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Pacífico  é  o  entendimento  de  que  restando
comprovadas a autoria e a materialidade delitiva
por  meio  de provas  testemunhais,  corroboradas
com a confissão espontânea do acusado, não há
que se falar em absolvição. 

A pena-base deverá ser aplicada levando-se em
consideração os critérios previstos no art.  59 do
Código  Penal,  os  quais  deverão  ser
fundamentados  de  maneira  pormenorizada,  não
sendo válida a justificação genérica para aumento
acima do mínimo legal.

Quando o réu é condenado por crime no qual há
dupla  cominação,  prisão  e  multa,  tem-se  que
aplicar as duas necessariamente pois sua isenção
violaria o princípio constitucional da legalidade

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:
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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 PARA 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE
RECLUSÃO,  NO  REGIME  SEMIABERTO,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  332)  interposta,

tempestivamente, por Expedito Leandro Alves da Costa, vulgo “LEO”, contra

sentença  (fls.  306/315)  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  Comarca  de

Juazeirinho,  que,  imputando-lhe a prática do crime capitulado no  art.  157,

incisos I e II do Código Penal, condenou-o a uma pena de 04 (quatro) anos

e 04 (quatro) meses de reclusão,  por ter ele, no dia 12 de maio de 2011,

mediante destruição de obstáculo e escalada, subtraído para si bens da Loja

de Celulares TORQUATO, de propriedade de Jairlan Alves Lino.

Em suas  razões recursais  (fls. 376/377), o apelante pugna por

sua absolvição.  Não sendo este o entendimento, alternativamente,  requer a

suspensão condicional do processo. 

Ainda, pleiteia a reforma da reprimenda fixada com a consequente

aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, bem como a

subtração  da  multa  e  a  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por

restritiva de direitos. 

Ao oferecer  contrarrazões  (fls. 378/383), o Ministério Público  a

quo  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso  de  apelação,  mantendo-se  a

sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Por  sua vez,  a Procuradoria de Justiça, por  intermédio de seu

Procurador, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, exarou parecer (fls. 404/410)

opinando  pelo  provimento  parcial  do  apelo,  para  que  a  sentença  seja

parcialmente  reformada,  redimensionando-se  a  pena-base  e  corrigindo  o

equívoco da pena provisória.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

O Representante do Ministério Público a quo ofereceu denúncia

(fls. 02/04) em desfavor de Expedito Leandro Alves Costa, Joab Fernandes

de  Azevedo e  Paulo  Lira  da  Costa dando  o  primeiro  como  incurso  nas

sanções penais do artigo 155, §4º, incisos I e II do Código Penal e os outros

dois pela prática dos crimes delineados nos artigos 180, “caput” do Código

Penal c/c art. 12 da Lei n. 10.826/03, face os seguintes fatos ali descritos:

[…]  Infere-se  dos  autos  que  o  primeiro  denunciado
escalou o prédio da Loja de celulares Torquato e após
destelhar o teto e quebrar o gesso, entrou no interior
da loja de onde subtraiu diversos objetos eletrônicos,
dois revólveres e outros objetos, fugindo em seguida,
porém deixou no interior da loja um aparelho celular de
sua propriedade.
Em seguida,  dirigiu-se  até  a  residência  do  acusado
Joab, a quem devia uma conta no valor de R$500,00 e
entregou ao mesmo um revólver  marca INA,  calibre
32, oxidável, nº de série 120039 com cinco munições,
cinco celulares e um carregador solar, o que foi aceito
pelo  segundo  acusado  como  pagamento  da  dívida,
mesmo  sabendo  que  os  objetos  tinham  origem
criminosa,  mantendo-os,  juntamente  com a arma de
fogo, no interior da residência.
Noticiam, ainda, os autos que o primeiro acusado se
dirigiu em seguida a residência do acusado Paulo Lira
e  perguntou  se  o  mesmo  não  queria  receber  para
ocultar  em  sua  residência,  um  revólver  marca
Doberman, calibre 32 largo, de fabricação argentina,
cor  prata,  com  várias  munições,  tendo  o  terceiro
acusado aceitado e guardado para fins de ocultação a
arma  furtada  com  as  munições  no  interior  de  sua
residência, mesmo sabendo que se tratava de objeto
de origem criminosa, além de ser ilegal a sua posse.
[…] (fl. 03).

