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Somente  a  falsificação  grosseira,  perceptível  à
vista desarmada, descaracteriza o delito tipificado
no art. 304 do Código Penal, o que não é o caso
dos  autos.  A  jurisprudência  pátria  afasta  a
ocorrência  de  atipicidade  da  conduta quando  o
documento  falso  tiver  aptidão  para  enganar  o
homem mediano.

O  ato  de  atribuir  para  si  ou  a  terceiro  falsa
identidade  difere  do  ato  de  adulterar  e  usar
documento  falso,  como ocorreu nos  autos.  Não
cabe a desclassificação, tendo em vista as provas
constantes no encarte processual.

Existindo  fundamentação  genérica  e  vaga  em
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relação às circunstâncias judiciais  do art.  59 do
CP,  sem  o  devido  cotejo  com  os  elementos
concretos  dos  autos,  impõe-se  o
redimensionamento da reprimenda no tocante  a
sua dosimetria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA REDUZIR A PENA E SUBSTITUÍ-LA POR DUAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jailson Gomes da

Silva (fl. 100) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da

comarca de Guarabira (fls. 90/97) que o condenou nas sanções do art. 304,

caput, do Código Penal, a uma pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão

e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 103/113), pugna, pela

absolvição por atipicidade da conduta, por se tratar de falsificação grosseira e a

inexistência do efetivo uso do documento falso,  restando atípica a conduta,

ante ausência de dolo. Requer, ainda, que seja desclassificado o delito do art.

304, do CP para o delito previsto no art. 307, do mesmo diploma legal. Por fim,

requer  a  redução  do  quantum  da  pena  imposta,  pois  levando-se  em

consideração as circunstâncias judiciais, esta deveria ter sido fixada próxima

ao mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 114/118) a Promotoria de Justiça, pugna

pelo desprovimento do recurso, mantendo-se,  in totum, a respeitável decisão

vergastada.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  através  do  parecer (fls.

Desembargador João Benedito da Silva
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127/137), pugnou pelo provimento parcial do apelo, a fim de que seja mantida a

condenação pelos seus próprios fundamentos, mas reformada a pena para que

seja  afastada  a  exasperação  inidônea  na  primeira  fase  em  relação  à

culpabilidade, motivos do crime e suas circunstâncias, mas mantida acima do

mínimo legal ante as consequências.

É o relatório.

VOTO

Consta na exordial que, no dia 04 de maio do ano de 2015, por

volta  das  14h00min,  nesta  cidade  de  Guarabira/PB,  o  acusado  acima

qualificado foi preso em flagrante delito por fazer uso de documento público

verdadeiro alterado.

Narra  ainda,  que  policiais  civis  realizaram  a  abordagem  do

denunciado em seu local de trabalho, nesta cidade, oportunidade em que ele

apresentou-se com nome inverídico, qual seja “SERGIO DIAS” e fazendo uso

de  documentos  públicos  alterados,  consistentes  em 01  (um)  certificado  de

reservista e 01 (uma) CTPS, consoante auto de apreensão de fls. 14 do IP. 

Dessume-se  da  inicial,  que  tratam-se  de  documentos  originais

(isto  é,  emitidos  por  autoridades  competentes  e  com  todos  os  requisitos

técnicos de segurança) sutilmente adulterados com a substituição de apenas

um de seus elementos – a foto.

Continua relatando a exordial, que o denunciado assim agiu com

o  fim  de  esquivar-se  à  responsabilização  penal  pela  prática  do  crime  de

homicídio cometido na cidade de Bayeux/PB, já que era fugitivo.

Por fim, o denunciado Jailson Gomes da Silva fora incurso nas

penas do art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Ultimada a instrução criminal, o magistrado julgou procedente em

parte  a  Pretensão  Punitiva  Estatal,  para  CONDENAR o  acusado  José

Alexsandro de Lima, nas sanções do  art. 304, caput,  do Código Penal, a

uma pena definitiva  de 03  (três)  anos de reclusão e  40 (quarenta)  dias-

multa, em regime inicialmente aberto, ficando absorvido o art. 297, do CP.

Inconformado, contra referida decisão o apelante, recorreu. 

