
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000068-30.2015.815.0551 – Comarca de Remígio
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: José Luiz Macedo Batista 
ADVOGADO: Eduardo de Lima do Nascimento 
APELADO: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO  QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. APELANTE NÃO
CONDENADO  PELO  REFERIDO  DELITO.  AUSÊNCIA DE
INTERESSE  RECURSAL.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
RECURSO NESSE PONTO. DOSIMETRIA DE ACORDO COM
O  CRITÉRIO  TRIFÁSICO.  INEXISTÊNCIA  DE
IMPRECISÃO.  MANUTENÇÃO  DA  REPRIMENDA
IMPOSTA.  CONHECIMENTO  EM  PARTE  E,  NA  PARTE
CONHECIDA, DESPROVIMENTO. 

-  Considerando  que  o  processo  envolve  delitos  de  roubo  e  furto
praticados  por  três  denunciados,  não  tendo  sido  o  ora  recorrente
condenado  pela  primeira  hipótese  delitiva,  mas  apenas  os  outros
processados,  verifica-se  que  o  apelo,  no  ponto  que  pede  o
afastamento  da  condenação  do  apelante  do  delito  de  roubo
circunstanciado,  não deve ser  conhecido,  haja vista  a ausência de
interesse recursal, uma vez que o réu não foi condenado pelo crime
aludido nas razões recursais.

- Fixada a pena em consonância com os ditames dos art. 59 e 68 do
CP, não há redimensionamento da reprimenda.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  conhecer  em  parte  do  apelo  e,  na  parte
conhecida, desprover o recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL (fls. 312/315) interposta por
José Luiz Macedo Batista, através da qual se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da
Comarca de Remígio,  Juíza Juliana Dantas de Almeida, que julgou parcialmente procedente
denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, condenando-o pela prática



do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP) e aplicando a pena de 02 (dois) anos e 09
(nove)  meses  de  reclusão,  em  regime  aberto,  além  de  25  (vinte  e  cinco)  dias-multa,
reprimenda que, em seguida, foi substituída por penas restritivas de direito.

Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/06) que, no dia 14.04.2014,
no período  matutino,  o  apelante,  acompanhado  dos  réus  Fábio  Júnior  Pereira  da  Silva  e
Marinaldo Ferreira dos Santos, arrobaram a porta dos fundos e adentraram na residência da
vítima Maria do Socorro Carneiro Machado, aproveitando-se que a casa estava vazia, tendo,
em seguida, subtraído aparelhos de som e dvd, uma câmera fotográfica, uma caixa de som,
um par de sapatos, um relógio e um “tablet”.

Diante desse fato, o réu foi incurso nas penas do art. 155, § 4º, do CP
(furto qualificado), enquanto que os réus Fábio Júnior Pereira da Silva e Marinaldo Ferreira
dos Santos foram incursos nas penas dos arts. 157, §2º, I e II; 155, §4º e 288, todos do CP,
além do art. 244-B do ECA . 

Recebida a denúncia em 07/maio/2015 (fl. 28), o réu foi regularmente
citado (fls. 41), apresentando defesa às fls. 43/47.

Finda  a  instrução  processual,  o  juízo  a quo  proferiu  sentença  (fls.
92/96), condenando os réus  Fábio Júnior Pereira da Silva e Marinaldo Ferreira dos Santos
pelos crimes dos arts. 157, §2º, I e II; 155, §4º, todos do CP, além do art. 244-B do ECA.

Além disso, condenou o aqui apelante pelo crime de furto qualificado,
impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, além
de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Em seguida, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação
de serviço à comunidade e limitação de fim de semana).

Apenas  o réu José Luiz Macêdo Batista interpôs apelação criminal
(fls. 312). Em suas razões (fls. 313/315), o apelante alega, em síntese, que deve ser afastada a
condenação do acusado pela prática do crime de roubo qualificado e, subsidiariamente, aduz
que a pena-base deveria ser fixada no patamar mínimo.

Em contrarrazões, o parquet manifestou-se  pela manutenção da
sentença (fls. 321/323).

A Procuradoria  de  Justiça,  no  parecer  de  lavra  do  Procurador  de
Justiça Alvaro Gadelha Campos, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. 
VOTO: 

Do  exame  do  recurso  do  acusado,  percebe-se  que  este,  de  forma
insistente, procura afastar a condenação pela prática do crime roubo circunstanciado, ocorre,
porém, que, do exame no decisum, percebe-se que ora apelante foi condenado pela prática do
crime de furto qualificado.

Destarte, considerando que o processo envolve delitos de roubo e furto
praticados por três denunciados, não tendo sido o ora recorrente condenado pela primeira
hipótese delitiva, mas apenas os outros processados, entendo que o apelo, que centra-se na
suposta  prática  do  delito  do  art.  157  do  CP,  não  deve  ser  conhecido  no  ponto  afeto  à
materialidade e autoria, haja vista a ausência de interesse recursal, uma vez que o réu não foi



condenado pelo crime aludido nas razões recursais.

Ademais,  no  tocante  ao  referido  capítulo,  embora  o  recurso  de
apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de discussão, o seu efeito devolutivo
encontra  limites  nas  razões  apresentadas  pelo  recorrente,  em homenagem ao princípio da
dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite
o exercício  do  contraditório  pela  parte  adversa.  Logo,  não havendo insurgência  quanto  à
condenação pelo crime de furto qualificado, não deve este Tribunal se debruçar sobre  questão
não ventilada nas razões recursais.  

Assim, tenho que o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

Lado outro, constata-se que o recorrente pede, de maneira vaga, que a
pena seja aplicada no mínimo legal.

 
Discorrendo sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci, em seu

Código Penal Comentado, Editora RT, 4ª edição, p. 260, com propriedade, afirma: 

"Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos diversos, almeja a aplicação da
pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A
padronização da pena é contrária à individualização, de modo que é preciso alterar
essa conduta ainda predominante". 

De modo que, por entender que pena-base não é sinônimo de pena
mínima, bem como não é direito subjetivo do réu tê-la sempre aplicada no mínimo legal,
abalizado em firme e consentânea corrente doutrinária e jurisprudencial, entendo correta a
sanção basilar fixada em primeira instância, em face do reconhecimento de circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu. 

A propósito:
 
"O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais,
mas este poder não é arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código Penal
estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a
individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são
favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta
que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no
patamar mínimo" (HC 76.196-GO, 2ª T., rel. Maurício Correa, 29.09.1998, RTJ
176/743). Destaquei.

In casu, ao dosimetrar a pena do acusado, em primeira fase, o juiz  a
quo  estabeleceu  a  pena-base  em  03  (três)  anos  de  reclusão  e  30  (trinta)  dias-multa,
considerando  desfavoráveis  as  seguintes  circunstâncias:  culpabilidade,  circunstâncias  do
crime e consequências do delito. Na segunda fase, reconheceu a atenuante de menoridade e de
confissão, pelo que diminuiu a pena de 03 (três) meses e 05 (cinco) dias-multa, totalizando
02 (dois) anos e 09 (nove) meses, além de 25 (vinte cinco) dias-multa, a qual, inexistindo
causas de aumento ou de diminuição, restou definitiva.

Em atendimento ao art. 59 do Código Penal, observa-se que  as
circunstâncias do crime foram devidamente analisadas, tendo sido valoradas com correção a
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito, não havendo que se falar em
modificação da reprimenda aplicada.

Ante  o  exposto,  conheço  em  parte  do  recurso  e,  na  parte
conhecida, nego provimento.



É como voto.

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

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor Joaci Juvino da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel Taigy
de Queiroz Mello Filho”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 13 de março de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador  - Relator