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

sentença,  condenando  Expedito Leandro Alves  Costa a  uma pena de  04

(quatro) anos e 04 (quatro) meses, em regime inicial fechado, pela prática

do crime capitulado no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal. 

Inconformado,  Expedito  Leandro  Alves  da  Costa  interpôs

Desembargador João Benedito da Silva
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recurso  de  apelação  e,  em  suas  razões  (fls.  375/377),  requereu  por  sua

absolvição. 

Não  sendo  este  o  entendimento  adotado,  pugnou,

alternativamente, pela suspensão condicional do processo ou a substituição da

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Ainda,  pleiteou  a  reforma  da  reprimenda  fixada  com  a

consequente aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso,

alegando,  para tanto,  excesso no  quantum da pena.  Por  fim,  suplicou pela

subtração  da  pena  de  multa,  fundamentando  o  pleito  em  sua  suposta

miserabilidade. 

Pois  bem.  Em  primeiro  momento,  em  que  pese  o  pleito  de

absolvição, não assiste razão ao apelante.

Ao  compulsar  dos  autos,  nota-se  que  a  materialidade delitiva

está suficientemente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls.

06/11), auto de apreensão e apresentação (fls. 29/35), bem como pelo termo

de entrega (fls. 115/118), onde constam os vários objetos que foram furtados.

Ainda, comprova-se a destruição de obstáculo através das fotografias tiradas

do local do crime (fls. 37/41), onde é possível observar o gesso do teto da loja

quebrado.

A  autoria,  por  sua  vez,  resta  configurada  por  intermédio  dos

depoimentos  testemunhais,  os  quais  foram  corroborados,  harmonicamente,

pela confissão do ora acusado. Vejamos:

A  testemunha  Gilmar  Rodrigues  de  Carvalho,  em  seu

depoimento policial, afirmou:

Que  no  dia  12/05/2011  estava  de  plantão  no
destacamento  de  Juazeirinho,  quando  recebeu  a
notícia  que  uma  loja  de  celulares  havia  sido
arrombada  na  madrugada,  e  teriam  sido  furtados
vários objetos; Que afirma o condutor ter se dirigido,

Desembargador João Benedito da Silva
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juntamente  com  a  guarnição,  ao  local  do  furto,  lá
chegando  deparou-se  com  o  gesso  do  teto  da  loja
quebrado,  e  com  vitrines  vazias,  aonde  antes
haveriam os produtos; Que afirma o condutor que os
funcionários da loja apresentaram, para sua pessoa,
um celular que havia sido, provavelmente, esquecido
pelos  autores  do  furto;  Que  afirma  o  condutor  ter
verificado  as  últimas  ligações  feitas  no  aparelho
encontrado, tendo constatado que a pessoa conhecida
por  JOABI,  teria  efetuado  várias  ligações  para  o
celular; Que afirma o declarante ter partido a procura
de  JOABI,  ao  encontrá-lo  indagou  a  respeito  do
porque das ligações dele para o celular encontrado no
interior da loja; Que afirma a testemunha que o JOABI
afirmou  que  o  celular  encontrado  na  loja  seria  da
pessoa de LEO, ato contínuo o condutor partiu com
destino  a  casa  de  LEO,  lá  chegando  tomou
conhecimento que o LEO havia saído e não saberiam
informar o destino; Que afirma o condutor ter ficado,
juntamente com a guarnição, em total alerta, e fazendo
rondas a todo momento, no intuito de capturar o LEO,
não tendo parado em nenhum momento; Que afirma o
condutor  que  a  guarnição  resolveu  realizar  uma
campana, nas proximidades da casa do LEO, onde,
por volta das 04h30min, avistaram LEO; Que afirma a
testemunha  que  LEO  foi  abordado  e  após  ser
indagado, assumiu que furtou a loja e entregou a
localização dos produtos furtados, como também
informou que as pessoas de JOABI e PAULO LIRA,
teriam  também  participação  na  receptação  dos
produtos furtados da loja;  Que afirmou o condutor
ter  partido  a  procura  dos  outros  acusados,  e  ao
encontrá-los,  foi  achado  com  o  JOABI  uma  arma
calibre  32,  marca  INA,  sem  numeração,  com  cinco
munições intactas e uma deflagrada, cinco celulares e
um  carregador  solar;  e  com  o  PAULO  LIRA  foi
encontrado  um  revólver  calibre  32,  marca
DOBERMAN, sem numeração, com quatro munições
intactas,  de fabricação argentina,  com LEO não foi
encontrado  nenhum  produto  do  furto,  mas  o
mesmo  informou  que  havia  escondido  todo
restante do material furtado no quintal da casa da
pessoa  conhecida  por  TINTA,  ao  chegar  lá  foi
encontrado o restante do material furtado da loja;
Que afirma ter conduzido as pessoas de LEO, JOABI
e PAULO LIRA até a delegacia aonde foram tomadas
as medidas legais. (fl. 06) (Grifei).

