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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE
CORRUPÇÃO  DE  MENORES  E  FURTO
QUALIFICADO.  CONFISSÃO.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
APELO.  ABSOLVIÇÃO.  EMBRIAGUEZ.  ATO
VOLUNTÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO
PRIVILEGIADO. INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE
VALOR  DE  PEQUENA MONTA.  DOSIMETRIA
DA  PENA.  PRIMARIEDADE.  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA  CONSIDERADAS  PELO
MAGISTRADO  PRIMEVO.  ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.  AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO
QUANTO  AO  MOMENTO  EM  QUE  SE
PROCEDEU  O  RESSARCIMENTO.  PENA  DE
MULTA.  ERRO  MATERIAL.  EXACERBAÇÃO
OBSERVADA.  REDUÇÃO IMPERIOSA.  APELO
PROVIDO PARCIALMENTE.

A embriaguez voluntária,  ao contrário da fortuita
ou  da  proveniente  de  força  maior,  não  tem  o
condão  de  afastar  o  dolo  ou  excluir  a
imputabilidade penal, e, ademais, não há provas
de  sua  completa  incapacidade  de  entender  o
caráter ilícito do fato, quando da prática delitiva.

Não há como se reconhecer o furto privilegiado
(artigo  155,  §2º  do  CP)  quando  o  valor  da  res
furtiva não  pode  ser  considerado  de  pequena
monta, ainda que primário o réu.

Para  a  redução  decorrente  do  arrependimento
posterior  faz-se necessário  que o ressarcimento
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se  dê  por  ato  voluntário  do  réu  e  antes  do
recebimento da denúncia. Não comprovados tais
requisitos, não pode ser o benefício reconhecido.

Há  de  se  reduzir  a  pena  de  multa  quando  se
mostra completamente desproporcional à privativa
de liberdade imposta.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO,
PARA  REDUZIR  A  PENA  DE  MULTA,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-de  de  Apelação  Criminal (fl.  60)  manejada,

tempestivamente, pelo réu  Joelson da Silva Pereira face a sentença de fls.

53/59, proferida pelo  Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Araruna,

que  julgando  parcialmente  procedente a  pretensão  punitiva  estatal

condenou-o a uma pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de

corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) e 04 (quatro) anos, 09 (nove)

meses e 15 (quinze) dias pela prática do crime de  furto qualificado pelo

concurso de pessoas (artigo 155, §4º, IV do Código Penal), resultando uma

pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de

reclusão,  a  ser  cumprida no regime semiaberto,  mais  214 (duzentos e

quatorze) dias-multa ante o reconhecimento do concurso formal de crimes

(artigo 70 do Código Penal).

Em suas confusas razões recursais  de  fls.  61/65,  não nega a

autoria do crime porém declina ser primário e que praticou o ato sob o efeito de

álcool,  motivo  pelo  qual  requereu  sua  absolvição  por  insanidade  parcial  e

temporária ou, ao menos, a redução da pena, com a aplicação da atenuante de

confissão espontânea.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ressaltou  a  ocorrência  de  arrependimento  posterior  eis  que  o

dano foi reparado com a restituição da coisa antes de oferecida a denúncia,

ensejando a redução da pena de um a dois terços.

Levantou, também, a tese de configuração de furto privilegiado eis

que os objetos seriam de pequeno valor e suplicou pela redução da pena de

multa e concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Contra-arrazoando  (fls.  69/70),  o  Representante  do  Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção da sentença objurgada in totum.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  parecer  de  fls.  74/77,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo  ofereceu

denúncia em desfavor de Joelson da Silva Pereira, dando-o como incurso nas

sanções penais dos  artigo 155, §4º, I  e IV do Código Penal c/c 244-B do

Estatuto da Criança e do Adolescente, por ter, no dia 26 de junho de 2012,

na companhia do adolescente JLP, à época com 12 (doze) anos de idade,

subtraído para si, mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes à Sra.

