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ACÓRDÃO
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RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Marcos Venicios Pereira da Costa
ADVOGADO: André Luiz Pessoa de Carvalho e outro
APELADO: Ministério Público Estadual

PENAL  e  PROCESSUAL  PENAL  –  Apelação  criminal.  Crime 
contra  o  patrimônio.  Furto.  Materialidade  e  autoria  delitiva. 
Comprovação.  Condenação.  Irresignação  defensiva.  Direito  de 
recorrer em liberdade. Pedido prejudicado.  Violação do princípio 
da  correlação  entre  denúncia  e  sentença.  Inocorrência. 
Possibilidade de  emendatio libelli. Art. 383,  caput, do Código de 
Processo  Penal.  Desclassificação  para  furto  tentado. 
Inviabilidade. Retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima. 
Inversão da posse. Delito consumado. Desprovimento.

− O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade  
formulado dentro do recurso de apelação é ineficaz,  haja vista  
que somente  será  apreciado quando do julgamento do próprio  
recurso que o acusado visa aguardar fora do cárcere.

− Nos termos do art.  383 do Código de Processo Penal,  o  
magistrando  sentenciante,  sem  modificar  a  descrição  do  fato  
contido  na  denúncia  ou  queixa,  poderá  atribuir-lhe  definição  
jurídica diversa,  ainda que,  em consequência,  tenha de aplicar  
pena mais grave.

− Em se tratando de crime de furto, considera-se consumado  
no  momento  em  que  o  agente  se  torna  possuidor  da  coisa  
subtraída, ainda que por breve lapso de tempo.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade,  em não  conhecer  da  preliminar  e  negar  provimento  ao  recurso,  nos 
termos do voto do Relator e, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de 
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Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Marcos  Venicios 
Pereira da Costa (f. 122) em face da sentença proferida pelo juiz da 7ª Vara Criminal  
da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 155, § 1º 1 

do Código Penal  (CP),  fixando-lhe pena privativa de liberdade de 2 (dois)  anos de 
reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais sanção pecuniária equivalente a 26 
(vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao 
tempo do fato (fs.110/116).

Quanto aos fatos, narra à denúncia que no dia 25 de de fevereiro 
de  2013,  por  volta  das  02:00hrs,  na  Rua  Monteiro  da  Franca,  o  denunciado,  ora 
apelante, subtraiu para si, durante o repouso noturno, 4 (quatro) cadeiras de alumínio 
pertencentes a vítima, Denisa Rodrigues dos Santos.

Consta nos autos que a vítima acordou por volta das 02:00hrs, 
após ouvir uma pancada como se alguém tivesse batido no portão, oportunidade em 
que verificou a presença do denunciado nas dependências de sua residência, tendo 
este, em seguida, pulado para o jardim da casa vizinha, onde foi preso, portando os 
objetos subtraídos (fs. 02/03).

Em  seu  arrazoado  a  d.  Defesa,  insurge-se,  preliminarmente, 
contra decisão do magistrado a quo ao argumento de que o juiz sentenciante, embora 
tenha fixado o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, negou-lhe o 
direito de apelar em liberdade.

Quanto ao mérito, intenta a desclassificação do furto na sua forma 
consumada para a modalidade tentada, eis que, a seu juízo, “a emendatio libelli, da 
forma que foi acolhida pelo juiz sentenciante, não se compatibiliza com o princípio da 
amplitude de defesa e contraditório” (sic) (fs. 133/136).

Contrarrazões  do  Ministério  Público,  pelo  não  provimento  do 
recurso, mantendo-se a sentença tal como proferida (fs. 139/140).

A Procuradoria-Geral de Justiça posiciona-se pelo desprovimento 
do apelo defensivo (fs. 142/146).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Conheço do recurso de apelação, porquanto próprio, tempestivo e 
regularmente  processado,  estando  presentes,  assim,  os  pressupostos  para  sua 
admissão.

1 CP -  Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.
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Muito  bem.  A preliminar  não  prospera  e,  quanto  ao  mérito,  a 
irresignação deve ser desprovida.

DA PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Ao desenvolver  as  razões  de  seu  inconformismo,  a  d.  Defesa 
pugna pelo reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, que, entendemos em 
não conhecer, uma vez que o feito já está em fase de julgamento.

