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DIREITO PENAL. Apelação Criminal. Crime contra o 
patrimônio. Furto simples. Condenação. Substituição 
da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de 
direitos.  Requisitos  verificados.  Provimento  do 
recurso.

-  Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, há que  
ser reconhecido o direito à substituição da pena.

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

ACORDA a Câmara Criminal  do Tribunal  de Justiça do 
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do Relator e em desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de 
Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por José Ailton 
Alves da Silva, que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz de 
Direito da Vara Única da Comarca de Jacaraú/PB, que julgou procedente a 
denúncia, condenando-o como incurso no crime previsto no art. 155, caput, do 
Código Penal, a uma pena total de 01 (um) ano de reclusão (fs. 55/58). 

Consta da denúncia que no dia 14.10.2014, por volta das 
07:00hs, na cidade de Jacaraú/PB, o denunciado teria subtraído da residência 
da vítima, Silvânia Heronildo da Silva, um botijão de gás, sete camisas, duas 
bermudas, um par de tênis Adidas, um aparelho de DVD Lenoxx, três frascos 



de perfume e um mostruário de joias contendo vinte pares de brincos, onze 
colares, oito anéis e uma pulseira (fs. 02 e 03). 

Sustenta,  o  Apelante,  haver  se  omitido  o  Magistrado 
quanto  à  analise  do  direito  à  suspensão  condicional  da  pena  ou  a  sua 
substituição por restritiva de direitos, por considerar satisfeito os requisitos de 
ambos.

Ressalta,  ainda,  que  por  não  existir  estabelecimento 
prisional adequado ao cumprimento da pena em  regime aberto, deve lhe ser  
reconhecido o direito de cumpri-la em regime domiciliar.

 
Pugna,  ao  final,  pelo  provimento  do  recurso,  para  que 

aplicada a suspensão condicional da pena ou, subsidiariamente, a substituição 
da  pena  por  restritiva  de  direitos  ou  o  cumprimento  da  pena  em  regime 
domiciliar (fs. 66/69).

Contrarrazões às f. 70/72.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento 
do recurso, às f. 79/82.

É o relatório.

VOTO  –  Desembargador  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior 
(Relator).

DA PRELIMINAR DO RECURSO

TEMPESTIVIDADE

O recurso é tempestivo, porquanto interposto logo após 
sentença proferida em audiência, conforme se verifica à f. 57.

DO MÉRITO RECURSAL

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS:

A  materialidade  e  autoria  delitivas  encontram-se 
devidamente provadas nos autos, consoante se verifica do Auto de Prisão em 
Flagrante  (fs.  05/17),  Auto  de Apresentação e  Apreensão (f.  18)  e  Auto  de 
Entrega  (f.  19),  devendo-se ressaltar,  ainda,  que  se  trata  de  réu  confesso, 
conforme se verifica do interrogatório de f. 54.

Sobre  a  prova  testemunhal,  observe-se  trechos  dos 
relatos  de  Antônio  Celestivo  Sobrinho  e  da  vítima,  consignados  em  juízo, 
respectivamente (fs. 52 e 53):



(...)  Que  ouviu  do  acusado  a  confissão  e  a  
localização dos bens furtados (...) que todos os bens  
foram devolvidos à vitima (...)

(...)  que  ao  chegar  no  local  Ailton  confessou  a  
prática do furto (...) que recuperou todos os objetos  
furtados (...) 

Desse modo, quanto à condenação do Apelante, laborou 
com acerto o Magistrado, merecendo ratificação a sentença neste ponto.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Verifica-se dos autos que o Juiz a quo aplicou pena-base 
no mínimo legal – 01 (um) ano de reclusão -, apesar de considerar negativas 
as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Assim, apesar de não haver consignado fundamentação 
idônea relativamente às circunstâncias judiciais referidas, considerando que a 
pena  foi  fixada  no  mínimo,  quanto  à  dosimetria,  não  merece  reparos  a 
sentença.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Ao contrário do que sustenta o Ministério Público em suas 
contrarrazões e a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o Apelante 
preenche  os  requisitos  indispensáveis  à  substituição  da  pena  privativa  de 
liberdade por restritiva de direitos.

Observe-se que o Magistrado, para negar ao Apelante o 
direito  à  substituição da pena,  afirma que a conduta  social  não a  autoriza.  
Contudo, quando da análise das circunstâncias judiciais consignou: “A conduta 
social é aparentemente normal (...).”

Ora, ainda que se verificasse dos autos que a conduta 
social  do  Apelante  não  é  recomendável,  não  é  dado  a  esta  Corte  alterar 
fundamentação do Magistrado favorável  ao  réu,  já  que se  trata  de  recurso 
exclusivo da defesa. 

Ademais, a Procuradoria-Geral de Justiça afasta o direito 
a substituição afirmando tratar-se o condenado de reincidente em crime doloso, 
apontando certidão de antecedentes criminais coligida às f.  12/14. Contudo, 
tais  páginas  referem,  em  verdade,  a  relatos  colhidos  na  fase  de  inquérito 
policial e documentos pessoais da vítima, não a antecedentes criminais.

Em  sentido  contrário,  na  certidão  de  antecedentes 
criminais,  juntada  às  f.  27/29,  não  há  registro  de  sentença  transitada  em 
julgado, razão pela qual não resta provado que o Apelante é reincidente em 
crime doloso.



Ademais,  vê-se  que  o  Apelante  foi  condenado  a  pena 
mínima, isto é, 01 (um) ano de reclusão, satisfazendo, também, o pressuposto 
relativo à quantidade da pena.

Assim, restam satisfeitos os requisitos descritos no art. 44 
do CP, razão pela qual a pena privativa de liberdade, imposta ao condenado, 
deve ser substituída por uma restritiva de direitos, conforme prevê o §2º do 
referido dispositivo. 

Ante  o  exposto,  dou  provimento à  Apelação,  para 
substituir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão por uma 
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade 
ou  à  entidade  pública,  pelo  mesmo  período,  em  estabelecimento  a  ser 
designado pelo  Juiz  de  Direito  da  Vara  Única  da Comarca de Jacaraú/PB, 
competente para a execução penal.

Oficie-se o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de 
Jacarau/PB,  competente  para  a  execução  penal,  para  início  a  execução 
provisória  da  pena,  intimando-se  o  réu  para  se  apresentar  em  audiência 
admonitória.  

É o voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador,  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos, Presidente  da  Câmara 
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores 
Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, Revisor.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy 
de Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João 
Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior

                    Relator
  