Iris Dantas Paz.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo  primevo  a julgar

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal  condenando-o a uma

pena de  01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de  corrupção de

menores (artigo 244-B do ECA) e  05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 17

(dezessete) dias de reclusão mais 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa

Desembargador João Benedito da Silva
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pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo

155, §4º, IV do Código Penal), resultando uma pena definitiva de 05 (cinco)

anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida

no regime semiaberto, mais 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, ante o

reconhecimento do concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal).

Em  confusas  razões,  pugnou  o  Recorrente,  inicialmente,  sua

absolvição, não por negar a autoria – eis que se trata de réu confesso  (vide

mídia digital de fl. 52) – mas por ter praticado o ato delitivo sob efeito de álcool.

Acontece que a embriaguez voluntária, ao contrário da fortuita ou

da proveniente de força maior, não tem o condão de afastar o dolo ou excluir a

imputabilidade penal, e, ademais, não há provas de sua completa incapacidade

de entender o caráter ilícito do fato, quando da prática delitiva.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  FURTO  SIMPLES  -
EMBRIAGUEZ  VOLUNTÁRIA  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE.  A  embriaguez  voluntária  ou
culposa,  completa ou incompleta,  não tem o condão
de excluir a imputabilidade penal do agente, nem de
reduzir sua pena. (TJ-MG - APR: 10527110000173001
MG  ,  Relator:  Fortuna  Grion,  Data  de  Julgamento:
21/05/2013,  Câmaras  Criminais  /  3ª  CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2013)

Outrossim, no que se refere ao pedido de reconhecimento do furto

privilegiado (artigo 155, §2º do Código Penal), apesar do réu ser primário (vide

fl. 27), não há que se falar em valor de pequena monta da res furtiva eis que,

de acordo com as declarações da vítima (mídia digital de fl. 52), se tratavam de

uma batedeira, um liquidificador, um bojão de gás, uma televisão, entre outros.

Ultrapassada essa questão, requereu o réu a redução da pena

ante sua confissão e sua primariedade, porém, ambas as circunstâncias foram

Desembargador João Benedito da Silva
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corretamente avaliadas pelo magistrado  primevo quando da primeira fase da

dosimetria tanto do crime de corrupção de menores:

a) culpabilidade do réu minimizada, pois não indicação
de que o menor tenha resistido à prática delitiva;  b)
Antecedentes: é tecnicamente primário (avaliação
positiva);  c)  Conduta  social:  ruim,  inclusive,  a
segunda  testemunha  do  rol  defensivo  disse  que  o
acusado não é bem visto na sociedade, pelo fato de se
acompanhar de pessoas ruins (avaliação negativa); d)
Personalidade:  não  aferida  no  caso  concreto
(avaliação positiva); e) motivos: não os possuía, mas a
ausência de motivo não é o mesmo que um motivo
injustificado  (avaliação  positiva,  portanto);  f)
circunstâncias:  normais,  sem  registros  consideráveis
(avaliação positiva); g) Consequências: não há prova
produzida na fase judicial  quanto ao comportamento
anterior  desse  menor,  ou  seja,  se  era  mal  afamado
quanto  a  práticas  de  pequenos  delitos  (avaliação
positiva);  h)  comportamento  da  vítima:  não  há
(avaliação positiva).
Ponderadas as circunstâncias judiciais,  considerando
que  a  pena  para  esse  crime  varia  de  1  (um)  a  4
(quatro)  anos  de  reclusão,  sendo  reconhecida  uma
única circunstância negativa (conduta social), valendo
cada  uma  delas,  na  nossa  ótica,  o  equivalente  a
quatro meses e quinze dias (4 – 1 = 3 anos; 3 anos
divididos  por  oito  circunstâncias:  4,5  meses),  fixo  a
pena base 1 ano, 4 meses e 15 dias […] Presentes as
atenuantes  da  confissão e  da  menoridade, razão
pela qual reduzo a pena para 1 ano. Sem causas de
aumento  ou  de  diminuição  da  reprimenda,  que  ica
definitiva nesse montante: 1 ano de reclusão. (fl.  58)
(grifei)