Como visto,  a irresignação defensiva, inicialmente,  pugna, pela

absolvição por atipicidade da conduta, por se tratar de falsificação grosseira

e a inexistência do efetivo uso do documento falso, restando atípica a conduta,

ante ausência de dolo. 

Todavia,  após  detida  análise  dos  autos,  vejo  que  razão  não

assiste ao apelante.

 

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apresentação e

Apreensão (fl. 17), Cupons Fiscais (fls. 20/21), e demais provas testemunhais

produzidas sob o crivo do contraditório.

A  autoria,  encontra-se  sobejamente  comprovada  nos  autos,

máxime  diante  da  confissão  do  réu  (fl.  07  e  fls.  66/67),  a  qual  restou

corroborada pelos demais depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e

ampla defesa (fls. 65/67), vejamos:

O Apelante Jailson Gomes da Silva, quando interrogado na fase

inquisitorial (fl. 07), disse:

“(...)  são  verdadeiras  as  imputações  feitas  a  sua
pessoa; entre os meses de Julho e Agosto do ano de
2005, por volta das 18H30MIN, num beco (lateral), de
sua residência na rua Travessa São Paulo, próximo ao
nº  55,  no  Bairro  São  Bento  na  cidade  de  Bayeux,

Desembargador João Benedito da Silva
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utilizando  uma  foice  o  interrogado  desferiu
aproximadamente três golpes contra sua companheira
SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO, a qual em virtude
das lesões sofridas,  foi  a óbito;  afirma o interrogado
que  após  o  crime  fugiu  pelo  mangue  e  após
permanecer  foragido  por  um  mês  no  município  de
Santa Rita/PB, próximo ao distrito de Livramento veio
para a cidade de Pilõezinhos/PB onde também tinha
familiares  e  passou  a  viver  como  SERGIO DIAS;  o
interrogado  achou  uma  carteira  nesta  cidade  de
Guarabira contendo uma certidão de nascimento, um
certificado de Reservista, CPF e um Cartão de Doador
de  Sangue  em  nome  de  JOSE  EVANGELISTA DA
SILVA,  filho  de  pai  não  declarado  e  de  AURENICE
MARIA DA SILVA; o interrogado adulterou o certificado
de Reservista colocando a sua fotografia e de posse
do documento adulterado e da certidão de nascimento
consegui fazer a CTPS de nº 24657; documentos que
ficaram  sendo  utilizados  pelo  interrogado  inclusive
para  compras  conforme  alguns  cupons  fiscais
apreendidos em sua loja; (...)”.

Por  sua  vez,  o  acusado  quando  interrogado  em  Juízo  (fls.

66v/67), asseverou:

“(...) que é verdadeira a imputação que lhe é feita. (…)
que  os  documentos  apreendidos  com  o  depoente
encontrou há dez anos atrás nesta cidade em frente a
loja Realce, em nome de José Evangelista da Silva;
que após o fato em Bayeux o depoente fugiu; que a
família da vítima ainda tentou “pegar” o depoente; que
em  virtude  do  medo  fugiu  para  a  cidade  de
Pilõezinhos; que o depoente sempre trabalhou; que os
documentos pessoais do depoente foram retidos por
policiais da cidade de Bayeux-PB; que utilizou o nome
de José Evangelista para ter algum documento; que
colocou  a  foto  do  depoente  na  reservista;  que  o
depoente em seguida tirou CTPS; que o comprovante
de  residência  da  Energisa  em  nome  de  José
Evangelista estão no endereço do depoente na cidade
de  Pilõezinhos;  que  apenas  comprou  material  de
antenas  com  o  nome  de  José  Evangelista;  que  o
depoente era conhecido como Sérgio Dias; que não
tinha documentos com o nome de Sérgio Dias;  que
Sérgio Dias era nome fictício e usado em programas
de  rádio;  que  os  documentos  de  José  Evangelista
ficavam em casa; que está arrependido dos fatos. (...)”