Em sede judicial  (mídia digital  fl.  222), confirmou o depoimento

inquisitorial,  acrescentando  a  ele  que,  inicialmente,  vários  objetos  do  furto

foram encontrados próximo à linha do trem, local onde abordaram o réu. Ainda,

relatou que os outros objetos foram achados em uma sucata.

Desembargador João Benedito da Silva
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O Policial Militar Emerson Thiago Soares de Lima, em harmonia

com a primeira testemunha, disse na esfera policial:

Que  no  dia  12/05/2011,  estava  de  plantão  no
destacamento  de  Juazeirinho,  quando  recebeu  a
notícia que uma loja de celulares havia sido furtada;
Que  afirma  a  testemunha  ter  se  dirigido,
juntamente com a guarnição, aonde lá chegando,
se  depararam  com  o  teto  de  gesso  da  loja
quebrado, evidenciando assim o local da entrada dos
autores, e que as vítimas estariam vazias devido ao
furto dos produtos; que afirma a testemunha que foi
encontrado  no  local  do  furto,  um  celular
aparentemente  usado,  fato  este  que  gerou
desconfiança; que  afirma  a  testemunha  que  a
guarnição  efetuou  algumas  ligações  com  o  telefone
encontrado,  a  fim  de  descobrir  quem  seria  o
proprietário  do  celular;  que  afirma a  testemunha ter
conseguido,  através  das  últimas  ligações recebidas
do celular, chegar a pessoa de JOABI; Que afirma
a testemunha que o JOABI informou que o celular
encontrado seria do LEO; Que ato contínuo partiu a
procura do LEO, aonde lá chegando foi informado por
familiares, que o mesmo teria saído tomando destino
incerto; que afirma a testemunha, que desde o dia do
furto,  permaneceu,  juntamente com a guarnição,  em
perseguição  a  pessoa  de  LEO,  não  tendo  desistido
nem descansado em nenhum momento; Que afirma a
testemunha que no dia de hoje (13/05/2011), recebeu
informes  que  o  LEO  estaria  escondido  no  meio  do
mato, e que voltaria para a sua residência no raiar do
dia;  que afirma a testemunha ter,  juntamente com a
guarnição, realizado uma campana nas proximidades
da  casa  de  LEO,  aonde  por  volta  das  04h30min
avistaram o LEO;  que afirma a testemunha que o
LEO  foi  abordado,  aonde  após  ser  indagado,
assumiu que furtou a loja, entregou a localização
do produto furtado, como também informou que as
pessoas de JOABI e PAULO LIRA, teriam também
participação no furto da loja; que afirma ter partido a
procura  dos  outros  acusados,  e  ao  encontrá-los  foi
achado  com o JOABI,  uma arma calibre  32,  marca
INA, sem numeração, com cinco munições intactas e
uma deflagrada, cinco celulares e um carregador solar;
com o PAULO LIRA foi encontrado um revólver calibre
32, marca DOBERMAN, sem numeração, com quatro
munições  intactas,  de  fabricação  argentina,  com  o
LEO não foi encontrado nenhum produto do furto, mas
o mesmo informou que havia escondido todo restante
do material no quintal da casa de TINTA, no quintal da
casa do TINTA foi encontrado todo restante do material
furtado” (fl. 07/08). (Grifei).

Desembargador João Benedito da Silva
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Em  juízo  (mídia  digital  fl.  222)  ratificou  o  depoimento

supramencionado.

Por  sua  vez,  a  testemunha,  Sebastião  Antônio  dos  Santos

Filho, vulgo “Tinta”, quando ouvido em sede judicial  (mídia digital  fl.  222),

afirmou ser dono da sucata de reciclagem onde foram encontrados alguns dos

objetos furtados pelo acusado mas que, no entanto, não tinha ciência de que lá

estavam  os  produtos  do  crime,  tendo,  ainda,  alegado  que  apenas  tomou

conhecimento pela manhã, quando o acusado lá estava com o policial.