A propósito2:

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 
2º,  II  E   IV  DO  CP).  PRISÃO  PREVENTIVA.  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.  DIREITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE. 
PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  ART.  387  DO  CPP. 
FUNDAMENTAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DOS  MOTIVOS  QUE 
JUSTIFICARAM  A  MEDIDA  CAUTELAR.  CONDIÇÕES  PESSOAIS 
FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  APELAÇÃO.  ANULAÇÃO  DO 
JULGAMENTO.  REALIZAÇÃO  DE  NOVO  JÚRI.  ACÓRDÃO  QUE 
DETERMINA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA VALENDO-
SE  DOS  ARGUMENTOS  APRESENTADOS  NO  DECRETO 
CONSTRITIVO. POSSIBILIDADE. ART. 312 DO CPP.
1.  Segundo  a  novel  orientação  desta  Corte  Superior,  ratificada  pela 
Jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  não  se  conhece  de 
habeas  corpus  impetrado  em  substituição  ao  cabível  recurso 
constitucional.
2.  A inadequação  da  via  eleita,  todavia,  não  desobriga  esta  Corte 
Superior  de  fazer  cessar  manifesta  ilegalidade  que  resulte  no 
cerceamento do direito de ir e vir do paciente.
3.  A prisão  preventiva  foi  decretada  em  face  da  periculosidade  do 
paciente, evidenciada pelo modus operandi da prática criminosa, motivo 
que se manteve na sentença condenatória.
4. O pedido de aguardar o apelo em liberdade resultou prejudicado 
com a superveniência do julgamento da apelação.
5.  A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, 
desde que feita de forma justificada, conforme manda o art. 387, § 
1º do Código de Processo Penal, não fere o princípio da presunção 
de inocência.
6.  A  anulação  do  julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri  não  conduz 
necessariamente  ao relaxamento  de prisão  do paciente,  visto  que  o 
acórdão  manteve  a  prisão  preventiva  pelos  mesmos  motivos 
apresentados  no  momento  de  sua  decretação,  ou  seja,  o  modus 
operandi revelador da periculosidade do agente.
7. Writ não conhecido. (grifamos).

Preliminar não conhecida.

2 (HC  257.929/PE,  Rel.  Ministra  ALDERITA  RAMOS  DE  OLIVEIRA  (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 31/05/2013)
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DO MÉRITO

Registro, inicialmente que a materialidade e a autoria, quanto ao 
crime de furto, devidamente comprovadas no decisum a quo, não foram contestadas.

DA EMENTADIO LIBELLI

Como  já  adiantado,  a  diligente  defesa  insurge-se  contra  a 
“emendatio libelli”, efetivamente materializada por ocasião da sentença condenatória.

Assevera  que  o  apelante  foi  preso  em  flagrante  quando 
empreendida  fuga,  não  tendo,  portanto,  a  posse  tranqüila  da  res  furtiva,  que  foi 
restituída a proprietária, razão pela qual, pleiteia a desclassificação do furto na sua 
forma consumada para a modalidade tentada.

Mas sem razão.

No  caso  dos  autos,  o  Representante  do  Ministério  Público 
denunciou Marcos Venicios Pereira da Costa, dando-o como incurso nas penas do art. 
155, §1º, c/c 14, II do Código Penal, pelo fato de no dia 25 de de fevereiro de 2013, por 
volta das 02:00hrs, na Rua Monteiro da Franca, ter subtraído, 4 (quatro) cadeiras de 
alumínio pertencentes a vítima, Denisa Rodrigues dos Santos.

Relata, ainda, que o apelante foi preso, no jardim da casa vizinha, 
portando os objetos subtraídos.

Vejamos o do art. 383, caput do Código de Processo Penal:

CPP - Art. 383.  O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na 
denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda 
que,  em conseqüência,  tenha de aplicar  pena mais grave.  (Redação 
dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

É  a  hipótese  denominada  emendatio   libelli,  não   estando  o 
julgador restrito à tipificação jurídica dada na inicial, uma vez que os fatos, dos quais o 
apelante  efetivamente  se  defendeu,  se  encontravam  minimamente  descritos  na 
denúncia ofertada pelo ilustre membro do Parquet.

Ora, o acusado se defende dos fatos e não da tipificação legal.

