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ROUBO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA
DEFESA.  APLICAÇÃO  DA  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSIBILIDADE.
PENA-BASE  FIXADA  NO  MÍNIMO  LEGAL.
SÚMULA 231 do STJ. DESPROVIMENTO.

Em  que  pese  o  reconhecimento  da  confissão
espontânea e da menoridade relativa, aplica-se o
entendimento sumulado pelo STJ no Enunciado
nº  231,  segundo  o  qual  a  incidência  da
circunstância  atenuante  não  pode  conduzir  à
redução da pena abaixo do mínimo legal, diante
do  estabelecimento  da  reprimenda  no  mínimo
legal.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do  Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.  

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Recurso  Apelatório  interposto  por  Júlio  Cézar

Arcanjo Ferreira (fls. 70/71)  contra sentença proferida pelo  Juízo de Direito

da 3ª Vara Regional de Mangabeira (fls. 65/68), que o condenou nas sanções
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do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos e

04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 10

(dez) dias-multa.

Durante a realização da dosimetria da pena, o douto magistrado

singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do

CP), no entanto, deixou de aplicá-la, por ter sido a pena-base fixada no mínimo

legal.

Em  suas  razões  recursais (fls.  89/89),  a  Defesa  pugna,  tão

somente, pela aplicação da referida atenuante, para que a pena imposta ao

acusado seja reduzida.

Nas  contrarrazões apresentadas  às  fls.  92/94,  o  Ministério

Público opinou pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, por meio

de  Parecer de fls.  97/101,  exarado pelo Procurador  Joaci  Juvino da Costa

Silva, opinou pelo desprovimento do apelo.

A  mídia  referente  à  gravação  audiovisual  da  audiência  de

instrução e julgamento, não se encontra encartada nos autos. 

É o relatório.

V O T O

O  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  em  desfavor  de  Júlio

Cézar Arcanjo Ferreira, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso I, do

Código Penal, por ter, no dia 10/02/2017, por volta das 07 horas, no Bairro de

Água Fria, nesta capital, subtraído para si e mediante ameaça exercida com

Desembargador João Benedito da Silva
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emprego de arma branca, pertences da vítima José Pastor da Silva.

Segundo a exordial  acusatória, no dia e horário em questão, o

ofendido caminhava em direção ao seu trabalho,  quando foi  abordado pelo

acusado,  o  qual  subtraiu  sua  bolsa,  que  continha  várias  ferramentas  de

trabalho, fazendo ameaças com o emprego de uma faca peixeira.

Ainda, de acordo com a denúncia, logo após a roubo, a vítima

visualizou  uma  viatura  policial,  e  relatou  o  fato  aos  agentes  de  segurança

pública, que, por sua vez, conseguiram abordar e prender o censurado, ainda

em posse da res roubada e da faca utilizada no delito.

Em sede policial, o acoimado reservou-se o direito de permanecer

em silêncio.

Conforme se verifica do teor das alegações finais da Acusação,

da Defesa, o réu, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delitiva,

asseverando que praticou o  crime em comento,  utilizando-se de uma faca,

porque precisa de dinheiro para pagar uma dívida referente a drogas.

Devidamente processado o feito, veio o juízo a primevo a julgar

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu a uma pena de 05

(cinco)  anos e 04 (quatro)  meses de reclusão e 10 (dez)  dias-multa,  a  ser

cumprida em regime semiaberto.

Pleiteia a defesa, na presente apelação, pela aplicação atenuante

da confissão espontânea, para que a pena-base seja reduzida.

Pois bem. Dá análise do caderno processual, percebe-se que o

caso é de fácil deslinde e não requer um debate aprofundado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ora, conforme se verifica do decisum monocrático, o magistrado

fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal,

não cabendo, portanto, falar em redução, haja vista que a reprimenda, durante

a segunda fase da dosimetria, não pode ficar abaixo do mínimo legal, conforme

exegese da Súmula 231 do STJ.

A respeito do tema, confira-se:

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II,  DO CP.
INVIABILIDADE  DA  ANÁLISE  DE  OFENSA  À
DISPOSITIVO  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
DOSIMETRIA.  SEGUNDA  FASE.  CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE.  REDUÇÃO  DA  PENA  ABAIXO  DO
MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
COMPENSAÇÃO  DA  MENORIDADE  COM  A
REINCIDÊNCIA.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE
GUARDA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO
POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. ART. 33, §§
2º  E  3º,  DO  CP.  Agravo  conhecido  para  negar
provimento ao recurso especial. (Agravo em Recurso
Especial nº 1.090.933/SC (2017/0102669-1), STJ, Rel.
Sebastião Reis Júnior. DJe 09.10.2017).

