
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0018315-08.2014.815.2002 – 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Wallace Clementino Vicente
ADVOGADO: Ednilson Siqueira Paiva
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  QUALIFICADO  NA
MODALIDADE TENTADA.  IRRESIGNAÇÃO.  REGIME
DE  CUMPRIMENTO  INICIAL  DA  REPRIMENDA.
PLEITO  DE  MODIFICAÇÃO  PARA  O  REGIME
ABERTO.  REINCIDÊNCIA.  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA
PARA  A  IMPOSIÇÃO  DO  REGIME  SEMIABERTO.
DESPROVIMENTO.

–  Apesar de a reprimenda final do réu haver sido estabelecida
em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é incabível,
nos  termos  do  art.  33,  §2º,  "c",  do  Código  Penal,  o
estabelecimento  de  regime  aberto  ante  a  reincidência  por  ele
ostentada. Logo, há motivação idônea para a fixação do regime
prisional mais gravoso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados.
 
ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
mantendo a sentença inalterada.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Wallace
Clementino Vicente contra a sentença de fls. 155/160, proferida pelo MM Juiz Adilson
Fabrício  Gomes Filho,  da  1ª  Vara  Criminal  da  Capital,  a  qual  julgou procedente  a
denúncia  ajuizada  pelo  Ministério  Público  Estadual,  condenando  o  réu  pelo
cometimento do crime de furto na modalidade tentada – artigo 155, §4º, I c/c art.
14, II, ambos do CP – à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em
regime semiaberto, além da pena pecuniária fixada em 10 (dez) dias-multa, à base de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Não houve a substituição preconizada
no art. 44 ou suspensão condicional da pena do art. 77, ambos do CP, ante a reincidência
do réu.

Nas razões  recursais  (fls.  182/187),  a  defesa  sustenta  que  a
sentença afrontou o art. 33, “b”, do CP, ao estabelecer o regime inicial fechado para o



cumprimento da pena, apesar de o recorrente ser primário e condenado a uma pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Ao final, requer a readequação do regime
prisional imposto para o aberto.

Em contrarrazões (fls. 188/193), o representante do Ministério
Público de primeira instância pugna pela manutenção da decisão vergastada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer do
insigne Procurador de Justiça Álvaro Gadelha Campos, opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 201/204).

É o relatório.

VOTO:

Conforme  relatado,  pretende  o  recorrente  a  reforma  da
sentença  unicamente  para  modificar  o  regime  prisional  inicial  fixado  no
semiaberto para o aberto.

Na fixação do regime inicial  de cumprimento de pena,  o juiz
deverá  apresentar  motivação  concreta,  atendo-se  à  quantidade  de  pena  aplicada,  às
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e à existência, ou não, da
reincidência.

Vejamos a literalidade do art. 33 do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-
aberto ou aberto.  A de detenção, em regime semi-aberto,  ou aberto, salvo
necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
§ 2º -  As penas privativas de liberdade deverão ser  executadas em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(...)
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e
não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-
aberto;
c)  o  condenado  não reincidente,  cuja  pena seja  igual  ou  inferior a  4
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
(...)
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(...)

Nessa linha, foi editada a Súmula n. 440/STJ, segundo a qual,
fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional
mais  gravoso  do  que  o  cabível  em razão  da  sanção  imposta,  com base  apenas  na
gravidade abstrata do delito. 

Na mesma esteira, há os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, os quais indicam, respectivamente: 

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação  idônea  para  a  imposição  de  regime  mais  severo  do  que  o
permitido segundo a pena aplicada. 



A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea.

Por outro lado, consoante o disposto no enunciado nº 269 da
Súmula  do  STJ:  “É  admissível  a  adoção  do  regime  prisional  semiaberto  aos
reincidentes  condenados a pena igual  ou inferior  a quatro anos  se  favoráveis  as
circunstâncias judiciais”. 