Já a vítima, Jairlan Alves Lino, confirmou em juízo (mídia digital

fl.  222)  a  versão  apresentada  quando  inquirida  pela  autoridade  policial.

Vejamos:

Que possui,  na  cidade  de  Juazeirinho,  uma loja  de
móveis e eletros, de nome LOJA TORQUATO; Que no
dia  12  de  maio  do  corrente  ano,  por  volta  das
07h00min, ao abrir a loja, verificou que a mesma
havia sido arrombada pelo teto, e que teriam sido
furtados vários objetos da loja; que afirma a vítima
ter  encontrado  no  interior  da  loja  um  celular
aparentando estar bastante usado, o que gerou uma
certa desconfiança; que afirma a vítima ter entrado em
contato  com  a  polícia,  no  intuito  de  cientificá-los
acerca do ocorrido e repassar o celular, para que fosse
dado início as investigações; Que afirma a vítima ter
tomado  conhecimento,  através  dos  policiais
militares, que o celular encontrado seria da pessoa
de  LEO; que  afirma  a  vítima  que  os  policiais,  ao
conseguirem  esta  informação,  se  mantiveram  em
perseguição  constante,  não  parando  em  momento
nenhum, no intuito de encontrar o LEO; que afirma a
vítima que no dia de hoje (13/05/2011), a polícia, após
fazer  uma  campana,  prendeu  o  LEO;  que  afirma  a
vítima que o LEO entregou os outros participantes no
furto, e que eles seriam as pessoas de JOABI, PAULO
LIRA  e  TINTA;  Que  afirma  a  vítima  que  foram
encontrados os produtos do furto com as pessoas
supracitadas, como também duas armas de fogo;
que  perguntado  se  as  duas  armas  de  fogo
encontradas de  posse das  pessoas de  JOABI,  uma
arma  calibre  32,  marca  INA,  sem  numeração,  com
cinco munições intactas e uma deflagrada,  e com o
PAULO  LIRA  um  revólver  calibre  32,  marca

Desembargador João Benedito da Silva
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DORBERMAN, sem numeração, com quatro munições
intactas,  de  fabricação  argentina,  respondeu  o
declarante não saber  a  origem das armas,  que não
são de sua propriedade, que apenas reconhece, como
sendo seu, os produtos furtados (fl.08) (grifei).

Ato  contínuo,  o  primeiro  conduzido,  Joab  Fernandes  de

Azevedo, vulgo “Joabi”, disse na Delegacia:

Que não possui advogado constituído; que perguntado
se participou do furto, ocorrido na madrugada do dia
12/05/2011,  a  loja  TORQUATO,  respondeu  o
conduzido que não participou do furto; que perguntado
o porque de ter sido encontrado com ele uma arma,
calibre  32,  marca  INA,  sem  numeração,  com  cinco
munições intactas e uma deflagrada, cinco celulares e
um carregador solar,  respondeu o conduzido que o
LEO foi o autor do furto na loja TORQUATO, e que
no  dia  12/05/2011,  por  volta  das  08h00min,  foi
procurado pelo LEO, que lhe devia uma quantia de
R$500,00 (quinhentos reais); que afirma que o LEO
lhe mostrou um revólver calibre 32, cinco celulares e
um carregador  solar,  e  perguntou se com a entrega
daqueles produtos a dívida estaria paga; que afirma o
conduzido ter recebido o revólver, os cinco celulares e
um carregador solar como pagamento da dívida que o
LEO teria com ele; que perguntado se sabia que os
celulares, o carregador solar e armas eram furtadas,
respondeu que não; que perguntado seu envolvimento
com as pessoas de TINTA e PAULO LIRA, respondeu
o conduzido que é apenas amigos deles, não sabendo
informa a participação de cada um no furto da loja; que
já foi preso e processado anteriormente pelo crime de
furto. (fl. 09) (Grifei).

Diante  da  autoridade  judicial  (mídia  digital  fl.  270),  manteve  a

versão apresentada anteriormente, reafirmando que apenas havia recebido os

objetos como pagamento de dívida,  não tendo ciência da origem ilícita  dos

celulares.

