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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.  PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE REEXAME E
MINORAÇÃO  DA  PENA.  DESCABIMENTO.
RAZOABILIDADE  E  PONDERAÇÃO  DO  JUÍZO
SENTENCIANTE.  DOSIMETRIA  ADEQUADA  DA
REPRIMENDA. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Não há como se proceder ao redimensionamento da pena base
cominada, quando o juízo singular,  à ocasião da análise das
circunstâncias judiciais, apresenta uma fundamentação idônea,
agindo na órbita da discricionariedade que lhe é conferida pela
Lei,  e  atentando-se  para  os  fatos  apurados  no  processo.
Majoração  ocorrida  de  forma  razoável  e  proporcional,
considerando-se, sobretudo, o hiato de 6 (seis) anos, existente
entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

-  Promove-se  a  manutenção  da  sanção  penal  aplicada  ao
apelante,  quando sopesada adequadamente  pelo  juízo  a  quo,
quedando-se harmonizada às diretrizes do artigo 68 do CP.

- Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em CONHECER o apelo, NEGANDO-
LHE  PROVIMENTO,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  e  em  harmonia  com  o
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal, interposta  por Sócrates
Rodrigo Raposo de Sousa, em face da sentença de fls. 68/73, prolatada pela Juíza de



Direito da 5ª Vara da Comarca de Bayeux, Dra. Conceição de Lourdes M. De Brito
Cordeiro, nos autos da ação penal supra numerada, promovida pelo Ministério Público
do  Estado  da  Paraíba,  que  julgou  procedente  a  denúncia,  para  condenar o  réu
SÓCRATES RODRIGO RAPOSO DE SOUSA, pela prática do crime de roubo
simples (art. 157,  caput, do CP), imputando-lhe uma pena privativa de liberdade
de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão no regime semiaberto, além de 30
(trinta) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo,
vigente à época dos fatos.

A inicial  acusatória  descreve  os  fatos,  nos  termos  a  seguir
transcritos:

“(...)

Consta dos autos do procedimento inquisitório que, no dia O de
setembro de 2013,  por  volta  das  14:00,  na  Rua Santa Luzia,
bairro  Brasília,  em Bayeux  –  PB,  o  denunciado  subtraiu  um
aparelho  celular,  marca  LG,  pertencente  à  Angélica  Alves  de
Oliveira, para si, mediante grave ameaça.

Depreende-se da leitura do inquérito policial em anexo que, no
dia e horário acima referidos, a vítima encontrava-se atrás da
Rua Santa luzia, bairro Brasília, em Bayeux — PB, ocasião em
que  foi  abordada  pelo  denunciado,  o  qual,  montado  numa
motocicleta Yamaha, placa NQF 0770, exigiu, mediante ameaças
de morte, que esta lhe entregasse seu aparelho celular.

Diante  da  aludida  ameaça,  a  vítima  atendeu  ao  pedido  do
acusado.

Em seguida, após a saída do acusado, a vítima acionou a Polícia
Militar,  a  qual,  após  diligências  efetuadas,  encontrou  o
denunciado, mas não conseguiu localizar o objeto roubado da
vítima.

Ressalte-se que existem mais três inquéritos policiais apurando
outros roubos efetuados pelo denunciado.

Ante  o  exposto,  encontra-se  SÓCRATES RODRIGO RAPOSO
DE SOUSA, por sua conduta dolosa, incurso nas penas do art.
157  do  Código  Penal  Brasileiro,  pelo  que  REQUER o
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA  seja  a
presente  denúncia  recebida,  instaurando-se  o  devido  processo
legal, inquirindo-se as testemunhas arroladas e prosseguindo-se
o feito em seus ulteriores atos na forma da lei, de tudo ciente este
Órgão Ministerial,  buscando, afinal,  se comprovados os fatos,
decreto condenatório.

(...)”.

Irresignado, o réu interpôs a apelação de fl. 74.



Em suas  razões  recursais  (fls.  75/76),  alega o apelante  que a
pena privativa de liberdade cominada em seu desfavor deve ser revista e minorada, com
a aplicação da atenuante da primariedade, devidamente comprovada nos autos.

