Atualização 10: para ser juntada na pág. 979 do Livro de 2014

Direito Penal
No final da pág. 979 é feita a seguinte pergunta:

Se a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, é possível a fixação de
regime inicial mais severo do que o previsto pela quantidade de pena? Ex.: Paulo,
réu primário, foi condenado a uma pena de seis anos de reclusão. As
circunstâncias judiciais foram favoráveis. Pode o juiz fixar o regime inicial fechado?
No Livro foi explicado que o tema era polêmico, mas agora parece que temos
uma definição. Atualize seu livro porque a resposta agora é a seguinte:
NÃO. A posição que prevalece no STJ é a de que, fixada a pena-base no mínimo
legal e sendo o acusado primário e sem antecedentes criminais não se justifica a
fixação do regime prisional mais gravoso (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC
303.275/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 03/02/2015).
O STJ possui um enunciado no mesmo sentido:
Súmula 440-STJ: 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.
Esse é também o entendimento do STF:
Habeas corpus. Penal. Processual penal. Roubo. Artigo 33, § 2º, do
CP. Imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais
gravoso. Possibilidade, desde que seja a decisão devida e
concretamente
fundamentada.
Circunstâncias
judiciais
reconhecidamente favoráveis. Pena-base fixada no mínimo legal.
Ausência de fundamentação apta ao agravamento do regime
prisional. Habeas corpus deferido.
(...)
3. A Corte tem entendido que a fixação de regime mais severo do que
aquele abstratamente imposto pelo art. 33, § 2º, do CP não se admite
senão em virtude de razões concretamente demonstradas nos autos.
4. Ausência, no caso concreto, de fundamentação válida, nas razões
de convencimento, para a fixação do cumprimento da pena em
regime inicialmente fechado.
(STF. 1ª Turma. HC 118.230, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 08/10/2013)

Outro precedente recente envolvendo agora especificamente o roubo:
No crime de roubo, o emprego de arma de fogo não autoriza, por si só, a
imposição do regime inicial fechado se, primário o réu, a pena-base foi fixada no
mínimo legal.
STJ. 5ª Turma. HC 309.939-SP, Rel. Min. Newton Trisotto (Desembargador
convocado do TJ-SC), julgado em 28/4/2015.