Ademais,  o  segundo  conduzido,  Paulo  Lira  da  Costa,  vulgo

“Paulo Lira”, alegou em fase de inquérito:

Que não possui advogado constituído; que perguntado
se participou do furto, ocorrido na madrugada do dia
12/05/2011,  a  loja  TORQUATO,  respondeu  o
conduzido que não participou do furto; que perguntado

Desembargador João Benedito da Silva
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o porque de ter sido encontrado com ele um revólver
calibre 23, marca DOBERMAN, sem numeração, com
quatro  munições  intactas,  de  fabricação  argentina,
respondeu  que  no  dia  12/05/2011,  por  volta  das
16h00min,  foi  procurado  por  LEO,  que  lhe
perguntou  se  ele  poderia  guardar  o  supracitado
revólver na sua residência; que afirma o conduzido
ter aceitado guardar a arma, entregue pelo LEO, em
sua residência; que perguntado seu envolvimento com
as pessoas de JOABI e TINTA, respondeu o conduzido
que é apenas amigos deles, não sabendo informar a
participação de cada um no furto da loja;  que já  foi
preso e processado anteriormente pelo crime de furto
(fl. 09/10) (Grifei)

Quando em Juízo (mídia digital fl. 222), da mesma forma que o

primeiro conduzido, confirmou o depoimento prestado na Delegacia.

Por fim, o ora apelante,  Expedito Leandro Alves Costa, vulgo

“Leo”,  ratificou em juízo (mídia digital fl. 222), a confissão realizada em fase

policial (fl. 10/11). Vejamos:

Que possui advogado, o Bel. José Barros de Farias,
OAB nº  7129-PB;  Que  perguntado  se  participou  do
furto ocorrido na madrugada do dia 12/05/20121, a loja
TORQUATO,  respondeu  o  conduzido  que  estava
embriagado no dia do fato e que, ao passar em frente
a  loja  TORQUATO,  decidiu  que  iria  furtar  aquele
estabelecimento;  que afirma ter subido no teto da
loja,  ter  quebrado  o  gesso,  e  adentrado na  loja;
que afirma que furtou sozinho a loja TORQUATO,
tendo,  inclusive,  caído duas vezes ao tentar  sair
com  os  produtos,  uma  vez  que  era  grande  a
quantidade  de  objetos  furtados;  que  afirma  o
conduzido  ter  furtado  vários  celulares,  produtos
eletrônicos, dois revólveres, três malas (utilizadas
no  transporte  das  mercadorias  furtadas); que
perguntado  qual  a  participação  do  JOABI  no  furto,
respondeu o conduzido que o JOABI não participou do
furto, e que apenas JOABI recebeu um revólver, cinco
celulares e um carregador solar, como pagamento de
uma dívida no valor de R$500,00 (quinhentos reais),
que o conduzido teria com o mesmo; que perguntado
qual  a  participação  do  PAULO  LIRA  no  furto,
respondeu  o  conduzido  que  o  PAULO  LIRA  não
participou  do  furto,  e  que  o  PAULO  LIRA apenas
aceitou  guardar  um  dos  revólveres  que  havia  sido
furtado  em  sua  residência;  que  perguntado  qual  a
participação do SEBASTIÃO ANTÔNIO DOS SANTOS
FILHO “TINTA”, no furto, respondeu o conduzido que o
“TINTA”  não  participou  do  furto,  e  que  escondeu  o
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produto do furto nas proximidades da casa do “TINTA”
sem que o mesmo soubesse; que perguntado acerca
da  origem  das  armas  de  fogo  encontrada  com  as
pessoas  de  JOABI  e  PAULO  LIRA,  respondeu  o
conduzido  que  as  armas  foram  furtadas  pela  sua
pessoa,  do  interior  da  loja  TORQUATO,  mas
precisamente  no  escritório  da  loja,  e  que  foram
entregues as pessoas supracitadas, pelas razões ditas
anteriormente;  que  já  foi  preso  e  processado
anteriormente pelo crime de furto. (fl. 10/11) (Grifei).

Diante  do  exposto,  em  que  se  demonstra  a  comprovação  da

materialidade  e  autoria  delitiva,  com  a  confissão  do  réu  em  ambas  as

esferas, nada há que se falar em absolvição, sendo a condenação medida que

se  impõe  uma  vez  que  em  plena  conformidade  com  a  análise  do  acervo

probatório colacionado aos autos.

Em segundo momento, há de ser analisado o pedido de reforma

da reprimenda fixada, aplicando-se, em consequência, regime de cumprimento

de pena menos gravoso. 