Quanto do furto qualificado pelo concurso de pessoas:

a) culpabilidade do réu bem definida, porquanto, sua
intenção ficou bastante clara em subtrair o alheio, sem
qualquer fato capaz de minorar-lhe a responsabilidade.
Avaliação  negativa.   b)  Antecedentes:  é
tecnicamente  primário  (avaliação  positiva); c)
Conduta social: ruim, inclusive, a segunda testemunha
do rol defensivo disse que o acusado não é bem visto
na sociedade, pelo fato de se acompanhar de pessoas
ruins  (avaliação  negativa);  d)  Personalidade:  não

Desembargador João Benedito da Silva
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aferida  no  caso  concreto  (avaliação  positiva);  e)
motivos:  não os possuía, mas a ausência de motivo
não é o mesmo que um motivo injustificado (avaliação
positiva, portanto);  f)  circunstâncias: durante a tarde,
pelos fundos da residência, sem registro considerável
(positiva);  g)  Consequências:  a  vítima  recuperou  os
pertences  (avaliação  positiva);  h)  comportamento  da
vítima:  a  vítima  não  contribuiu  para  facilitar  o  crime
(avaliação negativa).
Ponderadas as circunstâncias judiciais,  considerando
que a pena para esse crime varia de 2 (dois) a 8 (oito)
anos  de  reclusão,  sendo  em  número  de  cinco  as
circunstâncias negativas, valendo cada uma delas, na
nossa ótica, o equivalente a nove meses (8 – 2 = 6
anos;  6  anos  divididos  por  oito  circunstâncias:  9
meses),  fixo a pena base em 5 anos e 9 meses de
reclusão […] Diante da atenuante da confissão e da
menoridade, reduzo a pena em 1/6 (11 meses e 15
dias), caindo o total para 4 anos e 9 meses e 15 dias.
Presente  a  acusa  de  aumento  do  concurso  formal,
decorrente da primeira condenação pela corrupção de
menores, elevo a pena em 1/6 […] ou seja, 9 meses e
17  dias,  na  forma  do  art.  70  do  CPB,  tornando
definitiva  a  reprimenda  em 5  anos,  06  meses  e  17
dias. (fl. 58) (grifei)

Também  não  há  que  se  falar  em  diminuição  da  pena  pela

ocorrência de arrependimento posterior eis que o artigo 16 do Código Penal

leciona que:  “Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa,

reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da

queixa,  por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois

terços.” (grifei)

Nesse  diapasão,  atente-se  que  para  se  configurar  o  benefício

supramencionado  é  necessário  que  a  restituição  da  coisa  se  dê  por  ato

voluntário do réu, o que não se observou no caso em epígrafe, eis que a res

furtiva (01 liquidificador da marca Mallory, 01 batedeira da marca Arno e 01

bujão de gás) foi apreendida pela Polícia na posse de Jailson Alves de Araújo

Júnior, que afirmou ter comprado os objetos do réu. Vejamos:

Que ontem, dia 27/06/2012, quarta-feita, por volta das

Desembargador João Benedito da Silva
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quatro  horas  da  tarde,  estava  em  sua  residência
quando  o  menor  conhecido  por  JAJÁ  chamou  o
depoente;  QUE  JAJÁ  estava  do  outro  lado  da  rua,
perto da Escola conhecido por GRUPO DO CUSCUZ;
QUE JAJÁ estava acompanhado de JOELSON; QUE
JOELSON lhe ofereceu para comprar um liquidificador
e uma batedeira, dizendo que era da mãe dele; QUE
JOELSON pediu  R$50,00 (cinquenta  reais)  nos dois
objetos,  no  entanto  o  depoente  ofereceu  R$20,00
(vinte  reais);  QUE  JOELSON  aceitou  os  R$20,00
(vinte reais) e entregou os objetos; QUE observou que
JAJÁ estava com um celular de cor preta e prata da
marca  SONY-ERICSON;  QUE  ontem  mesmo,  dia
27/06/2012,  a  polícia  militar  foi  na  sua  casa  e
perguntou pelos objetos e o depoente confirmou que
tinha comprado a JOELSON e entregou os objetos à
polícia militar […] (fl. 08).

