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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO NA SUA FORMA TENTADA (ART. 157, § 2º,
I e II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). IRRESIGNAÇÃO.
DOSIMETRIA  DA  PENA. INCIDÊNCIA  DA
DIMINUIÇÃO  PELA  TENTATIVA  DE  ROUBO  EM
INTERVALO  FORA  DO  PREVISTO  NA  NORMA.
ALEGADO PREJUÍZO. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL MÁXIMO DE 2/3,  POR SE TRATAR DE
CRIME QUE NÃO PASSOU DOS ATOS EXECUTÓRIOS.
READEQUAÇÃO QUE  SE  IMPÕE,  PORÉM,  NA
PROPORÇÃO  MÍNIMA  DE  1/3. INTER  CRIMINIS
QUASE  TODO  PERCORRIDO.  CRIME  NÃO
CONSUMADO  POR  CIRCUNSTÂNCIAS  ALHEIAS  A
VONTADE DO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA QUE SE
IMPÕE.  PEDIDO  DE  RECONHECIMENTO  DE
DETRAÇÃO  PENAL.  MODIFICAÇÃO  DO  REGIME
INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA  PARA  O
ABERTO.  IMPOSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CAUSA QUE JUSTIFICA
A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. REGIME
INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA  NO
SEMIABERTO MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO.

–  Verificado erro  na  sentença,  no  caso,  quanto  ao  percentual
utilizado para fixar a diminuição da pena pela tentativa – fora do
intervalo  proporcional  previsto  em lei,  que vai  de  um a  dois
terços – impõe-se a readequação da reprimenda. 

–  Depois  de  iniciada  a  execução  (anúncio  do  assalto,  mediante
emprego de arma de fogo e recolhimento de valores e mercadorias –
grave ameaça) verifica-se que a conduta atingiu todos os passos para
a  concretização  do  crime,  não  obtendo  êxito  por  interferência  de



circunstâncias  alheias  à  vontade  dos  agentes  (intervenção  policial
com troca de tiros). Assim, resta configurada a tentativa com  inter
criminis quase todo percorrido, nos termos do art. 14, II, do Código
Penal.

–  A competência para decidir acerca da detração da pena é do
Juízo das Execuções Penais, sendo a aplicação de tal instituto,
na  fase  de  conhecimento,  cabível  tão  somente  para  fins  de
adequação  do  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena,  nos
termos de art. 387, § 2º, do CPP.

– No caso dos autos, não há que se falar em detração do tempo
de  prisão  cautelar  do  apelante  para  modificação  do  regime
inicial,  tendo em vista que a pena-base foi aplicada acima do
mínimo legal em razão da presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis,  o  que  justifica  a  imposição  de  regime  mais
gravoso.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo para reduzir
a pena para 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto, nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Cuida-se de  apelação criminal interposta por Phillip Parcelli
Ribeiro Paiva, em face da sentença das fls. 242/249, prolatada pelo Juiz de Direito da
5ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, Paulo Sandro Gomes de Lacerda,
nos autos da ação penal acima numerada promovida pelo Ministério Público do Estado
da Paraíba, que o condenou nas penas do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos
do CP, aplicando-lhe uma reprimenda de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, no regime, inicialmente, semiaberto; mais 28 (vinte e oito) dias-
multa, pelos fatos assim narrados na denúncia (02/03):

“(…) Segundo se apurou, no dia do fato, a vítima Antônio José de Holanda
Cavalcante,  se encontrava no estabelecimento comercial  ‘TODO DIA’,  no
qual  exerce  a  função  de  subgerente,  quando  adentraram  no  prédio  uma
senhora ainda não identificada e os denunciados que, mediante emprego de
arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram que fossem abertos os caixas.
Ato contínuo, os acusados notaram a presença da polícia militar, sendo que
Phillip, iniciou uma troca de tiros com a guarnição, como forma de resistir à
prisão, sendo atingido por um dos tiros, enquanto Manoel, após notar a força
policial, revolveu se entregar. Ainda, a senhora conseguiu empreender fuga
(...)”.