Desembargador João Benedito da Silva
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O depoimento de José Francisco da Nóbrega (fl. 65v), condutor

do flagrante, produzem a certeza da prática delitiva, atribuída ao apelante. Em

Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, falou: 

“(...)  que  confirma  o  depoimento  de  fls.  05;  que  o
acusado foi localizado e preso em seu estabelecimento
comercial,  na rua Augusto de Almeida,  nesta cidade,
durante  diligências  para  cumprimento  a  ordem  de
missão policial visando apurar denúncia feita ao disque
197 da polícia civil, na qual constava que o denunciado
era  um  homicida,  pois  teria  assassinado  a  sua
companheira na cidade de Bayeux e se encontrava na
cidade de Pilõezinhos utilizando nome e documentos
falsos;  que  a  denúncia  informava que o  acusado se
apresentava  como  Sérgio  Dias  e  teria  um  ponto
comercial de conserto de antenas parabólicas; que no
dia da prisão o acusado se apresentou como Sérgio
Dias,  mas  diante  dos  argumentos  dos  policiais,  o
mesmo acabou confessando se chamar Jailson Gomes
da Silva e que no ano de 2005 teria assassinado a sua
companheira Sandra com golpes de foice na cidade de
Bayeux-PB; que  no  momento  da  prisão  o  acusado
estava  em  seu  estabelecimento  comercial,  nesta
cidade,  local  onde  foram encontrados  cupons  fiscais
em nome de José Evangelista da Silva, cujo endereço
residencial  era  rua  Manoel  Peixoto,  21,  centro,
Pilõezinhos, coincidente com o endereço do acusado
na citada cidade;  que se dirigiram para  a  cidade de
Pilõezinhos e na casa do acusado encontraram uma
CTPS e um certificado de reservista em nome de José
Evangelista  da  Silva,  cujas  fotografias  apostas  nos
documentos  eram do acusado,  patenteando assim o
uso  do  documento  falso  pelo  denunciado;  que  em
seguida conduziram o acusado para a Delegacia; que
não  conhecia  o  acusado  anteriormente;  que  não  se
recorda se o acusado apresentou documento em nome
de Sérgio  Dias;  que ainda  em Guarabira  o  acusado
confessou  se  chamar  Jailson  Gomes;  que  não  se
recorda  se  encontraram documentos  verdadeiros  em
nome de Jailson Gomes da Silva na casa do mesmo
em Pilõezinhos; que confirmaram que havia mandado
de prisão em nome do acusado.(...) “. 

Dessa forma, entendo que a hipótese dos autos não se amolda

àquelas situações que permitem classificar a falsificação como sendo grosseira

e, assim, considerar atípica a conduta.

Desembargador João Benedito da Silva
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É que,  conforme  se  pode  perceber,  pelas  provas  colhidas  no

caderno processual, a falsificação do documento, num primeiro momento, não

fora facilmente constatada,  eis que quando os policiais iniciaram a consulta

sobre a documentação, o próprio acusado, espontaneamente, confessou que o

documento era falso.

Nesse  contexto,  não  é  possível  acolher  a  alegação  de  que  a

falsificação era manifestamente grosseira de modo a impedir a consumação do

delito pela impossibilidade absoluta de seu objeto, conforme preconiza o art. 17

do Código Penal, eis que apta a ludibriar a atenção de qualquer homem médio.

A  jurisprudência  pátria  afasta  a  ocorrência  de  atipicidade  da

conduta quando  o  documento  falso  tiver  aptidão  para  enganar  o  homem

mediano,  ainda  que  a  fraude  seja  detectada  por  policial,  treinado  e

especializado para detectar a inautenticidade do mesmo: 

“PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO
CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304
DO  CPB).  REJEIÇÃO  DA  DENÚNCIA.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.  CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO  OCORRÊNCIA.  DECISÃO  REFORMADA.  O
entendimento  pacífico,  na  doutrina  e  na
jurisprudência, é no sentido de que se o falso não
for  apto  a  ludibriar  a  maioria  das  pessoas,
configura-se  crime  impossível,  por  absoluta
ineficácia  do  meio  empregado.  Todavia,  não  é  o
que  ocorre  na  espécie.  In  casu,  a  fraude  foi
detectada por policiais federais,  especializados e
treinados para perceber a inautenticidade de tais
documentos,  não  podendo,  assim,  ser  tida  por
grosseira a falsificação perpetrada na espécie. (...)
omissis  (...)”.  (TRF  1a  Região  -  RCCR
200538000174607 – 4a Turma – Rel. JUÍZA FEDERAL
ROSIMAYRE GONÇALVES DE CARVALHO (CONV.) -
DJ DATA:30/05/2007 PÁGINA:20) 

