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APELAÇÃO.  FURTO  QUALIFICADO.  PROVAS
CONTUNDENTES  DA  MATERIALIDADE  E
AUTORIA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  PENA  BASE.  EXACERBAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  MANUTENÇÃO. ERRO
MATERIAL.  CORREÇÃO  DE  OFICIO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

Obedecidas  as  regras  de  aplicação  da  pena
prevista  nos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal,
correta  se  mostra  a  manutenção  do  quantum
fixado  na  sentença  condenatória,  mormente,
quando  a  reprimenda  imposta  ao  acusado  se
apresenta proporcional e suficiente à reprovação
do fato, não merecendo reparos.

A  pena  definitiva  imposta  ao  acusado  se
apresenta proporcional e suficiente à reprovação
do fato, não merecendo reparos.

Constatando-se  que  há  erro  material  na  pena
definitiva  imposta  ao  apelante,  a  correção  de
ofício é medida que se impõe.
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Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO,
PARA CORRIGIR  A PENA,  RESULTANDO  EM 01  (UM)  ANO  09  (NOVE)
MESES E 10 (DEZ)  DIAS DE RECLUSÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Anderson Moreira

Cruz (f. 125), contra sentença condenatória (fls.119/123), prolatada pelo Juízo

de Direito  da 3ª  Vara  Regional  de Mangabeira  que,  julgou procedente  a

denúncia, para condená-lo nas sanções dos art. 155, § 1º, c/c art. 155, § 4º,

inc. I, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, a uma pena de 02 (dois)

anos de reclusão,  a ser cumprida inicialmente em regime aberto,  sendo a

pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, a saber:

prestação de serviços a comunidade e proibição de frequentar bares, boates

casas de prostituição ou congêneres e casas de jogos durante o tempo da

condenação.

Em  suas  razões  (fls.137/140),  o  apelante  alega  que  as

circunstâncias lhes são favoráveis, pugnando, a aplicação da pena no patamar

mínimo.

Em  contrarrazões  (fls.143/147),  o  representante  do  Ministério

Público opinou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador  José

Marcos Navarro Serrano, exarou Parecer (fls.151/153), pelo não provimento do

recurso.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

O representante  do  Ministério  Público  Estadual  ofereceu

denúncia (f. 02/04) em desfavor do réu Anderson Moreira Cruz,  imputando-

lhe a prática dos crimes delineados no art. 155, § 1º, c/c art. 155, § 4º, inc. I,

c/c  art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

 

Ultimada a instrução criminal o Juízo primevo julgou procedente

a pretensão punitiva Estatal para condenar o acusado pela prática do crime

delineado no art. 155, § 1º, c/c art. 155, § 4º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, todos

do Código Penal, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser

cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade

substituída por duas restritivas de direito,  a saber:  prestação de serviços a

comunidade e proibição de frequentar bares, boates casas de prostituição ou

congêneres e casas de jogos durante o tempo da condenação.

Inconformado, o ora apelante recorreu da decisão, em busca da

reforma do decisum, tão somente com relação a pena aplicada ao argumento

de que as circunstâncias lhes são favoráveis para a aplicação da reprimenda

no patamar mínimo.

No entanto, a pretensão não merece prosperar.

 A materialidade e autoria delitiva são incontestes, inclusive, não

fora objeto do recurso, tendo o apelante se conformado com a condenação.

Como visto, o apelante foi condenado nas sanções dos art. 155, §

1º, c/c art. 155, § 4º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, a uma

pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Desembargador João Benedito da Silva
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Dispõe o art. 155 do CP:

Art.  155  -  Subtrair,  para  si  ou  para  outrem,
coisa alheia móvel:
§ 1º -  A pena aumenta-se de um terço,  se o
crime é praticado durante o repouso noturno,
…. 
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos,
e multa, se o crime é cometido: 

I  -  com  destruição  ou  rompimento  de
obstáculo à subtração da coisa; 

Pois bem. De início, para melhor aferir a irregularidade apontada

pelo ora apelante com relação a reprimenda aplicada, transcrevo a parte da

sentença em que fora atacada (f. 119/121). Vejamos: 