Assim, inicialmente, há de ser transcrito o trecho da sentença ora

combatido:

Quanto  ao  condenado  Expedito  Leandro  Alves
Costa:
A  culpabilidade  se  mostra  reprovável,  ferindo  os
preceitos  normativos  da  ordem  jurídica,  e  ficou
demonstrado o cristalino propósito de praticar o furto,
desfalcando e trazendo prejuízo ao patrimônio alheio.
Os  antecedentes  não  são  favoráveis,  pois  é
reincidente,  circunstância  que  será  apreciada  no
momento da aplicação da pena. A conduta social e a
personalidade se  mostram  frágeis,  propensas  à
realização  de  delitos.  Os  motivos  do  crime  foram
injustificáveis,  pois  praticou  o  ilícito  por  motivos
egoísticos,  impulsionada  pelo  lucro  fácil.  As
circunstâncias foram favoráveis, o que pesa em seu
desfavor, posto que aproveitou o momento em que os
bens não estavam sendo vigiados para subtraí-los, o
que  fez  após  escalar  o  muro  e  destruir  parte  do
telhado  do  estabelecimento  comercial  da  vítima.  As
consequências  do  crime  foram  não  tão  danosas,
visto  que  foram  recuperados  os  bens  furtados.  O
comportamento da vítima em nada contribuiu para a
conduta ilícita do agente.
Assim,  considerando  os  motivos  sobreditos,  e  que
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para o crime de furto qualificado pelo rompimento ou
destruição de obstáculo e escada ou destreza a pena
é de 02 (dois) a 08 (oito) anos, fixo a pena base em 04
(quatro) anos. Considerando a circunstância atenuante
da  confissão  espontânea  (art.  65,  III,  “d”,  do  CP),
atenuou a pena em oito meses. Ainda, considerando a
circunstância  agravante  da  reincidência  (art.  63,  do
CP), elevo a pena em um ano, tornando-a definitiva
em  04  (quatro)  anos  e  04  (quatro)  meses  de
reclusão,  na ausência  de  outras  circunstâncias  a
considerar. 
Para o crime de furto, a lei prevê, ainda, a aplicação
cumulativa da pena de multa. Assim sendo, de acordo
com a gravidade do crime cometido, bem como das
circunstâncias,  fixo  a  pena  de  multa  em  50
(cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um
trinta  avos)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos
fatos  (art.  49,  §1º,  do  CP).  Tudo  atendendo  às
condições  econômicas  do  réu  (art.  60,  do  CP),
relatadas nos autos, que torno definitiva. 
Estabeleço  como  regime  inicial  de  cumprimento  da
pena, o  fechado (art. 33, do CPB), cuja pena deverá
ser cumprida em local a ser designado pelo Juízo das
Execuções Penais.

Em que pese a devida observância ao art. 59 do Código Penal, o

magistrado  a quo equivocou-se na fundamentação, valorando negativamente

circunstâncias  judiciais  de  forma  inidônea,  quais  sejam:  culpabilidade,

conduta social, personalidade, motivos do crime e circunstâncias.

A  culpabilidade,  enquanto  critério  para  aplicação  de  pena,

consiste no grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e

ilícita do agente em julgamento. Assim, pela fundamentação do juízo primevo,

vê-se que o réu em nada extrapolou o tipo penal, agindo dentro dos limites. 

Por  sua  vez,  a  conduta  social  se  alicerça  em razão  de  três

pilares – família, trabalho e religião – cabendo ao julgador obter provas acerca

de seus laços sociais, o que não restou demonstrado nos autos.

Já  a  personalidade do  réu  responde  à  averiguação  de  sua

índole,  seu  perfil  moral  e  psicológico,  que  determinará  ou  influenciará  seu

comportamento social, motivo pelo qual não poderão os antecedentes criminais

servir como fundamento negativo na análise dessas circunstâncias. 
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Em  relação  ao  motivo  do  crime,  dizer  que  foi  egoístico  e

impulsionado  pelo  lucro  fácil  não  se  mostra  suficiente  para  valorar  a

circunstância negativamente, haja vista ser uma justificativa  inerente ao tipo

penal de furto, não servindo para aumento da pena-base.

Por fim, as circunstâncias nas quais o delito ocorreu já serviram

de fundamentação para qualificar o furto, não havendo mais que considerá-la

desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Passo, então, à nova dosimetria.

