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DOS  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
RECEPTAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  DA  AUTORIA.  NÃO  ACOLHIMENTO.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  ROBUSTO.
DESCONHECIMENTO  DA  ORIGEM  ILÍCITA  DOS
PRODUTOS  IMPOSSIBILIDADE.  CONDUTA  E
CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  DEMONSTRAM  O
ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME.    PEDIDO DE
REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E
DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O CRITÉRIO
DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

1.  Inviável  o  acolhimento  de pleito  absolutório,
quando  há  provas  sólidas  a  justificar  a
condenação,  como a  declaração  do  policial  que
prendeu o réu em flagrante, na posse do objeto
produto de crime. 

2. Cabe ao acusado, flagrado na posse de objeto
roubado,  o  ônus  de  demonstrar  que  não  tinha
conhecimento  da  origem  ilícita  do  bem,
mormente quando as circunstâncias apontam em
sentido contrário.

3. Deve ser mantida a condenação pela prática do
crime de receptação dolosa se as circunstâncias
que  permeiam  os  fatos  comprovam  que  o
acusado tinha conhecimento da origem ilícita do
bem  apreendido  com  ele,  imperiosa  a
manutenção da condenação do réu.

4.  "A  pena  de  multa  e  a  pena  substitutiva  de
prestação  pecuniária  devem  guardar  proporção
com a pena privativa de liberdade, mas ao fixá-
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las  o  juiz  deve  atender,  principalmente,  à
situação econômica do réu".

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 1ª  Vara  da  Comarca  de  Catolé  do  Rocha/PB,
Ubiraci  Rocha,  vulgo  “Bira”, devidamente qualificado, foi denunciado como
incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal (fls. 02-03). 

Narra a peça acusatória  que no dia  25 de setembro de
2008, por volta das 14h30min, Policiais  Civis  do Estado do Rio Grande do
Norte se dirigiram até a residência do acusado, situada na Rua do Açougue,
na cidade de Catolé do Rocha/Pb, os quais, após receberam informações de
que o denunciado mantinha em um terreno de sua propriedade, partes de um
caminhão  D-40,  de  cor  bege,  tomado  em  assalto  em  09/04/2008,  o
prenderam em flagrante delito.

Narra ainda a denúncia que, ao chegarem a residência do
acusado,  localizaram no terreno vizinho, uma cabine de cor bege, molas de
suspensão,  uma  caixa  de  direção  e  peças  da  suspensão  dianteira,  todas
integrantes do veículo subtraído.

Deixou  o  Órgão  Ministerial  de  propor  a  suspensão
condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95, uma vez que
o denunciado possuía condenação anterior a prática delitiva.

Ultimada a instrução criminal, a  juíza a quo julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Ubiraci  Rocha, nas
penas do art. 180,  caput,  do  Código  Penal, fixando  a  pena  da  seguinte
maneira:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  01  (um)  ano  de  06  (seis)  meses  de  reclusão.  À  míngua  de  outras
circunstâncias a serem consideradas, tornou-a definitiva em 01 (um) ano de
06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Em cumprimento aos termos do art. 44 do CP, substituiu a
pena  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direito,  na  modalidade  de
prestação de pecuniária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando
em consideração as circunstâncias judiciais, e a capacidade do réu, fixando a
multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
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O  réu  interpôs  apelação  (fl.  382),  pleiteando  em  suas
razões (fls.387-393) por sua absolvição, ante a ausência de provas para um
decreto condenatório. Subsidiariamente, pela redução dos valores da multa e
da  prestação  pecuniária,  ao  argumento  de  que  não  teria  condições
econômicas de solvê-los.

Ofertadas as contrarrazões (fls. 406-409),  insurge-se  o
representante  ministerial,  em preliminar,  aduzindo que  o presente  recurso
fere  o princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões do recurso
são  mera  repetição  das  alegações  finais,  e  que  a  mesma  não  ataca  os
argumentos da sentença. No mérito, pelo desprovimento do recurso. 

