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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  FURTO
CONCURSO  DE  AGENTES.  ART.  155,  §  4º,
INCISO  I,  DO  CP.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS  AO  RÉU.  FIXAÇÃO  DA
PENA-BASE  NO  MÍNIMO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.  RAZOABILIDADE  NA
EXASPERAÇÃO  DA  PENA-BASE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO

“A  existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  autoriza  a  fixação  da  pena-base
acima do patamar mínimo e o estabelecimento de
regime  prisional  mais  severo”  (STJ  –   HC
135.490/DF)

Não há como o juiz fixar a pena-base no mínimo
legal,  se  presentes  circunstâncias  judiciais
justificadoras da exasperação, do que se conclui
ter  sido  razoável  o  quantum fixado  na  decisão
recorrida.

A C O R D A  a  Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade,  em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O



Cuida-se de Apelação Criminal manejada, tempestivamente, por

Romaro Félix da Silva, em face da sentença de fls. 51/53-v, proferida pelo

Juízo  de  Direito  da  6ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa,  a  qual  condenou  o

recorrente a uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30

(trinta) dias-multa em regime aberto, sendo tal pena privativa de liberdade

substituída  por  penas  restritivas  de  direitos,  consistentes  em  prestação  de

serviços à comunidade e multa (pena pecuniária).

Em sede de razões recursais (fls. 60/63), o apelante aduz que,

considerando  que  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP  lhe  são

favoráveis, deveria o juiz sentenciante ter iniciado a primeira fase com a pena

mínima e a pena definitiva também no mínimo. 

Requer,  assim,  o  provimento  do  recurso,  a  fim  de  que  seja

modificada a pena que lhe foi aplicada, reduzindo-a para o mínimo legal. 

Nas contrarrazões (fls. 64/66), o Ministério Público pugnou pelo

desprovimento  da  apelação,  para  que  se  mantenha,  in  totum,  a  decisão

prolatada.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  parecer  (fls.  71/72),

opinando pelo do desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Das  razões  de  inconformismo  (fls.  60/63),  constata-se  que  o

recorrente insurge-se, unicamente, contra os critérios de cálculo utilizados pelo

magistrado quando da realização da dosimetria da pena,  entendendo ser a

sentença merecedora de reforma nesse ponto, haja vista fazer jus a aplicação

da pena-base no mínimo legal.

A propósito, verifica-se, na sentença combatida, que o magistrado



singular elaborou a dosimetria  da pena-base, nos seguintes termos:

Passo  a  dosagem  da  pena,  analisando,  agora,  as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de
forma individualizada.
A culpabilidade é forte, posto que tinha conhecimento
o  réu  da  ilegalidade  do  ato  praticado,  agindo
conscientemente.  O  acusado  é  primário.  A conduta
social  não  há  como  ser  apreciada  por  não  haver
informações  nos  autos  sobre  o  papel  social  do
inculpado em seu meio. A personalidade do increpado
não  há  como  ser  analisada,  visto  que  não  existem
elementos  suficientes  para  tanto  e  por  absoluta
impossibilidade técnica para proceder tal averiguação.
Ademais,  tal  circunstância  judicial,  por  evidente
consagração  ao  direito  penal  do  autor,  fere
pensamento  penalístico  atual  que  se  ampara
constitucionalmente  no  direito  penal  do  fato.  Os
motivos  apresentados  pelo  agente  demonstram-se
insubsistentes  e  inidôneos  para  a  prática  criminosa.
Em relação às circunstâncias e condições do crime,
também  estas  não  se  contrárias  ao  increpado.  O
comportamento  da  vítima  pode  ser  mencionado
apenas  no  que  pertine  em  deixar  residência  sem
vigilância, sem ser, contudo, suficiente para favorecer
o réu.
Isto  posto,  fixo  a  pena  base  em  03  (três)  anos  de
reclusão.  EM  SEGUNDA  FASE,  reconheço  a
atenuante prevista no art. 65, II, “d”, do CP, pelo fato
de  ter  o  réu  confessado  a  autoria  delituosa,  donde
reduzo  a  condenação  em  04  (quatro)  meses.  Não
havendo mais agravantes nem atenuantes ou qualquer
causa de aumento ou diminuição de pena a computar,
computando a  condenação  em 02 (dois)  anos  e  08
(oito)  meses  de  reclusão,  A  QUAL  TORNO
DEFINITIVA à míngua de outras causas a considerar.
(destaques originais)