Cabe ressaltar, que a sentença censurada tratou apenas do réu
Phillip Parcelli  Ribeiro Grisi  Paiva,  ora apelante,  em razão da cisão processual  (fls.
243).

Nas razões recursais, fls. 276/279, o apelante se insurge apenas
contra a fração de diminuição utilizada pelo magistrado para a tentativa, tendo em vista
que fora aplicada em patamar dissociado do intervalo proporcional de 1/3 (um terço) a



2/3 (dois terços),  previsto no parágrafo único do art.  14 do CP. Requer com isso, a
diminuição da pena na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), por entender que o crime
não passou dos atos executórios ou que seja redimensionada dentro de uma das frações
previstas (1/3, 1/2 ou 2/3).

Pugna por fim,  pelo reconhecimento de seu tempo de prisão
provisória, para fins de detração e fixação de regime prisional, possibilitando que este
seja fixado no regime aberto.

Nas  contrarrazões  das  fls.  296/297,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou pelo provimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através de parecer da
Procuradora  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque,  fls.  268/270,  opinou  pelo
desprovimento do apelo.

 É o relatório.
VOTO:

Na irresignação manifestada no presente recurso, a condenação
pelo  crime de  roubo tentado não é  ponto  de  discussão.  Assim,  passo  à  análise  dos
fundamentos do apelo, que giram em torno da dosimetria da pena. Vejamos:

O apelante  se  insurge  apenas  contra  a  fração  de  diminuição
utilizada pelo magistrado para a tentativa, tendo em vista que fora aplicada em patamar
fora  do  intervalo  proporcional  de  1/3  (um  terço)  a  2/3  (dois  terços),  previsto  no
parágrafo único do art. 14 do CP. Pleiteia assim, a diminuição da pena na fração máxima
de 2/3 (dois terços), alegando que o crime não passou dos atos executórios.

Alternativamente, pugna pelo redimensionamento em uma das
frações previstas no art. 14, parágrafo único, do CP (1/3, 1/2 ou 2/3). Por fim, requer o
reconhecimento de seu tempo de prisão provisória, para fins de detração e fixação de
regime prisional, possibilitando que este seja fixado no regime aberto.

Após  a  regular  instrução  do  processo,  o  magistrado  julgou
procedente  em  parte  a  pretensão  punitiva  estatal,  para  condenar  o  apelante,  pela
tentativa de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP).  E a
dosimetria se deu da seguinte forma: A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Com  a  incidência  da  atenuante  da  confissão  espontânea,
reduziu-se  em 4  (quatro)  meses  e  5  (cinco)  dias-multa  a  pena  inicialmente  fixada,
perfazendo um total  de 4 (quatro) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.
Considerando ainda, a majorante do § 2º, II, aumentou-se a pena em 1/3 (um terço),
totalizando uma pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três)
dias-multa.

Em razão da tentativa, diminuiu-se a pena em 1/6 (um sexto),
perfazendo um total de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
além de 28 (vinte e oito) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à
época  do  fato  ,   tornando-a  definitiva  à  míngua  de  outras  circunstâncias  e  causas  a



considerar. Por fim, estabeleceu-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da
pena (fls. 247/248).

Merece razão, em parte, o pedido da defesa.

Conforme preconiza o parágrafo único do art.  14 do Código
Penal: “Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente
ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”.

No presente caso, o julgador diminuiu a pena fixada em razão
da tentativa em uma fração inferior a mínima prevista para o tipo, o que trouxe real
prejuízo ao réu.