 Seguiram os autos, já nesta Instância, à douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer, opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 413-421).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com
ele concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. PRELIMINAR  –  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE DOS RECURSOS:

Inicialmente  argumenta  o  Órgão  Ministerial  em  suas
contrarrazões  (fls.  406/409)  que  não  fora  devidamente  demonstrado  os
motivos pelos quais se pretende ver reexaminada a decisão, invocando ofensa
ao  princípio da dialeticidade.

Todavia,  não  se  pode  afirmar  que  o  recorrente  feriu  o
princípio da dialeticidade.

Segundo  o  princípio  da  dialeticidade,  o  recorrente  deve
expor  as  razões  pelas  quais  deve  ocorrer  análise  da  decisão  proferida
anteriormente,  expressando  toda  a  revolta  diante  dessa,  dando  a
oportunidade de a parte  contraria  contraditar  especificamente  as  razões  e
delimitando o exame dos pedidos ao órgão jurisdicional. 

 No  caso  em tela,  porém,  a repetição  dos  argumentos
deduzidos,  não  impede,  por  si  só,  o  não  conhecimento  do  recurso  de
apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes e deixam claro
o interesse pela reforma da sentença.
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Ademais, para que não seja prejudicado o direito do apelante
e em atenção ao princípio constitucional da ampla defesa, conheço do recurso,
passando a analisar seu mérito.

2. DO MÉRITO:

2.1. DO PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO:

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que não há
provas  a ensejar a condenação, argumentando que não sabia que os objetos
encontrados na garagem, por ele utilizados, eram produtos de crime. E ainda,
que  não obteve  vantagem indevida  em proveito  próprio  com o  objeto  da
presente lide.

Tal pleito deve ser rejeitado.

O acusado foi condenado como incurso nas penas do art.
180, caput, do CP, que reza:

“(...) Adquirir, receber, transportar, conduzir ou
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe ser produto de crime, ou influir  para que
terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
(...)”.

A materialidade resta consubstanciada pelo Auto de Prisão
em Flagrante (fls. 06-07),  Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 14), fotos
colacionadas (fls. 25-40), Laudo de Identificação de Modelo de Veículo (fl. 41)
e pelas demais provas carreadas aos autos.

A autoria, da mesma forma resta indubitável, apesar de o
acusado negar a prática delitiva (fls. 12 e .

As testemunhas inquiridas, confirmam a versão dos  fatos
apresentados na inicial acusatória. Vejamos:

Júlio César Fernandes de Oliveira,  testemunha,
em juízo, fl. 164: “(...) Que por volta de abril de
207, uma pessoa conhecida por Sandro passou,
juntamente com o denunciado na residência do
depoente,  trafegando  em  um  caminhão
semelhante ao constante na denúncia, D-40, cor
bege; que ambos passaram na casa do depoente
para dizerem que iam até Catolé do Rocha, atrás
de  uma  carroceria  de  madeira  para  colocar  o
caminhão(...)”.
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Júlio César Fernandes de Oliveira, testemunha,
em juízo,  fls.  397-398:  “(...)  que  o  depoente
apresentou  Mesaque  à  Sandro  e  ficou  com  o
acusado Bira num bar em frente à loja de carros
de Mesaque; que não presenciou a negociação
mas acredita que a venda do baú foi feita entre
3.000,00 e 3.500,00; que o depoente retornou
de São Bento na sua caminhoneta e Bira veio
com Sandro para Catolé do Rocha; que Bira foi
no  seu  Opala  e  Sandro  na  D-40;  que  ficou
sabendo  por  terceiros  que  Sandro  não  era
pessoa de boa confiança; que Sandro pediu para
guardar a caminhoneta na garagem do depoente
que se negou pois a mesma era pequena; que
Bira disse a Sandro que fosse a Catolé que lá ele
encontraria um lugar para guardar a D-40;que
foi  preso  pela  polícia  e  levado  até  Catolé  do
Rocha onde, num terreno vizinho às casa de Bira
foi  encontrada  a  D-40  desmanchada;  que  o
terreno  era  cercado  com  muro  das  casas
vizinhas e tinha uma porta   com um cadeado
cuja chave estava com Bira; que viu as partes
dos carros nesse local; que viu a cabine de uma
D-40 que era da mesma cor daquela que Sandro
tinha ido à sua casa (...)”. 