APELAÇÃO CRIMINAL -  CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO  -  FALSIDADE  DO  DOCUMENTO  -
COMPROVAÇÃO  -  FALSIFICAÇÃO  DITA
GROSSEIRA  -  CRIME  IMPOSSÍVEL  -
IMPROCEDÊNCIA  -  CONDENAÇÃO  MANTIDA. A

Desembargador João Benedito da Silva
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falsificação grosseira do documento se dá apenas
quando  a  adulteração  é  perceptível  a  olho  nu,
mediante  exame  ocular,  a  ser  feito  pelo  homem
comum. A constatação do poder de iludir de que é
dotado  o  documento  falso  é  medido  pela
percepção do homem comum, não sendo exigível
que isto seja função exclusiva do agente policial
que  procede  à  abordagem."(TJMG  -  A.C.  n.º
1.0338.04.028134-1/001 - Rel. Des. Fernando Starling
-  j.  22/01/2008  -  D.O.P.J.  01/02/2.008)  

"APELAÇÃO  CRIMINAL  -  USO  DE  CARTEIRA DE
IDENTIDADE  FALSA -  DOLO  -  COMPROVAÇÃO  -
FALSIFICAÇÃO  DITA  GROSSEIRA  -CRIME
IMPOSSÍVEL  -  NÃO  CONFIGURAÇÃO  -
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  - Há  dolo  na  conduta  da  ré  que,  de
forma  livre,  consciente  e  voluntária,  insere,  na
carteira de identidade de outrem, a sua fotografia,
com  a  finalidade  de  ludibriar  os  Agentes
Penitenciários.  -  'Ocorre  falsificação  grosseira,
apenas,  se  a  qualquer  um  é  dado  perceber  a
adulteração,  à vista de simples exame ocular  do
documento'.  -  'A  medida  do  poder  iludente  do
'falsum' é o homem comum e não o agente policial
afeito  a  tais  abordagens'.  (TJMG  -  A.C.  n.º
1.0702.07.411283-1/001  -  Rel.  Des.  Beatriz  Pinheiro
Caires - j. 10/09/2009 - D.O.P.J. 28/09/2009) 

Portanto,  inviável  falar-se  em atipicidade da conduta,  pois  é  a

falsificação grosseira que a caracteriza, por absoluta ineficácia do meio, não

sendo o caso dos autos, pois o documento apresentado é passível de induzir o

homem comum ao erro.

Quanto  a  alegação  de  ausência  de  dolo  e  da  inexistência  do

efetivo uso do documento, não possui respaldo probatório, vez que o Apelante

asseverou  que  colocou  uma  foto  sua  na  carteira  de  reservista  e,

posteriormente, conseguiu tirar a CTPS. Ademais, restou comprovado que o

recorrente realizava transações comerciais utilizando os documentos em nome

de “José Evangelista da Silva”, conforme cupons fiscais (fls. 20/21), de modo a

enganar terceiras pessoas com o uso de documentos falsos.

Desembargador João Benedito da Silva
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No que se  refere  ao  pleito de desclassificação,  não merece

acolhimento. 

Dispõe o art. 307 do CP:

Art.  307  -  Atribuir-se  ou  atribuir  a  terceiro  falsa
identidade para obter vantagem, em proveito próprio
ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa,
se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Conforme  acervo  probatório  colhido  nos  autos,  a  conduta

perpetrada pelo apelante é diversa da prevista no dispositivo acima referido. O

ato de atribuir para si ou a terceiro falsa identidade difere do ato de adulterar e

usar documento falso, como ocorreu nos autos. 