Sendo  assim,  não  há  outra  medida  a  ser  tomada,  senão  a
readequação da pena imposta, todavia, na fração mínima de 1/3 (um terço), vez que ao
contrário do apontado pela defesa, o inter criminis foi quase todo percorrido, vejamos:

Como bem pontuado na sentença (fls. 244/245):

“(…)  O  declarante,  Antônio  José  de  Holanda  Cavalcante,  ao  ser  ouvido
perante este juízo, contou que por volta das 20h, estavam fechando a loja,
quando entraram uma mulher e um homem passando-se por cliente e, logo
depois, entrou um outro indivíduo que anunciou o assalto, momento em que
os outros dois indivíduos renderam todos os que estavam no estabelecimento.
Disse  que  todo  o  tempo  os  indivíduos  ficaram  de  arma  em  punho  e
conseguiram subtrair em torno de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
(...)
O acusado, ao ser interrogado, confessou ter participado do assalto narrado
na denúncia, porém negou ter reagido a prisão. 
Disse  que  estava  armado  em companhia  do  acusado  Manoel  e  que  após
recolher  as  mercadorias  que  pretendia  subtrair,  foi  surpreendido  com  a
chegada da polícia. Contou que foi tentar sair do mercado passando-se por
um cliente, momento em que a polícia tentou segurá-lo tendo conseguido se
soltar e, logo após, foi atingido na perna e no braço por disparos dos policiais
(...)”.

Ainda  com  relação  ao  inter  criminis,  o  sentenciante,  no
momento de fundamentar a fração escolhida para tentativa, discorre o seguinte:  “(…)
apliquei o mínimo legal em razão do réu ter percorrido todo o inter criminis (...)”(fls.
248).

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.  LATROCÍNIO TENTADO.  CRIME IMPOSSÍVEL.
ANIMUS NECANDI.ALTERAÇÃO DO JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
INCURSÃO  NO ACERVO  FÁTICO PROBATÓRIO.  DOSIMETRIA DA
PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL APLICADO
CORRETAMENTE. ORDEM DENEGADA. 1.  Crime impossível.  Tanto a
sentença, quanto o acórdão objurgado relatam que foram realizados disparos
que picotaram a munição, ou seja, o percusor da arma feriu a espoleta do
projetil, porém a munição falhou e não ocorreu o disparo, por circunstância
alheia à vontade do agente. Ademais, o magistrado de primeiro grau atestou a
existência de laudo pericial que comprova a materialidade do crime de arma
de fogo - ‘Procede também neste tanto a ação penal, vez que também aqui a
materialidade vêm comprovada pelo Laudo de fls. 71/73’ -, motivo que tal
assertiva pode ser levada a efeito para reforçar a  potencialidade lesiva do
artefato  bélico.  Desse  modo,  o  reconhecimento  da  ineficácia  do  meio



empregado,  da  maneira  exposta  na  exordial  defensiva,  consubstancia-se
medida impossível na via estreita do habeas corpus. 2. Animus necandi. A
qualificação  jurídica  dada  pelas  instâncias  ordinárias  afigura-se  adequada,
pois, ao existir vontade de ceifar a vida alheia, com móvel econômico, há
subsunção  do  fato  à  figura  típica  do  latrocínio.  Assim,  desclassificar  a
conduta,  da  maneira  exposta  na  impetração,  requer  incursão  indevida  no
acervo fático-probatório dos autos, medida que não pode ser adotada na via
angusta do habeas corpus. 3. Dosimetria da pena. A pena-base foi fixada no
mínimo legal, bem como houve a correta compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência, não se operando qualquer
elevação na pena, por ocasião da segunda fase. 4. Tentativa. Iter criminis. O
Tribunal a quo asseverou que a conduta do réu atingiu todos os passos
necessários para a concretização do injusto penal. Redução de 1/3 (um
terço).  Fração  corretamente  adotada. 5.  Regime  inicial  fechado.  A
quantidade de pena aplicada - 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
-, encontra-se muito acima do patamar de 8 (oito) anos, estabelecido no art.
33, § 2°, "a", do Código Penal. 6. Ordem denegada.”(STJ - HC 209.392/SP,
Rel.  Ministro  VASCO  DELLA  GIUSTINA,  DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe
26/09/2011). Destaquei.