Mesaque Rodrigues Mariz, testemunha, em juízo,
fl. 275: “(...) que comprou um baú de caminhão
a  Cézar;  que  vendeu  o  baú  a  Francisco,  de
Mossoró; que depois disso o baú foi apreendido
em Caraúbas; que descobriram que o baú era
roubado; que o depoente não sabia que o baú
era produto de roubo; que a polícia veio atras do
depoente  e  daqui  foram  atras  de  Cézar  que
havia vendido o baú; que até São bento; que
César  relatou  a  polícia  que  o  carro  estava
desmanchado;  que  o  César  indicou  o  local  do
caminhão que estava desmanchado na casa de
Ubiraci (...)”. 

Outrossim,  os  condutores  do  flagrante,  o  Policial  Civil
Mário-Zan  Pinheiro  da  Silva  e  Geovan  dos  Santos  Gomes,  Policial  Militar,
assim declararam:
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Mário-Zan Pinheiro da Silva, Policial Civil do Rio
Grande do Norte, testemunha, na esfera policial,
fl.  06:  “(...)  QUE  com  base  nas  informações
colhidas  vieram  para  a  cidade  de  Catolé  do
Rocha  à  procura  de  UBIRA  ROCHA;  QUE
chegando na casa de UBIRAC ROCHA este num
primeiro momento negou saber da existência do
veículo,  bem  como  negou  ainda  conhecer
SANDRO,  porém  como  a  equipe  de  agentes
estava  acompanhada  de  JULIO  CESAR  e
MESAQUE, tendo havido uma pequena discussão
entre BIRA E JULIO CÉSAR acabou por confessar
que tinha algumas partes do veículo guardadas
em um terreno ao lado de sua residência”. 

Mário-Zan Pinheiro da Silva, Policial Civil do Rio
Grande do Norte, testemunha, em juízo, fl. 200:
“(...)  Que  encontraram  o  veículo  vizinho  a
residência  de  Ubiraci  Rocha,  em  um  terreno
baldio;  Que  esclarece  que  esse  terreno  fazia
parte  da  casa  de  Ubiraci,  pois  fazia  parte  da
propriedade  comum  todo;  Que  na  verdade
encontraram só partes do veículo; Que dava a
entender  que  o  veículo  tinha  sido
“desmanchado” naquele local, pois haviam peças
soltas e inúmeros parafusos; (…) Que chegaram
até Ubiraci  por informações de uma pessoa de
São  Bento,  uma  pessoa  que  faz  carroceria
fechada, onde Ubiraci teria deixado o furgão da
D-40.”

Geovan  dos  Santos  Gomes,  Policial  Militar,
testemunha, na esfera policial, fl. 08: “(...) QUE
quando  chegou  com  a  equipe  da  agentes  da
DEFUR de Mossoró, sob o comando do Delegado
Dr.  LUIZ  FERNANDO,  na  residência  de  Bira
Rocha este a princípio  negou que soubesse da
existência  de  caminhão  nenhum;  QUE
posteriormente  BIRA  ROCHA  confessou  que
estava de posse de uma CABINA DE UMA D-40 e
mais algumas peças;QUE BIRA ROCHA entregou
a chave de portão ao depoente e este abriu o
portão  e  lá  constatou  a  presença  da  CABINE
COR  BEGE,  MOLAS  DE  SUSPENSÃO,  UMA
CAIXA DE DIREÇÃO, PEÇAS DA SUSPENSÃO
DIANTEIRA, NÃO TENDO SIDO LOCALIZADO
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O  CHASSI  E  O  MOTOR  E  OUTRAS  PEÇAS
(...)”.