Pois bem. Uma vez que o recorrente foi condenado como incurso

nas penas do art.  155,  §  4º,  IV,  do  CP (furto  qualificado pelo  concurso de

agentes),  deve  a  pena-base  partir  dos  parâmetros  legais  estabelecidos  no

preceito  secundário  da  norma,  estipulados,  respectivamente,  nos  limites

máximo e mínimo de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Ora, dessume-se da operação efetuada na 1ª fase da dosimetria

da  pena  que  foram  sopesadas  como  negativas  03  (três)  das  08  (oito)

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, quais sejam, a culpabilidade,

os motivos e o comportamento da vítima, valoração essa que justificou, sob a



ótica do juízo singular, a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

De fato, há respaldo concreto para o reconhecimento das 03 (três)

circunstâncias judiciais negativas em desfavor do apelante.

No  que  pertine  à  culpabilidade,  percebe-se  dos  autos  ter  ela

transbordado  das  balizas  normais  do  tipo  legal,  uma  vez  que  o  crime  foi

praticado  mediante  invasão  à  propriedade  alheia  ocorrida  durante  período

noturno. Já os motivos do crime revelam ambição em obter vantagem fácil em

prejuízo alheio. Por seu turno, com relação ao comportamento da vítima,  não

se pode afirmar  que  ela  tenha  concorrido  para  o  crime,  pelo  que se  deve

reputar também tal circunstância como desfavorável ao réu.

Dessa forma, em havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis

ao  apelante,  não  há  como  se  manter  a  pena-base  no  mínimo  legal,

legitimando-se,  destarte,  a  exasperação da pena em patamar  superior,  fato

esse que, no caso concreto, ocorreu com bastante razoabilidade, porquanto

fixada a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Sobre a impossibilidade de se manter  a pena-base no mínimo

legal, quando presentes circunstâncias judiciais não favoráveis ao réu, vejam-

se os precedentes: 

HABEAS  CORPUS.  FURTO.  ARROMBAMENTO.
QUALIFICADORA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
REINCIDÊNCIA.  REGIME  INICIAL  FECHADO.
POSSIBILIDADE.
1. O arrombamento constitui hipótese qualificadora do
crime de furto.
2.  A  existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  autoriza  a  fixação  da  pena-base
acima do patamar mínimo e o estabelecimento de
regime prisional mais severo.
3. Ordem denegada.
(HC  135.490/DF,  Rel.  Ministro  ADILSON  VIEIRA
MACABU  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe
03/02/2012)

RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.



DOSIMETRIA DA PENA.  PRIMARIEDADE  E  BONS
ANTECEDENTES.  PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  ELEVAÇÃO  JUSTIFICADA.
ALTERAÇÃO  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA  N.  7  DO  STJ.   RECURSO  NÃO-
CONHECIDO.
1. A primariedade e os bons antecedentes do acusado
não acarretam, por si só, a fixação da pena-base no
mínimo  legal,  pois,  se  houverem  circunstâncias
judiciais  desfavoráveis,  a  reprimenda  de  piso
poderá ficar em patamar acima do mínimo.
2.  In  casu,  verifica-se  existir  motivação  idônea  que
justifique  a  presença  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis,  situação apta legitimar a elevação da
sanção inicial,  a  saber:  a intensa culpabilidade e as
consequências negativas do crime. Ademais, rever o
julgado,  da  maneira  pretendida  nas  razões  do
especial,  demanda  revolvimento  do  conjunto  fático-
probatório dos autos, medida interditada pela Súmula
n. 7 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp  1157887/AC,  Rel.  Ministro  VASCO  DELLA
GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe
26/03/2012)
(grifamos)

Quanto à metodologia utilizada pelo magistrado nas 2ª e 3ª fases

da dosimetria da pena, da mesma forma, nenhum reparo deve ser realizado na

sentença ferreteada.

Com  efeito,  constata-se  ter  sido  devidamente  reconhecida  e

valorada  a  circunstância  atenuante  da  confissão  (art.  65,  II,  d,  do  CP  ),

reduzindo a pena-base para o quantum de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de

reclusão. Outrossim, à mingua de causas de aumento ou diminuição da pena,

não merece censura a fixação da pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito)

meses.

Em  arremate,  resulta  devidamente  justificada  nas  condições

econômicas do réu a imposição da pena de 30 (trinta) dias-multa à base de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

De  todo  o  exposto,  resultando  infundados  os  argumentos



lançados na apelação, não há como ser acolhida a pretensão recursal do réu.

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

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.

Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 14 (quatorze  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR