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO
A  RECURSO  PRÓPRIO.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
SEGUNDA  FASE.  CONFISSÃO  NA  FASE
INQUISITORIAL,  POSTERIORMENTE  RETRATADA
EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 545 DA
SÚMULA DESTA CORTE. COMPENSAÇÃO ENTRE A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  POSSIBILIDADE.
MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP Nº 1.154.752/RS.
ILEGALIDADE DEMONSTRADA.  HABEAS CORPUS
CONCEDIDO  DE  OFÍCIO.  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

Desembargador João Benedito da Silva
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recursal  ao  tempo  que  preserva  a  importância  e  a
utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem,
de  ofício,  nos  casos  de  flagrante  ilegalidade.  A
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  se
firmou no sentido de que,  quando utilizada pelo juiz
para fundamentar a condenação,  incide a atenuante
prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código
Penal, ainda que a confissão tenha sido realizada na
fase inquisitorial e posteriormente retratada em juízo,
entendimento que resultou na edição do Enunciado nº
545 da Súmula desta Corte. A Terceira Seção desta
Corte Superior,  ao  julgar  o EREsp nº  1.154.752/RS,
uniformizou  o  entendimento  de  que  a  atenuante  da
confissão  espontânea  deve  ser  compensada  com  a
agravante da reincidência.  No caso, a compensação
deve  ocorrer  apenas  em  relação  ao  paciente
Jonathan,  tendo  em  vista  a  sua  reincidência.  Em
relação  ao  réu  Jackson,  em  que  pese  o
reconhecimento da confissão espontânea, aplica-
se  o  entendimento  sumulado  por  esta  Corte  no
Enunciado nº 231, segundo o qual a incidência da
circunstância  atenuante  não  pode  conduzir  à
redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do
estabelecimento  da  reprimenda no  mínimo legal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício  para  reduzir  as  penas  impostas  ao  paciente
Jonathan Marcal de Oliveira para 5 anos e 4 meses de
reclusão, e 11 dias-multa, mantidos os demais termos
da  condenação.  (Habeas  Corpus  nº  393.206/SP
(2017/0063814-4),  5ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Reynaldo
Soares da Fonseca. DJe 02.10.2017).

Nesse  sentido,  vem  se  posicionando  esta  Colenda  Câmara

Criminal:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  SIMPLES
AGRAVADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155,
§  1º,  DO  CÓDIGO  PENAL).  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.
PRETENDIDA  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ALEGAÇÃO  DE  VALOR  IRRISÓRIO.
DESACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PLEITO
DE APLICAÇÃO  DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
CIRCUNSTÂNCIA  MINORANTE  QUE,  NO  CASO
CONCRETO, NÃO IMPLICA REDIMENSIONAMENTO
DO  QUANTUM  PENAL.  REPRIMENDA JÁ  FIXADA
NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231

Desembargador João Benedito da Silva
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DO  STJ.  DESPROVIMENTO.  Inexistindo  dúvidas
acerca  da  materialidade  e  da  autoria  do  delito
praticado, é inviável o acolhimento do pleito recursal
que busca a absolvição do acusado.  O princípio da
insignificância,  no delito  de furto,  é utilizado pela lei
material penal como causa de diminuição da pena (art.
155,  §  2º,  do  CP),  não  constituindo  motivo  para  a
absolvição do réu. Ademais, os bens furtados não são
de pequeno valor,  tendo o delito  ocorrido  durante  o
repouso noturno, e, diante das circunstâncias em que
o  fato  se  deu,  haver  elevada  reprovabilidade  da
conduta, apta a merecer resposta punitiva do Estado e
afastar  a  insignificância  da  conduta  do  apelante.  É
inviável  a  aplicação  de  atenuante  genérica  do
crime quando a pena-base foi imposta no mínimo
legal, em virtude das atenuantes não poderem, por
serem  tidas  como  circunstâncias  acessórias  do
tipo penal, diminuir a pena aquém do mínimo, nem
aumentá-la para além do máximo.  Entendimento já
consolidado na Súmula 231 do STJ: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir a redução
da pena abaixo do mínimo legal". (Apelação Criminal
nº 0008575-57.2013.815.2003, Câmara Especializada
do  TJPB,  Rel.  Marcos  William  de  Oliveira.  DJe
12.03.2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART.
157,  §  2º,  II  DO CÓDIGO PENAL.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO ROBUSTO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
VIOLÊNCIA  EXERCIDA.  TEMOR  DA  VÍTIMA.
PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INVIABILIDADE.
CRIME  QUE  PROTEGE  DOIS  BENS  JURÍDICOS
DISTINTOS, QUAIS SEJAM, O PATRIMÔ - NIO E A
INTEGRIDADE  FÍSICA  DA  VÍTIMA  NÃO
INTERESSANDO  O  ÍNFIMO  VALOR  DO  BEM
SUBTRAÍDO.  QUE  SEJA  RECONHECIDA  A
ATENUANTE DA CONFISSÃO,  PREVISTA NO ART.
65, III "D" DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIA  ATENUANTE  NÃO  PODE
CONDUZIR  À  REDUÇÃO  DA  PENA  ABAIXO  DO
MÍNIMO  LEGAL.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA DE
DIREITOS.  IMPOSSIBILIDADE.  GRAVE  AMEAÇA
EMPREGADA  NA  EXECUÇÃO  DO  DELITO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  1.  Tendo  o
magistrado interpretado os meios probantes de acordo
com suas convicções, em que apontou os motivos do
desenvolvimento  fático  e  jurídico  necessários  ao fim
condenatório, diante dos reveladores depoimentos das