Geovan  dos  Santos  Gomes,  Policial  Militar,
testemunha, em juízo, fl. 201: “(...) Que foram
até  São  Bento,  na  Paraíba,  e  por  informes
chegaram até Catolé do Rocha na residência do
acusado Ubiraci, onde forma encontradas outras
peças do citado veículo D-40; Que essas peças
estavam todas desmontadas e separadas dando
a  entender  que  o  veículo  tinha  sido
desmanchado ali na residência de Ubiraci”.

Desta forma, apesar de o acusado haver negado conhecer
a origem ilícita do bem apreendido, tanto na esfera policial, quanto em juízo
(fls. 12 e 279/280), os depoimentos colacionados aos autos, não condizem
com as afirmações por ele apresentadas. 

Ademais,  os  registros  fotográficos  de  fls.  37/40,
demonstram  que  era  impossível  o  acusado  Ubiraci  não  ter  ciência  da
existência das peças da caminhoneta D-40 postas no terreno ao lado de sua
casa, pois da varanda dava perfeitamente para visualizá-las.

É cediço que nos crimes de receptação dolosa,  cabe ao
acusado o ônus de comprovar que desconhecia a procedência ilícita do bem
apreendido, apresentando versão plausível aos autos, o que não ocorreu no
caso em tela.

Sobre o assunto, colaciono as seguintes jurisprudências:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE  ENTORPECENTES.  PROVA.  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.  TESTEMUNHO  DE  POLICIAIS.
VALIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. EVIDÊNCIAS
QUE COMPROVAM A CIÊNCIA, PELO AGENTE, DA
ORIGEM  ESPÚRIA  DO  BEM.  ABSOLVIÇÃO
INADMISSÍVEL.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  I.  (…)  III.  A
alegação de atipicidade  da conduta  relativa  ao
crime  de  receptação  dolosa  não  se  revelou
comprovada. Embora não tenha confessado, as
condições  em  que  foi  encontrada  a  moto
apreendida,  sem  nenhum  documento  a
comprovar  uma  compra  lícita,  revela  que  o
acusado tinha a plena ciência da origem espúria
do  bem. lV.  Condenação  mantida.  Apelo
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desprovido.  (TJPB;  ACr  083.2010.001232-3/2;
Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joás de
Brito Pereira Filho; DJPB 02/07/2013; Pág. 13) 

“56061238 - PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. BEM
DE  ORIGEM  ILÍCITA.  ALEGADO
DESCONHECIMENTO  DESSA  CIRCUNSTÂNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  EVIDENCIAM  O
CONTRÁRIO.  PERDÃO JUDICIAL  CP,  ART.  180,
§5º).  INSTITUTO  APLICÁVEL  APENAS  À
RECEPTAÇÃO  NA  FORMA  CULPOSA.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  APELO.  NÃO
PROVIMENTO. I. O crime de receptação, é certo,
exige  a  comprovação  do  dolo  específico,  mas,
como nem sempre é possível se aferir, por meio
de  prova  direta,  se  o  imputado  tinha
conhecimento, ou não, da origem criminosa da
Res,  o  convencimento  do  julgador  há  de  ser
extraído  da  própria  conduta  do  agente  e  dos
fatos circunstanciais que envolvem a infração. II.
A prova da origem lícita do bem apreendido em
poder  do  acusado  deve  ser  feita  pelo  agente.
Então, aquele que é encontrado na posse de um
bem de origem criminosa é quem tem obrigação
de demonstrar, sem margem a dúvidas, que o
adquiriu de boa-fé. III. Se os elementos colhidos
conduzem  à  convicção  de  que  o  réu  tinha
conhecimento  da  origem  ilícita  do  bem,  a
manutenção  da  sentença  condenatória  pelo
crime  de  receptação  dolosa  é  medida  que  se
impõe, o que impede, inclusive, a aplicação do
perdão judicial, previsto no §5º do art. 180 do
Código Penal,  cabível  apenas nas hipóteses de
receptação  culposa.  (TJPB;  ACr  0003184-
20.2012.815.0981;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des. Joás de Brito Pereira Filho;
DJPB 12/06/2014; Pág. 14)”.