Julgado nesse sentido:

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  USO  DE
DOCUMENTO FALSO - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  ATIPICIDADE  DA CONDUTA -
INOCORRÊNCIA  -  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O
DELITO  TIPIFICADO  NO  ART.  307,  DO  CÓDIGO
PENAL  -  NÃO  CABIMENTO  -  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  RECURSO NÃO PROVIDO.  1.  Restando
comprovado  que  o  agente,  a  pedido  dos  militares,
apresentou documento de identidade falsificado como
se verdadeiro fosse, caracterizado está o tipo previsto
no  art.  304  do  Código  Penal.  2.  Comprovadas  a
materialidade  e  a  autoria  do  delito  de  uso  de
documento  falso,  deve  ser  mantida  a  sentença
condenatória,  sendo  descabida  a  pretensão  de
desclassificação do delito para o previsto no art.
307  do  Código  Penal. (TJMG  -  Apelação  Criminal
1.0702.12.026027-9/001,  Relator(a):  Des.(a)  Rubens
Gabriel  Soares,  6ª  CÂMARA CRIMINAL,  julgamento
em 06/05/2014, publicação da súmula em 16/05/2014) 

Sendo  assim,  devidamente  lastreada  nas  provas  documental,

testemunhal  e  na  confissão  do  acusado,  resta  indubitável  a  escorreita

Desembargador João Benedito da Silva
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condenação do apelante no crime do art. 304 do CP.

Da pena

O Apelante requer a redução do quantum da pena imposta, pois

levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, esta deveria ter sido

fixada próxima ao mínimo legal.

Pois  bem.  Para  melhor  apreciação  do  pedido,  transcrevo  a

dosimetria da pena realizada pelo Magistrado a quo. Vejamos:

Culpabilidade  -  o  acusado  cometeu  conduta
reprovável, que fere os preceitos normativos da ordem
jurídica;
Antecedentes -  tecnicamente primário,  respondendo
a ação penal pelo crime de homicídio;
Conduta social - não registra anormalidade;
Personalidade do agente - normal;
Motivos do crime -  praticou o ilícito visando não ser
identificado;
Circunstâncias  -  não  são  favoráveis,  posto  que
cometeu o crime, utilizando-se de documento perdido
que por ele foi encontrado;
Consequências do crime -  foram graves, pois com
ela obteve outros documentos;
Comportamento da vítima - não pode ser analisado,
já que a vítima é o Estado.
Assim,  considerando  os  motivos  sobreditos,  que
sopesados são desfavoráveis ao réu, fixo a pena base
em 03 (três)  anos e 06 (seis)  meses de reclusão
pelo delito praticado. 
Atenuo-a em 06 (seis) meses, em virtude da confissão
espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do
CP, perfazendo o total de 03 (três) de reclusão.
Torno-a  definitiva,  em  face  da  ausência  de  outras
circunstâncias  agravantes,  atenuantes,  causas  de
aumento ou diminuição de pena. (fls. 95)

Da leitura do excerto transcrito, verifica-se que o magistrado fixou

a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem contudo

justificar as circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do ora Apelante,

culminando indevidamente a elevação da reprimenda.

Desembargador João Benedito da Silva
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In  casu,  no  tocante  à  análise  da  culpabilidade do  agente,  o

magistrado a valorou com base que fere os preceitos normativos, tal afirmação

é  abstrata,  não  apontando  nenhum  elemento  concreto  para  negativar  tal

circunstância.

No que concerne aos motivos do crime, conforme visto, o Douto

Juízo  sentenciante  vislumbrou que  tal  circunstância  judicial  se  demonstrou

desfavorável ao acusado, pelo fato de que “praticou o ilícito visando não ser

identificado”,  é  inerente  à  espécie  penal  em  apreço,  de  modo  que  tal

fundamentação não pode ser utilizada para agravar a situação processual do

sentenciado.

Acerca  das  circunstâncias,  o  acusado  “utilizando-se  de

documento perdido que por ele foi encontrado”, é inerente à espécie penal, de

modo que tal fundamentação não pode ser utilizada para agravar a situação

processual do acusado.

Portanto, diante das considerações feitas, entendo que apenas as

consequências do crime, deve ser considerada como desfavorável ao Apelante,

devendo a pena-base ser fixada um pouco acima do mínimo legal.

Nesse norte, o notável doutrinador Cezar Roberto Bitencourt nos

ensina que, para a fixação da pena-base, deve o magistrado considerar as

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, fazendo com que o quantum

de  pena  deve  ficar  no  mínimo  legal  quando  todas  as  circunstâncias  se

demonstrarem favoráveis ao réu.