Assim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a
aplicação do regime aberto para condenados a crime punidos por reclusão, quando
o réu for reincidente. Nesse caso, sendo a reprimenda inferior a 4  (quatro anos), o
regime deverá ser o semiaberto e se superior a 4 (quatro) anos, mesmo inferior a 8
(oito)  deverá  cumprir  a  pena  inicialmente  no  regime  fechado,  desde  que  sejam
favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269 do STJ). Seja como for, repita-se, a
reincidência do acusado impede a aplicação do regime aberto, como pretendeu o
recorrente. Confira-se:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  RECEPTAÇÃO.  PENA INFERIOR  A 4  ANOS.  REGIME
INICIAL  SEMIABERTO.  RÉU  REINCIDENTE. DECISÃO  EM
CONSONÂNCIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  1.  O
Tribunal de origem não destoou da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça ao fixar o regime inicial semiaberto para o resgate da pena de 1 ano e
2 meses de reclusão, considerando a reincidência do réu (condenação anterior
por crime de roubo). 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  1071066/SP,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017)

HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  PENAL.
TENTATIVA  DE  ESTELIONATO.  PENA  INFERIOR  A  QUATRO
ANOS  DE  RECLUSÃO.  ALEGAÇÃO  DE  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL DECORRENTE DA FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO
AO  RÉU  REINCIDENTE.  AUSÊNCIA  DE  PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA.  PRECEDENTES.  ORDEM  DENEGADA.  1.  É  firme  a
jurisprudência  deste  supremo  tribunal  no  sentido  de  que  a  pena  de
reclusão inferior a dois anos não cria direito subjetivo ao regime aberto
para  o  seu  cumprimento,  mormente  quando  o  réu  é  reincidente.  2.
Ordem  denegada  (STF;  HC  113.304;  SP;  Segunda  Turma;  Relª  Minª
Carmen Lúcia; Julg. 02/04/2013; DJE 17/04/2013; Pág. 25)

CONSTITUCIONAL.  PENAL.  HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM
SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO  PRÓPRIO.  VIOLAÇÃO  DE
DOMICÍLIO.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA.  INSUFICIÊNCIA  DA
MEDIDA.  APLICAÇÃO  DO  REGIME  ABERTO  PARA
CUMPRIMENTO INICIAL DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU
REINCIDENTE (CP,  ART.  33,  §  2º,  "B").  HABEAS CORPUS  NÃO
CONHECIDO.(…)  03.  Conquanto  ao  réu,  condenado pela  prática  do
crime de violação de domicílio (CP, art. 150), tenha sido aplicada pena
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o fato de ser reincidente impede a
concessão do regime prisional aberto para seu cumprimento inicial.
04. Habeas corpus não conhecido. (HC 203.782/SP, Rel. Ministro NEWTON
TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC),  QUINTA
TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015)

Na hipótese dos autos, destaca-se que, da análise da folha de
antecedentes  criminais  do  agravado,  às  fls.  124/125,  há  a  certificação  de
condenação  transitada  em  julgado  em  19/05/2015  (processo  nº  0024121-
24.2014.815.2002).



Logo,  apesar  de  a  reprimenda  final  do  réu  haver  sido
estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão – 01 (um) ano e 03
(três) meses de reclusão – revela-se incabível o estabelecimento de regime aberto ante
a reincidência por ele ostentada. Logo, conclui-se que a fundamentação apresentada
na sentença é idônea a justificar a fixação do regime prisional mais gravoso.

Este Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. Apropriação indébita (art. 168, caput,
CP). Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação. Apelação. Alegada
exacerbação da pena. Inocorrência. Estrita observância do sistema trifásico.
Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado que justificam
a aplicação da  pena  acima do mínimo legal. Pretendida modificação do
regime inicial de cumprimento da pena. Impossibilidade. Regime fixado
em consonância com o  art. 33, §§ 2º e 3º do CP. Desprovimento. Tendo
sido plenamente observado o sistema trifásico de aplicação da pena, justifica-
se a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, quando suficiente para
reprimir  a  conduta  do  agente,  mormente  se  considerada  a  incidência  de
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao  acusado. Segundo  o  preceito
estatuído no art. 33, § 2º, “c” do CP, o regime aberto é reservado apenas
para  as  penas  que  não  excedam  a  quatro  anos,  desde  que  não  seja
reincidente o condenado. Sendo reincidente o apelante, e desfavoráveis a
ele  a  maioria  das  circunstâncias  judiciais  analisadas,  justifica-se  a
adoção do regime inicial fechado, ainda que tenha sido a pena fixada em
menos de quatro anos de reclusão. Inteligência da Súmula nº 269 do STJ.
Desprovimento  do  recurso  (TJPB;  ACr  027.2009.001526-7/001;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;  DJPB
22/10/2012; Pág. 9) (grifo nosso).

Logo, não há como acolher o pleito recursal pretendido.

ANTE O EXPOSTO, em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo incólume a sentença.

Após o decurso do prazo de Embargos de Declaração sem
manifestação, expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu o julgamento 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).  Ausente  justificadamente  o Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão
Filho.

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, 03 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
   Relator
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