Nesse sentido3:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL.  NEGATIVA DE  VIGÊNCIA AO  ART.  564,  IV,  DO  CPP. 
ACÓRDÃO  RECORRIDO  ASSENTADO  EM  FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO  DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. VIOLAÇÃO AO ART 386, II E 
V,  DO  CPP.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.  REEXAME  DE  MATÉRIA 

3 (AgRg no Ag no REsp 1367472/SC, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014)
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FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 12, I, DA LEI 
Nº 8.137/90. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. HIPÓTESE 
DE  EMENDATIO  LIBELLI.  POSSIBILIDADE.  MALFERIMENTO  AO 
ART. 71 DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO JUSTIFICADO 
PELO  NÚMERO  DE  INFRAÇÕES  COMETIDAS.  POSSIBILIDADE. 
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA 
CORTE.  SÚMULA 83/STJ.  AFRONTA AOS  ARTS.  5º,  LV,  E  93,  IX, 
AMBOS  DA  CF.  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  NÃO  CABIMENTO. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta 
em  fundamentos  constitucional  e  infraconstitucional,  qualquer  deles 
suficiente, por si  só,  para mantê-lo,  e a parte vencida não manifesta 
recurso extraordinário" (Súmula 126/STJ).
2. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer 
um cotejo  fático  probatório  a  fim de analisar  a  existência  de provas 
suficientes  a  embasar  o  decreto  condenatório,  ou  a  ensejar  a 
absolvição. Incidência do óbice constante no enunciado 7 da Súmula 
deste STJ.
3.  É cediço que não havendo modificação quanto ao fato descrito 
na exordial  acusatória,  assim como a hipótese presente,  pode o 
magistrado  dar  nova  classificação  jurídica  ao  fato  definido  na 
denúncia ao prolatar a sentença (emendatio libelli),  prescindindo 
de aditamento da peça exordial ou mesmo de abertura de prazo 
para a  defesa se manifestar,  já  que o réu se defende dos fatos 
narrados pela acusação e não dos dispositivos de lei indicados.
4. É pacífico na jurisprudência desta Corte o entendimento de que "o 
aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 
2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade de 
infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 
2 infrações;  1/5,  para 3  infrações;  1/4,  para 4  infrações;  1/3,  para 5 
infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações". (AgRg 
no REsp 1169484/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 
16/11/2012) 5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de 
recurso  especial,  o  exame  de  eventual  ofensa  a  dispositivo  da 
Constituição Federal,  ainda que para fim de prequestionamento,  sob 
pena  de  usurpação  da  competência  reservada  ao Supremo Tribunal 
Federal.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifamos).

Assim, é evidente a relação da emendatio libelli com os princípios 
“jura  novit  curia” (a Corte conhece o direito) e  da “narra mihi factum, dabo tibi jus” 
(narra o fato e te darei o direito), de modo que, a partir dos fatos trazidos na peça  
acusatória, pressupondo-se que o magistrado tem pleno conhecimento da legislação, é 
de se entender que tenha também seu próprio entendimento jurídico sobre o dispositivo 
normativo ao qual os fatos se subsumem.

Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, em 
nulidade da sentença ou mesmo de nulidade do feito, eis que o acusado se defendeu, 
como dito, dos fatos descritos na denúncia, onde foram dadas todas as oportunidades 
de defesa.

Como preconiza  o  mesmo  artigo  383  do  Código  de  Processo 
Penal,  sequer  importa  se  tal  alteração  agrava,  mantém  ou  alivia  a  situação  do 
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denunciado. Isso  porque a defesa do réu é calcada nos fatos narrados na denúncia e 
não, na capitulação jurídica indicada pelo órgão do Ministério Público.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Melhor  sorte  não  socorre  a  defesa  quanto  ao  pleito  de 
desclassificação do delito para a sua forma tentada, ao argumento de o apelante ter  
sido  preso  em  flagrante  quando  empreendida  fuga,  não  tendo,  portanto,  a  posse 
tranquila da res furtiva, que foi restituída à proprietária.

Como  se  depreende  do  exame  dos  autos,  houve  o  efetivo 
desapossamento da vítima e inversão da posse da  res furtiva,  tendo o réu, após a 
prática  da  subtração,  se  evadido  do  local,  portando  os  pertences  subtraídos,  que 
somente foram recuperados após a ação da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante, 
no jardim da casa vizinha, onde tentou se esconder após a prática delituosa.

A circunstância de a posse dos bens subtraídos ter sido apenas 
transitória  e  de  o  acusado  ter  sido  preso  em  flagrante  pouco  tempo  após  o 
desapossamento, como ocorreu no caso vertente, se afigura irrelevante.

É  cediço  que  nos  delitos  de  ordem patrimonial,  a  despeito  de 
pretérita  controvérsia  quanto  ao  momento  consumativo  do  crime,  o  entendimento 
doutrinário e jurisprudencial sedimentou-se no sentido de que a sua consumação dá-se 
no momento exato da subtração e inversão da posse, não tendo o tempo da posse a 
menor relevância.