Desembargador João Benedito da Silva



                     Processo n.0001861-45.2017.815.2002

testemunhas, além das declarações seguras da vítima,
há que se considerar correta e legítima a conclusão de
que a hipótese contempla o fato típico do art. 157 do
Código  Penal.  2.  Impossível  acolher  o  pedido  de
desclassificação do crime de roubo para o delito de
furto, considerando que a subtração ocorreu mediante
o  emprego  de  grave  ameaça,  exercida  com
intimidação por meio de palavras. 3. Por se tratar de
crime  de  roubo,  que  protege  dois  bens  jurídicos
distintos,  quais  sejam,  o  patrimônio  e  a  integridade
física da vítima, não interessa o ínfimo valor do bem
subtraído,  em  virtude  da  grave  ameaça  perpetrada
contra  a  vítima,  de  maneira  que  é  inadmissível  a
aplicação  do  princípio  da  insignificância  4. A
incidência  da  circunstância  atenuante  não  pode
conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do  mínimo
legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, razão
pela  qual  impossível  a  redução  da  pena  pelo
reconhecimento da confissão espontânea.  5.  Não
faz jus à substituição da pena privativa de liberdade
pela  restritiva  de  direito  quando  não  preenche  os
requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal,
os  quais  são  cumulativos,  especificamente  aquele
previsto no inciso I do referido artigo, o qual impede a
concessão  da  substituição  quando  é  o  crime  é
cometido com grave ameaça. (Apelação nº 0032507-
72.2016.815.2002,  Câmara  Criminal  do  TJPB,  Rel.
Carlos Martins Beltrão Filho. DJe 28.11.2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO
E  USO  DE  ENTORPECENTES.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DA ATIPICIDADE POR
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  28  DA  LEI
11.343/06.  INOCORRÊNCIA.  REFORMA  DA
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE PORTE DE
ARMA.  RECONHECIMENTO  DA  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO.  APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA.  REDUÇÃO  DA  REPRIMENDA
IMPOSTA.  INSATISFAÇÃO  QUANTO  ÀS  PENAS
RESTRITIVAS  DE  DIREITO  APLICADAS.
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA EXECUÇÃO  PARA
APRECIÁ-LAS.  PEDIDO  DE  SUBSTITUIÇÃO  DA
PENA  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  POR
ADVERTÊNCIA NO CRIME DO ART.  28 DA LEI  Nº
11.346/06.  INVIABILIDADE.  PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO. O Supremo Tribunal Federal, em sede
de repercussão geral,  declarou a constitucionalidade
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Súmula nº 231, do
STJ: A incidência de circunstância atenuante não
pode  conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do

Desembargador João Benedito da Silva
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mínimo  legal. A  jurisprudência  entende  que  a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea  são  igualmente  preponderantes,
compensando-se. À luz do que estabelecem os arts.
148 e 149 da LEP, caberá ao juízo da execução avaliar
a situação do apelante, a fim de ajustar a sanção em
questão  às  suas  condições  pessoais  e  aptidões
laborativas, de forma a não prejudicá-lo na sua jornada
de trabalho e a assegurar as suas necessidades e de
sua  família,  tanto  mais  que,  não  restou  claramente
comprovada a impossibilidade alegado por aquele. A
pena de prestação de serviços à comunidade mostra-
se adequada e necessária à reprovação e prevenção
do delito, até porque a simples advertência não gerará
nenhuma repercussão na vida do usuário, tampouco
benefícios  para  a  sociedade,  como a  pena  imposta
fará.  (Apelação  nº  0000272-80.2015.815.0161,
Câmara  Criminal  do  TJPB,  Rel.  João  Benedito  da
Silva. DJe 19.09.2017)

Dessarte,  por  ter  sido  a  pena-base  fixada  em  seu  patamar

mínimo,  agiu  acertadamente  o  juízo  monocrático  ao  deixar  de  aplicar  a

atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecê-la.

No  mais,  verifica-se  que,  ao  realizar  a  dosimetria  da  pena,  o

magistrado sentenciante obedeceu devidamente o sistema trifásico adotado em

nosso ordenamento jurídico. Outrossim, a aplicação da majorante capitulada no

inc. I do §2º do art. 157, do CP, elevou a pena provisória na razão de 1/3 (um

terço),  ou  seja,  no  mínimo  cominado,  não  cabendo,  portanto,  falar  em

exacerbação  ou  desproporcionalidade  da  reprimenda  estatal  imposta  ao

denunciado.

Diante  de  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO

RECURSO, mantendo a decisão vergastada em todos os seus demais termos.

Oficie-se.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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       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  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

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 26 (vinte

e seis) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