Nas  contrarrazões  de  fls.  80/81v,  a  Promotoria  de  Justiça
comarcana  pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,
manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do
eminente Promotor de Justiça convocado Amadeus Lopes Ferreira, no seu parecer de
fls. 88/92, opinou pelo desprovimento do apelo no seu mérito.

É o relatório.

VOTO:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

Em seu apelo, alega, ainda, o réu Sócrates Rodrigo Raposo de
Sousa (fl. 75-6), que a reprimenda corporal cominada deve ser revista e reduzida ao seu
menor patamar.

Uma detida análise da sentença vergastada, nesse tocante, nos
leva a conclusão de que a alegativa recursal em alento não merece guarida.

Sem  embargo  do  alegado  pela  defesa,  verifico  que  a
julgadora mirim, quando da análise dosimétrica da reprimenda cominada ao réu,
apresentou  uma  fundamentação  idônea  ao  proceder  à  valoração  negativa  das
circunstâncias  judiciais  concernentes  impugnadas  utilizando-se  de  elementos
constantes dos fatos apurados na causa, senão vejamos:

“(...)
Inicio pela análise das circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base. A
culpabilidade ressoa  normal,  agiu  com dolo  inerente  ao  tipo  penal.  Não
registra  antecedentes  criminais (fls.  43/44).  A  conduta  social e  a
personalidade do réu são normais. As circunstâncias e as consequências do
crime são normais do tipo. Os motivos para o crime não foram outros senão
se locupletar fácil sem precisar trilhar o árduo caminho do labor honesto,
também normal  ao  tipo.  O    comportamento  da  vítima   não influiu para a
prática do delito, não sendo considerado bom para o réu.
Casos há, entretanto, em que  a vítima em nada contribuiu para a atividade
criminosa do réu.  Tal  circunstância  também deve ser  levada em conta na
fixação da pena-base, não fazenbdo o réu, neste caso, jus a ser beneficiado
em razão dessa circunstância".
(...)” (fls. 70/71). (Grifei)

Ressalte-se,  demais  disso,  que  ao  efetuar  a  análise  das
circunstâncias judiciais ora questionadas, não fez nada mais a magistrada de piso do que
exercer  seu juízo de discricionariedade,  atrelando-se,  a todo momento,  às  condições
subjetivas do agente, bem como às particularidades fáticas do caso concreto, técnica que



resultou, a nosso sentir, na cominação de uma pena base precisa, justa, e que atende,
sobremaneira, aos clamores da lei, do Estado e da sociedade.

E, nesse sentido, decidiu recentemente o STJ:

"HABEAS  CORPUS SUBSTITUTO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA
O  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PLEITO DE   ABSOLVIÇÃO
PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  PENAS-BASE
FIXADAS  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  QUANTIDADE  E
NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  42  DA  LEI  Nº  11.343/2006.
DISCRICIONARIEDADE  VINCULADA  DO  JULGADOR.
PROPORCIONALIDADE  RESPEITADA.  PENAS  MANTIDAS.
INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  seguindo  o  entendimento  firmado  pela
Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  não  tem  admitido  a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando
o sistema recursal  ao  tempo que preserva  a  importância  e  a  utilidade  do
habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
- O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de associação para o
tráfico  de  entorpecentes,  previsto  no  art.  35  da  Lei  nº  11.343/2006,  não
comporta  análise  na  presente  via,  de  cognição  sumária,  na  qual  não  se
permite  dilação  fático-probatória,  ainda  mais  no  caso  em tela,  em que  a
sentença  e  o  acórdão  recorridos  fundamentaram  adequadamente  a
condenação,  com  lastro  nas  provas  produzidas  em  contraditório  judicial.
Precedentes.
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade
do  julgador,  atrelado  às  particularidades  fáticas  do  caso  concreto  e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
- Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena
do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância
sobre  o  previsto  no  artigo  59  do  Estatuto  Repressivo,  a  natureza  e  a
quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do
agente.
- No caso, observa-se que as penas-base do paciente afastaram-se do piso
legal  com  lastro  na  quantidade  e  nocividade  das  drogas  apreendidas,
argumentos válidos para tal fim, pois em consonância ao já mencionado art.
42 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes.
-  Em  respeito  à  discricionariedade  vinculada  do  julgador,  devem  ser
mantidas as penas-base aplicadas - 5 anos e 6 meses de reclusão, para o
delito de tráfico; e 3 anos e 3 meses de reclusão, para o de associação para
o tráfico -, pois proporcionais à gravidade concreta dos crimes e à variação
das penas abstratamente cominadas aos tipos penais violados, a saber, 5 a
15 anos de reclusão e 3 a 10 de reclusão, respectivamente.
- Habeas corpus não conhecido". (Grifei e negritei)
(STJ - HC 366557 / RJ 2016/0211521-6 – Relator: Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA – Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA –
Data do Julgamento: 27/04/2017 - Data da Publicação/Fonte: 05/05/2017)

"PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS.  FURTO
QUALIFICADO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO.  CONSEQUÊNCIAS  DO  DELITO.  EXPRESSIVO
PREJUÍZO.  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.
DISCRICIONARIEDADE  DO  JUIZ.  APLICAÇÃO  DO  QUANTUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA À RAZOABILIDADE
NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.



1.  A decisão  agravada  deve  ser  mantida  por  seus  próprios  fundamentos,
porquanto em sintonia com a jurisprudência do STJ.
2. O elevado valor do prejuízo causado à vítima - R$ 70.000,00 - mostra-se
devidamente  justificado  para  o  aumento  procedido  na  primeira  fase  da
dosimetria, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal não se dá com base em
critérios  matemáticos,  tendo  em  vista  que  é  admissível  certa
discricionariedade do órgão julgador, conforme estabelece o princípio do
livre convencimento motivado.
4.  Não  se  verifica  violação  aos  princípios  da  proporcionalidade  e
razoabilidade  pela  exasperação  da  pena-base  em  1  ano  de  reclusão,  em
decorrência  da  valoração  negativa  de  uma  circunstância  judicial
(consequência do crime), para o delito previsto no art. 155, § 4º, do CP, cuja
pena em abstrato varia de 2 a 8 anos.
5. Agravo regimental improvido". (Grifei e negritei)
(STJ -  AgInt no HC 377446 /  RJ 2016/0290764-5 – Relator:  Ministro
NEFI CORDEIRO – Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA – Data do
Julgamento: 06/04/2017 - Data da Publicação/Fonte: 20/04/2017)

Por  oportuno,  saliente-se  que  a  análise  da  primeira  fase  da
dosimetria,  no  caso  sub  oculis,  onde  o  juízo  de  piso  considerou  desfavorável  uma
circunstância judicial (comportamento da vítima), resultou num acréscimo de 9 (nove)
meses à  pena  base  do  apelante,  quantidade  por  demais  razoável  e  proporcional,
mormente numa reprimenda que orbita entre 4 (quatro) e 10 (dez) anos.

Não  houve  reconhecimento  de  circunstâncias  agravantes  ou
atenuantes,  nem  tampouco  de  causas  de  aumento  ou  de  diminuição  de  pena,
circunstâncias em que resultou, no caso concreto, numa reprimenda definitivamente
cominada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias
multa, esta última aplicada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

Nesse  contexto,  percebe-se  que  a  magistrada  sentenciante,
quando da individualização da pena aplicada no caso vertente, guiou-se adequadamente
pelos  critérios  delineados  pelo  artigo  68  do  CPB,  não  havendo,  pois,  como  ser
retificada, para menor, a sanção que se direcionou ao apelante, no tocante ao delito de
roubo simples.

Desta forma, não obstante as razões contidas nos apelos sob
estudo, não vislumbro meios de cassar o julgamento impugnado, devendo-se manter
hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Bayeux/PB.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO o apelo em epígrafe, NEGANDO-LHE  PROVIMENTO, para manter
hígida a sentença vergastada, em sua integralidade.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação  pelo  Tribunal  de  Justiça  (STF,  HC  126.292),  expeça-se  mandado  de
prisão.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  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, vogal).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 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, 22 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