CULPABILIDADE:  o  acusado  agiu  com  grau  de
reprovabilidade de conduta ao escolher estabelecimento
comercial cujo proprietário frequentemente lhe concedia
almoço e quentinhas;
ANTECEDENTES DO RÉU:  embora o réu responda a
outras ações penais não podem ser consideradas para
fim de aferimento de antecedentes;
CONDUTA SOCIAL: não há informação sobre sua vida
social;
MOTIVO DO CRIME: não há como inferir  o motivo do
crime;
PERSONALIDADE DO AGENTE:  não  existe  qualquer
elemento  plausível  para  aferição  da  personalidade  do
acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
CIRCUNSTÂNCIAS DO  CRIME:  as  circunstâncias  em
que  o  crime  aconteceu,  simulando  o  réu  estar
trabalhando  no  estabelecimento  que  praticou  o  crime,
demonstram  que  ele  pensava  que  ele  não  iria  ser
descoberto o furto;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não foram relevantes,
pois o único prejuízo material foi cadeado quebrado do
bar;
COMPORTAMENTO DA VITIMA; a vítima não contribuiu
para que o crime se realizasse.
Considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a
pena-base em dois anos e seis meses de reclusão. Em
face da circunstância  atenuante  da  confissão (CP,  art.
65, III, “d”), reduzo a pena em seis meses, resultando em

Desembargador João Benedito da Silva
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dois anos, a qual aumento em 1/3, em face da causa de
aumento do furto noturno,  resultando em três anos de
reclusão,  que  diminuo  1/3  em  virtude  da  causa  de
diminuição  da  tentativa,  tornando-a  definitiva  em  dois
anos de reclusão. 

Como visto, verifica-se que o juiz  a quo, na  primeira fase, após

analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena base, um pouco acima do

mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

 

Na segunda fase, considerando a atenuante da confissão (CP, art.

65,III, “d”), reduziu a pena em 06 (seis) seis.

Na  terceira  fase,  considerando  a  causa  de  aumento  do  furto

noturno (CP, art. 155, § 1º), aumentou em 1/3, ficando em 03 (três) anos de

reclusão.  Em razão da causa de diminuição da tentativa, reduziu-a em 1/3,

tornando-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão. 

Dessa forma, embora considerando que a fixação da pena-base

foi um pouco acima do mínimo legal,  apresenta-se,  in casu,  em quantidade

suficiente  para  reprovação  e  prevenção  dos  delitos  praticados  pelo  ora

apelante, há que se manter a sanção cominada, se mostrando improcedente o

pleito de redução da pena.

Lado outro, vale ressaltar que a sanção aplicada está adequada à

repressão do crime cometido, já que o quantum consubstanciado encontra-se

em perfeita consonância com os contornos objetivos e subjetivos  da prática

ilícita, concretizadas no patamar necessário e suficiente para a prevenção e

reprovação do delito praticado.

Logo, não há que se falar em reforma da pena imposta, mormente

quando a motivação empregada na individualização da sanção penal, de modo

Desembargador João Benedito da Silva
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a afastar pretensa ilegalidade em face do percentual de redução fixado, eis que

devidamente fundamentado o  decisum,  nos termos do  art.  93, inciso IX, da

Constituição Federal. 

Em tema de dosimetria penal é pacífico que o magistrado possui

relativa discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a reprimenda

conforme a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.

Assim, existindo motivação formalmente idônea de mérito e congruência lógico-

jurídica entre os motivos declarados e a conclusão, não há reparo a ser feito

nesta sede processual.

Da correção de ofício.

No entanto, entendo, que na terceira fase da dosimetria da pena,

ocorreu erro material, quando o Juiz considerando a causa de aumento do furto

noturno (CP, art. 155, § 1º), aumentou em 1/3, a reprimenda, ficando em 03

(três) anos de reclusão. 

Assim, de ofício, corrijo o erro material.

Considerando, a causa de aumento do furto noturno (CP, art. 155,

§ 1º), aumento em 1/3, a pena, ficando em 02 (dois) anos e 08(oito) meses de

reclusão.  Em razão da causa de diminuição da tentativa, reduziu-a em 1/3,

tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de

reclusão. 

Ante  o  exposto,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL ao  recurso,

mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. Porém, de ofício, corrijo

o erro material, com relação a pena, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e

09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

Oficie-se  ao  Juízo  de  Execuções  de  Penas  Alternativas  da

Capital, encaminhando-se a Guia de Execução Provisória.

               Presidiu a sessão  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva, decano

no exercício da Presidência da Câmara Criminal. Participaram do julgamento,

além do relator,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr.

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

Lopes Ferreira, Promotor  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio

do ano de 2016.

José Guedes Cavalcanti Neto
 Juiz de Direito Convocado

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


