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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0017422-39.2015.815.0011 – 2ª  Vara Criminal  da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Bruno Alves da Silva
ADVOGADO: Marcelo Cordeiro de Barros Júnior (OAB/PB 25.332)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO.  CORRUPÇÃO  ATIVA.  PRODUÇÃO  DE
PROVA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  CONDENAÇÃO  PELO  ART.  307
DO  CP.  RECURSO.  ARGUIÇÃO  DE  NULIDADE.
ERRO  NA  ANALISE  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.  EXASPERAÇÃO  DA  PENA  BASE.
NÃO  OCORRÊNCIA.  CIRCUNSTÂNCIAS
VALORADAS  EM  DADOS  CONCRETOS.
DOSIMETRIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

Na  maioria  dos  julgados,  convencionou-se  arbitrar,
para cada circunstância judicial desfavorável, a fração
ideal de 1/8 (um oitavo),  que servirá de fundamento
para fixação da pena base, levando-se em conta o caso
concreto.

Apesar  de  a  dosimetria  não  ser  constituída  de  uma
operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos
a  cada  circunstância  judicial  analisada,  reputa-se  a
discricionariedade  do  julgador,  sopesando  os
argumentos  dispensados  em  sua  decisão,  para  se
chegar a um patamar justo na fixação da pena base e,
por  consequência,  adotar,  nas  fases  seguintes,  o
necessário para se chegar a pena definitiva.

Diante  da  ausência  de  qualquer  nulidade  apontada,
impõe-se manter a condenação, sobretudo, a dosimetria
nos moldes descritos na sentença condenatória.

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,
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A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo a
sentença em todos os seus termos,  em desarmonia com o parecer da Procuradoria de
Justiça.

RELATÓRIO

A  Segunda  Promotoria  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande/PB denunciou Bruno Alves da Silva, vulgo “Boy Play” ou “Gêmeos”, como
incurso nas penas dos arts. 307 e 333 (2 vezes) c/c art. 77 e c/c art. 69, do Código Penal,
por ter sido preso em flagrante, na posse de documentação falsa, além de vários cartões
de crédito e um aparelho conhecido como “chupa cabra”, além de subornar (corrupção
ativa) os policiais, no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais), a fim de evitar o
flagrante.

Da  inicial  acusatória  discorre  que  os  policiais  investigavam  o
acusado  há  cerca  de  um mês,  realizando  no  dia  06/11/2015,  por  volta  das  10h,  a
abordagem do denunciado, quando este trafegava na Rua Júlio Ferreira Tavares – Bairro
Itararé, em Campina Grande, num veículo Prisma, cor branca, placas PGM 7646.

Na identificação ele se apresentou como sendo Gabriel Alves da
Silva, exibindo documentação. Contudo, como os agentes já o acompanhavam há algum
tempo,  indagaram se  não seria  Bruno,  momento  em que  assumiu  a  sua  verdadeira
identidade,  revelando ter adquirido a documentação falsa no Rio de Janeiro/RJ,  por
R$1.000,00 (hum mil reais). Nesta oportunidade, o acusado ofereceu aos policiais civis
a  quantia  de  R$180.000,00  (cento  e  oitenta  reais),  para  não  ser  conduzido  até  a
delegacia.

Outra  equipe  se  dirigiu  na  residência  do  increpado,  após
autorização  de  sua  companheira,  Fabiana  Santos  da  Silva,  apreendendo  cartões  de
créditos  de  várias  bandeiras,  aparelho  utilizado  para  captar  senhas,  além  de  joias,
relógios e outros itens descritos no auto de apreensão e apresentação de fls. 14/15. 

Ciente da apreensão, ofereceu R$200.000,00 (duzentos mil reais)
para evitar o flagrante e consequente autuação, praticando mais um crime.

Cópia da decisão proferida no plantão judiciário, convertendo o
flagrante em preventiva (fls. 33).

Denúncia recebida em 15/12/2015 (fls. 52).

O Laudo de Exame Documentoscópico concluiu que a identidade
emitida  pela  Diretoria  de  Identificação  Civil  do  DETRAN  do  Rio  de  Janeiro,  em
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19/12/2014, no nome de Gabriel Alves da Silva é “materialmente AUTÊNTICO” (fls.
57/61).

Cópia  da  petição  de  Habeas  Corpus  impetrada  em  favor  do
acusado (fls. 65/71). Informações (fls. 73).

Defesa escrita, negando os fatos (fls. 79/80).

Cópia  do  Acórdão  do  Habeas  Corpus  nº  0804036-
39.2015.8.15.0000, de lavra desta Relatoria, denegando a ordem (fls. 86/88).

Oitiva (fls. 99/102).

No  Laudo  de  Exame  Documentoscópico  foi  examinado  um
caderno contendo anotação de texto, numéricas e financeiras (fls. 123/133).

No laudo de fls. 138/150, foram examinados diversos cartões de
crédito.

Interrogatório (fls. 169/170).

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  176/177)  e  pelo
acusado (fls. 178/182).

Antecedentes criminais (fls. 183).

Concluída  a  instrução  criminal,  a  douta  juíza  Ana  Christina
Soares Penazzi Coelho proferiu sentença,  julgando procedente em parte a denúncia,
condenando Bruno Alves da Silva como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal,
a  cumprir  06  (seis)  meses  de  detenção,  em regime  aberto.  Concedeu  o  direito  de
recorrer em liberdade. Custas pelo réu (fls. 188/191). Alvará de soltura com óbice (fls.
208).

Interposta apelação em 07/10/2016 (fls. 198), e suas razões as fls.
242/248,  arguiu-se  como  nulidade  da  sentença  erro  na  dosimetria,  carecendo  de
fundamentação  para  fixá-la  ante  a  análise  das  circunstâncias  judiciais  genéricas,
devendo reduzir a pena base ao mínimo legal e, em consequência requereu o direito de
recorrer em liberdade, diante da prolação de nova sentença.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede a improcedência do
apelo (fls. 250/254). 

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  259/262,
opinou pelo provimento do apelo, para que seja refeita a dosimetria da pena quanto a
fixação da pena base.

AC 0017422-39.2015.815.0011 CMBF – Relator 3



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

É o que se tem a relatar.

V O T O

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É  de  se  considerar  tempestivo  o  presente  apelo,  em razão  da
sentença ter sido prolatada em 26/09/2016 (fls. 188/191), o Ministério Público tomou
ciência em 29/09/2016 (fls. 192), o patrono do réu através de nota de foro, publicado no
DJE/PB do dia 03/10/2016 (fls. 194), o réu intimado em 23/11/2016 (fls. 229), enquanto
o recurso foi interposto no dia 07/10/2016 (fls. 198).

Dessa  forma,  estando  tempestivo  e  adequado,  CONHEÇO do
apelo.

2. DO RECURSO

Pretende  o  recorrente,  em  seu  apelo,  reformar  a  sentença
alegando,  para  tanto,  nulidade  na  dosimetria  em  razão  da  análise  genérica  das
circunstâncias judiciais, elevando assim a fixação da pena base em 08 (oito) meses de
detenção, quando a pena imposta varia entre 03 (três) meses e 01 (um) ano de detenção,
ou multa.

Aduz que para arbitrar uma pena acima de seu patamar mínimo, o
magistrado precisa fundamentar, de forma adequada e não abstrata, as circunstâncias
previstas no art. 59 do CP, para firmar o princípio do livre convencimento motivado do
julgador.

Afirma, ainda, que a pena restou exacerbada em face da “suposta
personalidade afeita aos cometimentos do crime e de um processo em tramitação, sem
condenação  transitada  em  julgado,  de  forma  que  não  serve  de  fundamento  para
elevação da pena-base” (fls. 244).

Diante disso, requer seja declarada nula a sentença, em razão do
aumento não está calcado em nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do CP,
devendo a pena base ser fixada em seu mínimo legal.

Pois  bem!  Como  se  trata  de  matéria  que  se  confunde  com  o
mérito, passo a análise em conjunto.

No  presente  apelo,  o  recorrente  não  se  insurge  acerca  da
condenação,  mas  tão  somente  da  pena  aplicada,  de  modo  a  imperar  a  condenação
imposta,  diante das inúmeras provas que atestam a autoria e materialidade delitivas,
ambas incontestes.

AC 0017422-39.2015.815.0011 CMBF – Relator 4



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

No  campo  da  dosimetria,  não  assiste  razão  ao  apelante,  até
porque, os parâmetros utilizados pelo magistrado não fogem à razoabilidade, e atendem
aos preceitos legais balizadores da dosimetria da pena, nos moldes atuais.

Na primeira fase, vê-se que o sentenciante, de forma minuciosa e
acurada, valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e fixou a pena base um
pouco acima do mínimo legal  cominado ao delito,  no  caso,  de  08 (oito)  meses  de
detenção,  quando a pena  in  abstrato  varia  entre  03 (três)  meses  a  01 (um) ano de
detenção.