Segundo  a  doutrina  mais  abalizada,  hoje  basta  a  inversão  da 
posse, ainda que por brevíssimo lapso temporal, e nada mais.

Sobre o tema discorre Cezar Roberto Bitencourt4, in verbis:

[...]  “O entendimento jurisprudencial que vem predominando, inclusive 
no  Pretório  Excelso,  tem  como  consumado  o  roubo  tão  só  pela 
subtração dos bens da vítima,  mediante violência ou grave ameaça, 
ainda que, ato contínuo, o próprio ofendido detenha o agente e recupere 
a res” [...].

Nesse sentido, vem se orientando a jurisprudência pátria.

Observe decisão do STF5:

EMENTA Habeas corpus. Roubo consumado. Inversão da posse da res 
subtraída. Precedentes. Ordem denegada.
1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “à consumação 
do  crime  de  roubo  é  suficiente  a  verificação  de  que,  cessada  a 
clandestinidade ou a violência, tenha o agente tido a posse da coisa 
subtraída,  ainda  que  retomada  logo  em seguida” (HC nº  94.243/SP, 

4 Cezar Roberto Bitencourt, in Tratado de Direito Penal - Volume 3 - 6ª edição. Ed. Saraiva, 2010, 
p.116/117.

5 (HC 114328, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013) 
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Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/8/09).
2. Ordem denegada. 

No STJ6 também prevalece a mesma orientação:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 15,  262,  563, 
564, III, C, TODOS DO CPP. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL 
AO MENOR DE 21 ANOS. DESNECESSIDADE. RÉU MAIOR DE 18 
ANOS.  NOVO CÓDIGO CIVIL.  2.  OFENSA AO ART.  14,  II,  DO CP. 
ROUBO.  MOMENTO  DE  CONSUMAÇÃO.  DESNECESSIDADE  DA 
POSSE  MANSA E  PACÍFICA.  INVERSÃO  DA POSSE.  TEORIA DA 
AMOTIO. 3. CONTRARIEDADE AO ART. 29, § 1º, E 59, AMBOS DO 
CP.  PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR  IMPORTÂNCIA.  MATÉRIA  QUE 
DEMANDA  O  REEXAME  DO  ARCABOUÇO  PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1.  Após a edição do Código Civil  de  2002,  quando a maioridade foi 
estabelecida em 18 (dezoito) anos, não é mais necessária a nomeação 
de curador especial, no processo penal, para os acusados com idade 
entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos.
2.  Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de 
que, para a consumação do delito de roubo, assim como no de 
furto, não é necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído, 
sendo  suficiente  a  inversão  da  posse,  adotando-se,  portanto,  a 
teoria da apprehensio ou amotio.
3.  A pretensão de modificar  o entendimento firmado pelas instâncias 
ordinárias,  com o objetivo  de fazer  incidir  a  causa de diminuição de 
pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, demandaria reexame de 
provas, o que é inviável na via do recurso especial, segundo dispõe o 
enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifamos).

Nesta Câmara7 a questão já foi objeto de decisão, senão vejamos:

APELAÇÃO  CRIMINAL  Roubo  majorado  consumado.  Condenação. 
Pleito  de  reconhecimento  de  que  o  crime  não  se  consumou,  por 
ausência  de  retirada  do  bem  da  esfera  de  proteção  da  vítima. 
Irrelevância para fins de consumação do delito de roubo. Requerimento 
de  aplicação  da  atenuante  da  confissão  espontânea.  Réu  que,  em 
nenhum  momento,  confessou  a  prática  do  delito  a  ele  imputado. 
Depoimento  do acusado que não serviu  como prova para o decreto 
condenatório. Desprovimento do apelo.
Nossos tribunais não exigem a posse tranquila ou pacífica da res furtiva 
para a consumação do delito de roubo, tampouco a retirada do bem da 
esfera de proteção da vítima.  À consumação do delito patrimonial 
basta  a  mera  inversão  da  posse  do  bem  pelo  agente,  ou  seja, 
quando a coisa é simplesmente extirpada da posse do ofendido e 
apreendida pelo acusado.
Não  há  que  se  falar  em  aplicação  da  atenuante  de  confissão 

6 (AgRg no AREsp 404.293/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado 
em 27/03/2014, DJe 07/04/2014)

7 TJPB - Acórdão do processo nº 07520110045582002 - Órgão (CÂMARA CRIMINAL) - Relator DES. 
JOÃO BENEDITO DA SILVA - j. em 21/06/2012 
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espontânea se o acusado em nenhum momento reconhece a prática do 
delito a ele imputado,  tampouco o juiz sentenciante utiliza-se do seu 
depoimento para embasar o édito condenatório. (grifamos).