“Para  se  encontrar  a  pena-base  devem-se  analisar
todos  os  moduladores  relacionados  ao  art.  59  do
Código Penal […]

O  Código  não  estabelece  quais  devem  ser
considerados  favoráveis  ou  desfavoráveis  ao  réu,
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atribuindo  tal  função  à  natureza  dos  fatos  e  das
circunstâncias,  e  conferindo  ao  juiz  dever  de
investigá-los  durante  a  dilação  probatória  e,
posteriormente, individualizá-los  e  valorá-los,  na
sentença […]

Se todas as operadoras do art. 59 forem favoráveis ao
réu,  a  pena-base deve ficar  no mínimo previsto. Se
algumas circunstâncias forem desfavoráveis, deve
afastar-se  do  mínimo[...]”  (BITENCOURT,  Cezar
Roberto. Tratado de direito penal, v. 1: Parte geral. 19
ed. São Paulo: Saraiva, 2013, págs. 778/779).
(Grifei)

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  FURTO
QUALIFICADO.  ABUSO  DE  CONFIANÇA.
CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155,  §4º,  II  E IV,
DO  CP).  RECURSO  DEFENSIVO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  COMPROVAÇÃO  DA
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. REDUÇÃO
DA PENA-BASE.  NECESSIDADE.  EXISTÊNCIA DE
UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AUMENTO
DESARRAZOADO.  ABRANDAMENTO  DO  REGIME.
POSSIBILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  POR
RESTRITIVA DE DIREITO.  PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS.  RECURSO  PROVIDO  EM  PARTE.
Comprovada  nos  autos  a  autoria  e  materialidade
delitivas,  patente  a  condenação  dos  acusados  pela
prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do
Código  Penal.  A fixação  da  pena-base  dever-se-á
levar em consideração as circunstâncias judiciais,
previstas  no  art.  art.  59  do  CPB.  Diante  da
existência  de  elementos  circunstanciais
desfavoráveis  aos  acusados,  é  possível  fixar  a
pena-base  acima  do  mínimo  legal.  Contudo,
constatado  aumento  desarrazoado,  imperiosa  a
redução.  -Considerando o quantum de pena fixado,
bem  como  o  fato  de  terem  sido  majoritariamente
favoráveis  aos  réus  as  circunstâncias  judiciais,  a
fixação do regime aberto para o cumprimento da pena
é a medida que se impõe, nos termos do art. 33, § 2º
"c"  do  Código  Penal.  Atendidas  as  exigências
elencadas  no  art.  44  do  Código  Penal,  deve  ser
procedida à substituição da reprimenda corporal  por
pena restritiva de direito, por ser suficiente e adequada
à  prevenção  do  delito  e  reprovação  da  conduta.
(TJMG;  APCR  1.0694.12.001870-0/001;  Rel.  Des.
Wanderley  Paiva;  Julg.  30/05/2017;  DJEMG
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06/06/2017)

Dessa forma, passo a redimensionar a reprimenda.

A pena cominada para o crime, é de 02 (dois) a 06 (seis) anos de

reclusão, e multa.

Na primeira fase, considerando que apenas as consequências do

crime é desfavorável ao Apelante, fixo a pena-base, em 02 (dois) anos e 06

(seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na  segunda  fase,  tendo  em  vista  a atenuante  da  confissão

prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CP, reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses

de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, perfazendo 02 (dois) anos de reclusão e

10 (dez) dias-multa. 

Em  terceira  fase,  ausentes  outras  causas  de  aumento  ou  de

diminuição, torno-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-

multa, em regime aberto.

In  casu,  o  apelante faz  jus à  substituição da pena privativa de

liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que preenche os requisitos

do art. 44, do CP.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas

de  direitos,  quais  sejam,  prestação  de  serviços  a  comunidade  e  a  pena

pecuniária de 01 (um) salário mínimo, a ser cumprida em local indicado pelo

juízo da Execução Penal.

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

para reduzir a pena imposta ao acusado para 02 (dois) anos de reclusão e 10

(dez)  dias-multa,  sendo  substituída  por  duas  restritivas  de  direitos,
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mantendo-se a sentença nos demais termos.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor 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, aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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