“APELAÇÃO.  ART.  157,  §  2º,  II,  DO  CÓDIGO  PENAL.  RECURSO
MINISTERIAL  PRETENDENDO  A  REDUÇÃO  DA FRAÇÃO
APLICADA PELA TENTATIVA PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO E
A  FIXAÇÃO  DO  REGIME  PRISIONAL  ABERTO.  RECURSO
DEFENSIVO  OBJETIVANDO  A  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA
PENA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  MINISTERIAL  E
DESPROVIMENTO DO DEFENSIVO. Agente que, segundo a denúncia, na
companhia de adolescente, mediante grave ameaça, tentaram subtrair celular
e bolsa da vítima. Recurso Ministerial Da   tentativa –   a aferição da parcela  
da  pena  a  ser  diminuída  pela  tentativa  há  de  ser  inversamente
proporcional ao   iter criminis   percorrido.     No caso concreto, o crime ficou  
muito  próximo  da  consumação,  a  inversão  da  posse  só  não  ocorreu
porque a vítima opôs resistência e porque pelo local passava um policial
que percebendo a ação impediu o seu prosseguimento. In casu, a redução
da pena, em face do reconhecimento da tentativa, deve ser no patamar
mínimo, isto é, na fração de 1/3. Por conseguinte, a reprimenda deve ser
ajustada, aquietando-se em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 8 (oito) dias-multa, no valor mínimo legal. Do recrudescimento do
regime prisional – as circunstâncias do artigo 59 do CP são favoráveis ao
apelante e diante do quantum da reprimenda, o regime prisional aberto é o
adequado  à  hipótese,  nos  termos  do  artigo  33,  §  2º,’c’,  do  CP.  Recurso
Defensivo Do sursis ¿ o recorrente não preenche os requisitos do artigo 77 do
CP,  tendo em vista  ser  a  pena  aplicada  superior  a  dois  anos.  Provimento
parcial  do  apelo  ministerial  e  desprovimento  do  defensivo”(TJ/RJ  –  APL
0164190-55.2012.8.19.0001  –  OITAVA CÂMARA CRIMINAL –  Relator
DES.  CLÁUDIO  TAVARES  DE  OLIVEIRA  JÚNIOR  –  Publicação:
31/03/2014 – Julgamento: 26 de Março de 2014). Grifei.

Assim, tendo em vista que no presente caso, para o crime de
roubo majorado, incide causa de diminuição (terceira fase da dosimetria) — qual seja,
crime tentado (art. 14, II, do CP) —, mantida a análise de fixação feita pelo juiz de 1º
grau na primeira e segunda fases, reduzo a pena de   5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de  
reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa   em 1/3 (um terço),   vez que o inter criminis foi
praticamente todo percorrido pelo réu e seus comparsas, só não tendo obtido nenhum
êxito porque a polícia apareceu no momento da empreitada. 

Por isto, a reprimenda para o crime previsto no art. 157, § 2º, I e
II, c/c o art. 14, II, ambos do CP, passa a ser de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa. 



Levando  em consideração  que  a  majoração  da  pena-base  foi
devidamente fundamentada, diante da análise de circunstâncias judiciais consideradas
desfavoráveis  ao  réu,  notadamente  a  gravidade  do  fato  (assalto  em estabelecimento
comercial  com  emprego  de  arma  de  fogo,  reféns  e  troca  de  tiro  com  a  polícia),
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, em consonância com
a previsão do art.  33, § 3º, do CP, in verbis: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste
Código”. 

Nesse sentido:

“PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  NÃO  CABIMENTO.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.

AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI
11.343/2006.  DEDICAÇÃO  À  ATIVIDADE  CRIMINOSA.

POSSIBILIDADE.  REGIME  PRISIONAL  SEMIABERTO.  PENA-BASE
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  QUANTIDADE  DA  DROGA.

CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  REGIME
FECHADO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGOS 33, §2º E

§3º,  DO  CÓDIGO  PENAL  E  42  DA  LEI  N.  11.343/2006.  HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.[…]  III  –  No caso  concreto,  as  instâncias

ordinárias negaram a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §
4º, da Lei n.º 11.434/2006 ao fundamento de que a paciente se dedicaria à

atividades  criminosas.  Rever  tal  entendimento  exigiria  dilação  fático-
probatória, o que encontra óbice na estreita via do habeas corpus. IV – O

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei nº
8.072/90 – com redação dada pela Lei n 1.464/07. Por conseguinte, não é

mais  possível  fixar  o  regime  prisional  inicial  fechado  com  base  no
mencionado dispositivo. Para tanto, deve ser observado o preceito constante

do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal. V – In casu, fixada a pena-base acima
do mínimo legal, porque presente circunstância judicial desfavorável, mostra-

se adequada a aplicação do regime inicial mais gravoso (no caso, o fechado),
à paciente, condenada à pena inferior a 8 (oito) anos, primária, ostentando

condições judiciais desfavoráveis, nos termos da interpretação conjunta dos
arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006,

o  que  afasta  a  alegação  de  qualquer  ilegalidade.  Habeas  corpus  não
conhecido,  revogada  a  liminar  anteriormente  deferida”  (STJ  –  HC

340.833/RS,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  DJe
28/03/2016).

Por fim, no que toca ao requerimento sobre a detração da pena,
no caso concreto, inexiste irregularidade pelo não reconhecimento de tal instituto, pois
conforme  se  observa,  ainda  que  descontado  o  período  de  prisão  cautelar  da  pena
privativa de liberdade imposta, não haveria como se alterar o regime inicial fixado, vez
que a pena-base restou mantida como fixada na sentença, acima do mínimo legal, em
razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o justifica a imposição de
regime mais gravoso.

Sobre o tema:

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO



CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO.  INVIABILIDADE.  MATÉRIA  FÁTICO-

PROBATÓRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM
RAZÃO  DA NATUREZA DOS  ENTORPECENTES  APREENDIDOS  E

MAUS  ANTECEDENTES.  QUANTUM  PROPORCIONAL.  CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA  (ART.  33,  §  4º,  DA LEI  N.

11.343/06).  VEDAÇÃO.  MAUS  ANTECEDENTES  E  REINCIDÊNCIA.
REQUISITOS OBJETIVOS.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  CONDUTA

PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 CONTA PARA EFEITOS DE
REINCIDÊNCIA.  REGIME  FECHADO.  PENA  SUPERIOR  A  4  E

INFERIOR  A 8  ANOS.  PENA-BASE  FIXADA ACIMA NO  MÍNIMO
LEGAL.  MAUS  ANTECEDENTES.  GRAVIDADE  CONCRETA  DO

DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS  (55 PEDRAS DE
CRACK). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 33, § 3º DO CÓDIGO

PENAL.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.
DETRAÇÃO  DO  TEMPO  DE  PRISÃO  CAUTELAR.

IRRELEVÂNCIA  PARA  ALTERAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL.
CIRCUNSTÂNCIAS  DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO  DA PENA

POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DA
REPRIMENDA  SUPERIOR  A  4  ANOS.  HABEAS  CORPUS  NÃO

CONHECIDO.  1.  Diante  da  hipótese  de  habeas  corpus  substitutivo  de
recurso próprio,  a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior
Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na

inicial,  razoável  a  análise do feito  para  verificar  a  existência  de  eventual
constrangimento  ilegal.  2.  O  acolhimento  dos  pedidos  da  defesa  de

absolvição  e desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28
da Lei n. 11.343/06 demandaria o reexame aprofundado de provas, inviável

em  habeas  corpus.  3.  O  aumento  da  pena-base  em  1/6,  com  base  na
quantidade dos entorpecentes apreendidos e nos maus antecedentes, mostra-

se  razoável.  A quantidade  de  drogas  é  fundamentação  idônea  e  está  em
consonância  com o disposto  no  art.  42 da  Lei  n.  11.343/06,  que  prevê  a

preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art.
59 do Código Penal – CP. 4. A causa redutora de pena prevista no § 4º do art.