Outra8:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. Art. 157, caput, do Código 
Penal. Desclassificação para a forma tentada. Impossibilidade. Negado 
provimento.
Considera-se consumado o delito quando, cessada a grave ameaça 
ou a violência, o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel 
subtraída,  pouco  importando  o  tempo  que  esteve  na  posse  da 
coisa subtraída e se essa saiu ou não da esfera de disponibilidade 
da vítima. Ademais, não se exige a retenção tranquila da coisa, basta a 
mera inversão da posse. (grifamos).

Sendo assim, não merece acolhimento o pleito defensivo, voltado 
para a desclassificação do delito para a sua modalidade tentada.

Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena restou aplicada um 
pouco acima do mínimo legal, entretanto, de maneira fundamentada, de acordo com os 
elementos  de  prova  contidos  nos  autos  e  em estrita  e  fiel  observância  do  critério 
trifásico, na forma dos arts. 59 e 68 do Código Penal9.

No ponto, eis o STJ10:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO. 
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  FIXAÇÃO  ACIMA DO  MÍNIMO  LEGAL. 
DESFAVORABILIDADE  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS. 
ELEVAÇÃO  MOTIVADA.  QUALIFICADORAS.  UTILIZAÇÃO  DE  UMA 
PARA  QUALIFICAR  O  DELITO  E  DAS  OUTRAS  COMO 
CIRCUNSTÂNCIAS  LEGAIS  (AGRAVANTES).  POSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP E 5º, XLVI, E 93, 
XI, DA CF/88. COAÇÃO ILEGAL NÃO PATENTEADA.
À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como 
dos arts.  5º,  XLVI,  e 93,  IX,  da CF/88,  não há o que se falar  em 
nulidade  da  sentença  ou  do  acórdão  quando  foram  apontados, 
clara  e  precisamente,  os  motivos  pelos  quais  considerou-se 
desfavoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, justificando a 
fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.
Diante  das  particularidades  do  caso  concreto  e  da  motivação 
apresentada pelo Tribunal apontado como coator, não se pode concluir 
como  manifestamente  ilegal  ou  mesmo  desproporcional  o  aumento 

8 TJPB - Acórdão do processo nº 20020100352497001 - Órgão (CAMARA CRIMINAL) - Relator DES. 
ARNÓBIO ALVES TEODOSIO - j. em 31/01/2013 

9 CP - Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento 
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão  
consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de 
aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

10 (HC  139.577/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA TURMA,  julgado  em  21/06/2012,  DJe 
01/08/2012)
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procedido  na  primeira  fase  da  dosimetria,  ante  a  existência  de 
circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois revela-se justo e atende aos 
fins a que se propõe a aplicação da pena = necessidade de reprovação 
da conduta incriminada na forma como cometida, sem perder de vista 
as características pessoais daqueles a quem a sanção se destina.
[…].
3. Ordem denegada. (grifamos).

Adequado está o regime aberto para o cumprimento de pena. É 
disposição expressa do art. 33, § 2º, “c”11 do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos dos artigos 44, inciso I12, do Código 
Penal, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos.

Os  pressupostos  do  art.  7713,  do  Código  Penal,  também  não 
restaram satisfeitos. Não há pois se falar em suspensão condicional da pena.

Logo,  vista  sob  qualquer  ângulo,  não  merecem  prevalecer  as 
pretensões recursais.

Ante o exposto, não conheço da preliminar e nego provimento à 
apelação.

É o voto.

11 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.  
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
[…];
§ 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: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
(…);
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o 
início, cumpri-la em regime aberto.

12 CP - Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 
quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com 
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

13 CP - Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser 
suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I  -  o  condenado  não  seja  reincidente  em  crime  doloso;  (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de 
11.7.1984)
II  -  a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social  e personalidade do agente,  bem como os  
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.(Redação dada  
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por  
quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde 
justifiquem a suspensão. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
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Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  relator, 
Carlos  Martins Beltrão Filho,  revisor  e  Joás de Brito  Pereira  Filho.  Ausente Márcio 
Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Álvaro 
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador 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, 05 de fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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