Outrossim, apesar da vítima ter afirmado em Juízo que o réu teria

lhe entregue uma televisão e ressarcido o valor dos bens roubados (R$300,00)

não recuperados (vide mídia  digital  de fl.  52),  não consta nos autos que a

reparação se deu antes do recebimento da denúncia, não restando, assim,

configurado o citado benefício.

No  que  se  refere  ao  quantum imposto  a  título  de  multa,

percebo,  inicialmente,  um erro material  na sentença ora objurgada eis  que,

quando da dosimetria,  veio o magistrado  primevo a fixar uma pena de 228

(duzentos e vinte e oito) dias-multa, enquanto no dispositivo indicou ser ela de

214 (duzentos e quatorze) dias-multa.

No caso, considerando ter sido o recurso manejado pela Defesa,

não poderia haver o  reformatio in pejus por essa Instância  ad quem, motivo

pelo qual entendo por correto o quantum de 214 (duzentos e quatorze) dias-

multa.

Ademais, há de se atentar que sendo o caso de concurso formal

aplica-se o seguinte dispositivo legal:

Desembargador João Benedito da Silva
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Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou
omissão,  pratica  dois  ou  mais  crimes,  idênticos  ou
não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis
ou,  se iguais,  somente uma delas,  mas aumentada,
em  qualquer  caso,  de  um  sexto  até  metade. […]
(grifei)

Nessa senda, desconsiderando a sanção pelo crime de corrupção

de menores (eis que de valor inferior), elevou-se a pena definitiva do crime de

furto qualificado em 1/6, obtendo-se, assim, um total de 05 (cinco) anos, 06

(seis) meses e 17 (dezessete) dias.

Acontece que, se a pena definitiva pelo crime de furto qualificado

foi  imposta  entre  o  quantum mínimo  (02  anos)  e  o  médio  (06  anos)

abstratamente previsto em lei, mostra-se irrefutavelmente exacerbada a multa

quando em valor muito superior ao parâmetro médio (125) das variáveis legaisi,

in verbis:

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao
fundo penitenciário  da quantia fixada na sentença e
calculada  em  dias-multa.  Será,  no  mínimo,  de  10
(dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta)
dias-multa. (grifei)

À vista disso, passo a proceder a redução da sanção de multa:

1ª fase:  Considerando que a pena-base estipulada para o crime

de furto  qualificado foi  de 05 (cinco)  anos e 09 (nove)  meses de reclusão,

estipulo a pena-base em 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

2ª fase: Considerando as atenuantes de confissão e menoridade,

reduzo-a em 1/6, obtendo, assim, uma pena de 37 (trinta e sete) dias-multa, a

qual torno definitiva ante a ausência de outras atenuantes, majorantes, causas

de aumento e de diminuição.

Desembargador João Benedito da Silva
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Concurso formal:  elevando a pena em 1/6 (um sexto),  defino

como pena de multa final a de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no importe

unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor na data do crime.

Ultrapassada referida questão, há de se sublinhar não ser cabível

a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito eis que a

pena definitiva ultrapassa o quantum máximo de 04 anos, previsto no inciso I

do artigo 44 do Código Penal.

Forte  em tais razões,  dou provimento parcial  ao apelo para,

apenas,  reformar  a  pena  de  multa  de  214  (duzentos  e  quatorze)  para  45

(quarenta e cinco) dias-multa, mantendo, no mais, a sentença vergastada em

todos os seus termos.

É como voto.

   Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