Neste diapasão, diante do exposto acima, não há que se
falar em eventual falta de provas para o decreto condenatório. O fato narrado
na denúncia se subsume inteiramente ao tipo penal incriminador do art. 180,
caput, do CP.

2. PLEITO  PELA  REDUÇÃO  DOS  VALORES  DA
MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA:
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Quanto  ao  pleito  para  que  seja  reduzida  a  prestação
pecuniária  substitutiva  da  pena  privativa  de  liberdade,  no  valor  de  R$
4.000,00 (quatro mil reais) e a pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um
mil reais),  em virtude da possível insuficiência financeira, tal pleito não deve
prosperar. Vejamos:

È bom consignar  ainda que,  o   apelante  colacionou aos
autos contracheque (fl. 401), os quais dão conta do recebimento mensal bruto
de R$ 1.000,00 (um mil reais), todavia, conforme se depreende nos autos, o
apelante é comerciante de couro e segundo razões de recurso (fls. 387/393) o
recorrente “ganha muito bem”: 

“(...) que ganha muito bem com seus negócios e
não precisa estar vendendo peças de carro para
obter ventagem indevida em proveito próprio ou
alheio”.

Não restou amplamente demonstrado nos autos a alegada
hipossuficiência financeira por parte do apelado, pelo contrário, o apelante,
além de ser comerciante, receber mensalmente a quantia mensal bruto de R$
1.000,00 (um mil reais), ainda possui advogado constituído nos autos, o que
evidencia sua capacidade de arcar com a pena pecuniária imposta.  

Por outro lado, conforme o disposto no art. 45 do Código
Penal, a prestação pecuniária tem patamar mínimo de 1 (um) e máximo de
360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Esse amplo espectro existe a fim
de  que  a  sanção  alternativa  não  se  revele  irrisória  ou  demasiada,  em
consonância com a realidade constante no processo.

No  caso,  tendo  em  conta  o  ilícito  praticado  pelo
denunciado,  e  notadamente  em  atenção  à  sua  presumível  capacidade
financeira, reputa-se proporcional a aplicação a ele imposta.

É  que  o  réu  demonstrou  perceber  mensalmente  quantia
líquida próxima a R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fl. 451) e, consoante consta no
instrumento de procuração carreado à fl. 117, é mecânico industrial. Ademais,
comprovou ter uma filha que contava 13 (treze) anos de idade (fl. 453), e,
assim, sua provável dependente. 

Ora, "a pena de multa e a pena substitutiva de prestação
pecuniária devem guardar proporção com a pena privativa de liberdade, mas
ao fixá-las o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu"
(ACrim n. 2011.055579-8, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 5.3.2013).

 Ademais, a  pena de multa,  nos crimes patrimoniais,  é
obrigatória, pois é cumulativa, e não pode ser dispensada, devendo, ainda,
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guardar  proporção  com  o  quantum  da  pena  privativa  de  liberdade
estabelecida.

