa.

     É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João  Benedito  da  Silva,  relator,  e   Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (  Juiz

convocado  em  substituição  ao  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio).

Averbou-se  suspeito  o  Exmo.  Sr.  Des.   Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da  Costa  Silva,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 10 (dez)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR
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