Ao contrário do que alega o apelante, atentou as circunstâncias
assim analisadas: 

“A  culpabilidade  ressoa  grave.  Os  antecedentes
demonstram  a  primariedade.  A  personalidade  se  mostra
afeita  ao  cometimento  de  delitos.  A  conduta  social  é
desregrada,  não  havendo  notícia  de  um  bom  convívio
social,  até  porque,  apesar  da  primariedade,  já  foi
condenado  por  crime  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  O
motivo  foi  o  fim  de  omitir  a  existência  de  mandado  de
prisão  em  aberto.  As  circunstâncias  eram  favoráveis  à
prática do crime. As consequências não foram graves” (fls.
190).

Desse modo, fixou a pena base em 08 (oito) meses de detenção e,
na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-a em 02
(dois) meses, perfazendo um total de 06 (seis) meses.

Na terceira fase, a julgadora manteve a pena 06 (seis) meses de
detenção, tendo em vista a inexistência de causas especiais de diminuição e aumento da
pena, tornando-a em definitiva.

Como se vê, em todas as fases a magistrada não se descurou dos
primados  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  podendo-se  afirmar  que,  para  o
delito cometido, uso de documento falso, a pena foi aplicada pouco acima do mínimo
legal, respeitou todos os critérios de individualização em direito exigíveis.

Por consequente, apesar da pena definitiva está abaixo dos limites
estabelecidos pelo art. 44 do CP, o Juízo  a quo  justificou a não substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito, em decorrência de notícias trazidas nos
autos de que o recorrente teria sido condenado, por outro crime, no Estado do Rio de
Janeiro, estando, inclusive, preso cumprindo pena.
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Destarte,  outra  solução  não  há  senão  o  desprovimento  do  seu
apelo, mantendo-se a sentença condenatória tal como foi lançada.

Em situação análoga, assim decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  ART.  157,  §  2º,  I  E  II,  DO  CP.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTESTÁVEIS.  DEPOIMENTOS  SEGUROS  E
COESOS DAS TESTEMUNHAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS  VALORADAS  NEGATIVAMENTE
COM BASE EM DADOS CONCRETOS. ATENUANTES.
REDUÇÃO  AQUÉM  DA  FRAÇÃO  IDEAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  DEDUÇÃO  MAIOR.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. INEXISTÊNCIA
DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO  POR  PENA  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.  DESPROPORCIONALIDADE  NÃO
VERIFICADA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -
Convencionou-se  considerar  justo  e  proporcional  o
incremento da fração ideal  de  1/8 (um oitavo),  para  cada
circunstância  desfavorável,  tomando-se  por  base  a  pena
máxima  em  abstrato  cominada  para  o  tipo,  o  que  não
descarta seja maior,  levando-se em conta o caso concreto.
Lembro, por oportuno, que a dosimetria não se constitui em
mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos
a cada circunstância judicial analisada, mas antes é exercício
de discricionariedade vinculada do julgador, que devem ser
sopesadas  conforme a  gravidade  concreta  do  delito.  -  Ao
atribuir um peso ideal de 06 meses para cada atenuante, o
magistrado já aquilatou de forma mais benéfica o quantum
de redução, se levado em consideração o valor atribuído a
cada circunstância judicial examinada na primeira fase, que,
como visto, foi de três meses, para cada uma desfavorável.
Desta forma, não há que se falar em desproporcionalidade,
ao menos não em desfavor do apelante.– “A incidência da
circunstância  atenuante  não  pode  conduzir  à  redução  da
pena  abaixo  do  mínimo  legal.”  Súmula  231,  STJ.
APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
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CIRCUNSTANCIADO.  AUSÊNCIA  DE  DEFESA
TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE TESE DEFENSIVA NAS
ALEGAÇÕES  FINAIS.  OCORRÊNCIA.  NULIDADE
FLAGRANTE. PREJUÍZO MANIFESTO AO RÉU, QUE
APRESENTOU ARGUMENTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA
DE  EXCLUDENTE  DE  ILICITUDE  DURANTE  O
INTERROGATÓRIO. PROVIMENTO DO APELO. – (…)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004503020138150151,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS , j.
em 13-03-2018).

Com efeito, a sentença condenatória não merece censura, no que
tange à condenação, devendo, portanto, ser mantida em sua integralidade.

Ante  todo  o  exposto,  e  em harmonia  com o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça,  NEGO PROVIMENTO  ao apelo,  mantendo os termos da
sentença.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos  (1º  vogal)  e  Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador, como 2º vogal). Ausente justificadamente o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

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

Sala  das  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 abril de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Relator
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