33, da Lei n. 11.343/06 poderá ser aplicada quando cumpridos os seguintes
requisitos:  ser  primário,  possuir  bons  antecedentes,  não  dedicar-se  a

atividades criminosa e não integrar organização criminosa. In casu, o acórdão
recorrido destacou que o paciente ostenta a condição de reincidente e possui

maus antecedentes, o que afasta, de plano, a concessão da causa especial de
redução da pena pretendida, estando esse fundamento em consonância com o

entendimento  desta  Corte.  5.  A conduta  prevista  no  art.  28  da  Lei  n.
11.343/06 conta para efeitos de reincidência, de acordo com o entendimento

desta Quinta Turma no sentido de que, ‘revela-se adequada a incidência da
agravante da reincidência em razão de condenação anterior por uso de droga,

prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, pois a jurisprudência desta Corte
Superior, acompanhando o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal,

entende que não houve abolitio criminis com o advento da Lei n. 11.343/06,
mas mera ‘despenalização’  da conduta de porte de drogas’ (HC 314594/SP,

rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1/3/2016). 6. É pacífica
nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime

mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base
em  fundamentação  concreta,  a  partir  das  circunstâncias  judiciais



dispostas no art. 59 do CP ou de outro dado concreto que demonstre a
extrapolação da normalidade do tipo. A propósito, quanto ao tema, foi

editado o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte e os enunciados n. 718
e 719 da Súmula do –STF.  No caso dos autos,  o  Tribunal  de origem

manteve a pena-base acima do mínimo legal,  haja vista  a  quantidade e
natureza  dos  entorpecentes  apreendidos,  bem como em razão  dos  maus

antecedentes.  Não  olvidando  que  a  reprimenda  corporal  tenha  sido
estabelecida em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, a

Corte Estadual manteve o regime inicial fechado a partir de motivação
concreta  extraída  dos  autos,  qual  seja,  a  quantidade  e  natureza  das

drogas  apreendidas   (55  pedras  de  crack),  que  evidenciam  a  maior
ousadia e periculosidade do paciente, correta a aplicação do regime mais

gravoso,  o  fechado na  hipótese,  exatamente em conformidade com o
disposto no art. 33,  §  3º, do CP e 42 da Lei n. 11.343/06. 7. É certo que o

§  2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado  pela Lei n.
12.736/2012,  determina  que  o  tempo  de  segregação  cautelar  deve  ser

considerado  na  pena  imposta,  para  o  estabelecimento  do  regime
prisional   fixado pela   sentença condenatória, não se confundindo com o

instituto da progressão de regime, próprio da execução penal. Inexiste
flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem no tocante à

detração  do  tempo  de  prisão  cautelar  do  paciente  para  fixação  do
regime  inicial,  pois  ainda  que  descontado  o  período  de  segregação

cautelar  da  pena  privativa de liberdade imposta, não haveria  alteração
do  regime  inicial  fixado,  tendo em vista  que a pena-base foi  fixada

acima do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis,  o  que  justifica  a  imposição  de  regime  mais  gravoso.

Precedentes. 8. A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior
a 4 (quatro) anos impede a sua substituição por restritivas de direitos (art. 44,

I,  do  CP). Habeas  corpus não  conhecido”(STJ  -  HC  354.997/SP,  Rel.
Ministro  JOEL  ILAN  PACIORNIK,  QUINTA  TURMA,  julgado  em

28/03/2017, DJe 07/04/2017). - Grifei e negritei.

Cabe  ressaltar  ainda,  que  as  alterações  trazidas  pela  Lei  nº.
12.736/201, não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a
detração, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal. Portanto, a possibilidade de
aplicação do instituto da detração deve ser analisada por citado Juízo.

Ante o exposto, DOU  PROVIMENTO PARCIAL  ao apelo
para reduzir a pena do acusado pelo crime de roubo majorado tentado na fração de 1/3,
totalizando uma pena de 3 (três) anos 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além
de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-
mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença impugnada.

Oficie-se ao Juízo processante, comunicando-se a confirmação
da sentença condenatória.

Expeça-se mandado de prisão, após o decurso do prazo de
embargos, sem manifestação.

É como voto.



Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva,  decano no exercício da Presidência da
Câmara  Criminal,  dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio
(com  jurisdição  limitada),  revisor  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador,  vogal).  Ausente
justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Procuradora de Justiça.

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

Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