 
5062571  -  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
APELAÇAO.  RECEPTAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  POR  NÃO  PROPOSTA  DE  SURSIS.
REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO
DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE
LAUDO.  INVIABILIDADE.  PALAVRA  DAS
TESTEMUNHAS  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  REDUÇÃO  DA  PENA.
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  CONHECIDO  E
NÃO  PROVIDO.  1)  não  há  que  se  falar  em
nulidade se revel o réu, não fora encontrado para
intimação  de  possibilidade  de  oferta  de  sursis
processual; 2) se torna dispensável o laudo do
objeto se demais meios de prova (apreensão do
objeto,  laudo  de  reconhecimento,  depoimentos
de  testemunhas  e  vítima)  garantem  livre  de
dúvidas a prática delitiva; 3) quanto ao pedido
de redução da pena, não há que se falar nessa
possibilidade,  pois  a  pena  fora  devidamente
aplicada  justifica-se  a  aplicação  da  pena  base
acima  do  mínimo  legal,  levando-se  em
consideração  que  substituída  a  reprimenda
corporal por restritivas de direitos, a multa deve
ser adequada a repressão e punição pelo crime
cometido.  4)  mantém-se  todos  os  termos  da
sentença, conhecendo do recurso e lhe negando
provimento.  (TJPA;  AP  20133032723-5;  Ac.
133375;  Altamira;  Primeira  Câmara  Criminal
Isolada;  Relª  Juíza  Conv.  Nadja  Nara  Cobra
Meda; Julg. 13/05/2014; DJPA 15/05/2014; Pág.
152)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 155, §4º, I, E 155,
CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 146, §1º,
TODOS DO CP. DELITOS DE FURTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  INVOCAÇÃO
DO PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  OBJETOS
FURTADOS  COM  AVALIAÇÃO  ÍNFIMA.
IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL.
AUSÊNCIA  DE  PERICULOSIDADE  SOCIAL  DA
AÇÃO.  REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE
DO COMPORTAMENTO DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE. CRIME DE CONSTRANGIMENTO
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ILEGAL  MAJORADO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
DESCABIMENTO.  RELEVÂNCIA  DA  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  DECOTE,  DE  OFÍCIO,  DA  CAUSA  DE
AUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DIRETAS OU
INDIRETAS  DA  EXISTÊNCIA  E  DA  LESIVIDADE
DA  ARMA.  REPRIMENDA  REESTRUTURADA.
EXCLUSÃO,  DE  OFÍCIO,  DA  PENA  MULTA
CUMULADA  COM  REPRIMENDA  CORPORAL
RELATIVA  AO  CRIME  DE  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. IMPOSIÇÃO. DELITO QUE NÃO ADMITE A
FIXAÇÃO  CONJUNTA  DE  AMBAS  AS
REPRIMENDAS. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA
DE  MULTA.  PERDA  DO  OBJETO.  RÉU
CONDENADO  APENAS  AO  CUMPRIMENTO  DE
PENA  CORPORAL.  PEDIDO  PREJUDICADO.
MANUTENÇÃO  DOS  DIREITOS  POLÍTICOS.
IMPOSSIBILIDADE.  DETERMINAÇÃO
CONSTITUCIONAL.  ISENÇÃO  DAS  CUSTAS
PROCESSUAIS.  CABIMENTO.  ACUSADO
ASSISTIDO  PELA  DEFENSORIA  PÚBLICA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (…) Levando-se
em  conta  que  após  a  reparação  da  sentença
condenatória e da reestruturação da reprimenda
o  apelante  foi  condenado,  tão  somente,  ao
cumprimento de pena corporal, fica prejudicado o
pedido  de  isenção  ou  redução da multa  fixada
pela instância de origem, pela perda do objeto.
Qualquer  que  seja  a  modalidade  de  pena
aplicada,  se  houver  o  trânsito  em  julgado  de
condenação criminal, imperiosa a suspensão dos
direitos  políticos  do  sentenciado  no  período  de
cumprimento da sanção penal, considerando que
o  artigo  15,  III,  da  CR/88  tem  aplicação
imediata,  constituindo  a  referida  providência
efeito  automático da condenação transitada em
julgado. (...)”. (TJMG; APCR 1.0704.10.008706-
0/001; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg.
12/09/2013; DJEMG 23/09/2013)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  FURTO  QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DO
DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE.
FURTO  PRIVILEGIADO.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. (…) 6.
PENA  PECUNIÁRIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
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AFASTAMENTO OU ISENÇÃO.  A  condenação  do
réu à pena de multa configura simples realização
do preceito secundário da norma incriminadora e,
por  isso,  é  de  aplicação  cogente,  não  sendo
possível o seu afastamento ou isenção, sob pena
de  violação  do  Princípio  da  Legalidade.  Pena
mantida no mínimo. Apelo parcialmente provido”.
(TJRS - Apelação Crime Nº 70049236268 – Rel.
Des.  Dálvio  Leite  Dias  Teixeira  –  DJ:
06/11/2013)”.

Ante todo o exposto, nego  provimento ao  recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás
de  Brito  Pereira  Filho,  dele  participando,  além  de  mim  Relator,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                 Relator -
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