1ª  fase:  considerando  que  nenhuma das  08  circunstâncias  foi

fundamentada de modo desfavorável ao réu e que a pena mínima abstrata é de

02 (dois) anos, aplico a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

2ª fase:  considerando a agravante de reincidência, bem como o

fato de terem sido múltiplas reincidências (antecedentes fls. 69/71), mantenho

o aumento em 01 (um) ano, bem como reconheço a confissão espontânea, nos

termos do art. 65, III, alínea “d”, do CP, razão pela qual mantenho a atenuação

da pena em 08 (oito) meses.

Seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deixo de

realizar a compensação entre a atenuante e a agravante, ante a multiplicidade

de reincidências. Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.
PENAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
COLEGIALIDADE.  INOCORRÊNCIA.
ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL PACIFICADO
NESTA CORTE A VIABILIZAR O PRONUNCIAMENTO
UNIPESSOAL. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA
MULTIRREINCIDÊNCIA.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.1.  Fundamentada  na  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça, não há óbice à prolação
de decisão monocrática. 2. A decisão agravada está
na  mais  absoluta  consonância  com  a
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jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de
que não se admite a compensação integral entre a
atenuante da confissão espontânea e a agravante
da  reincidência,  quando  verificada
multirreincidência  ou  mesmo  reincidência
específica. 3. E nesta ocasião, o agravante não traz
argumento  persuasivo  o  bastante  para  afastar  com
êxito  o  fundamento  da  decisão  ora  impugnada,
devendo,  assim,  ser  mantida  intacta  pelos  seus
termos. 4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg
no  REsp  1504699  RO  2014/0344886-4,  Relator:
Ministro  Leopoldo  de  Arruda  Raposo,  T5,  Data  da
Publicação: Dje 12/03/2015) (Grifei).

3ª fase: diante da ausência de outras causas modificadoras, fixo

e torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP. 

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos  posto  que  o  réu  é  reincidente  em crime doloso,  não  preenchendo,

dessa forma, todos os requisitos impostos pelo art. 44 do Código Penal, em

específico o inciso II. 

Ademais,  não  cabe  a  aplicação  da  suspensão  condicional  do

processo, haja vista que, segundo o art. 89 da Lei n.º 9.099/95, deverá ser a

pena mínima cominada igual ou inferior a um ano, o que não se verifica no

processo em questão.

Ainda, para que seja suspenso o processo condicionalmente, o

acusado não pode estar sendo processado ou ter sido condenado por outro

crime. Entretanto, verifica-se que o agente é multirreincidente (antecedentes

criminais fls. 69/71), não fazendo, portanto, jus a suspensão processual.

Por  fim,  requereu  o  apelante  a  subtração  da  pena  de  multa,

fundamentando o pleito em sua suposta miserabilidade. 

Ora, a imposição da  pena de multa é decorrência de dispositivo

legal penal e, portanto, obrigatória. Quando o réu é condenado por crime no

qual  há  dupla  cominação,  prisão  e  multa,  tem-se  que  aplicar  as  duas
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necessariamente, uma vez que sua isenção violaria o princípio constitucional

da legalidade.  Dessa forma, a miserabilidade do condenado não autoriza a

isenção ou dispensa do pagamento da multa. Nesse sentido: 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  REDUÇÃO  DA  PENA.  TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. 1-
Resultando das provas dos autos a certeza da conduta
ilícita do processado, concernente ao crime previsto no
art.  33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/2006,  não  sobra
espaço  ao  pronunciamento  jurisdicional  absolutório.
[…] 4- Improcede a isenção da pena de multa, pois
tal  sanção pecuniária está inserida no tipo penal
violado, não se tratando de pena alternativa, mas
sim  cumulativa  com  a  privativa  de  liberdade. 5-
Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.  (TJ-GO
APR  761155220098090024,  Relator:  Des.  J.
Paganucci  Jr.,  1ª  Câmara  Criminal,  Data  da
Publicação: DJ 2111 de 15/09/2016). (grifei)

Ademais, as questões relativas à isenção, forma de pagamento,

parcelamento ou outras formas possíveis, devem ser discutidas no Juízo das

Execuções Penais.

Forte em tais razões,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,

apenas para reformar a reprimenda aplicada, fixando-a em 02 (dois) anos e 04

(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Márcio Murilo da

Cunha Ramos.  Ausente,  temporariamente,  o Desembargador Carlos Martins

Beltrão Filho.
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Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto

Gadelha Campos, Procurador 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, 24 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR
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