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APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  ART.  202  DO
CÓDIGO  PENAL.  IMPOSSIBILIDADE.  ANIMUS
FURANDI DEMONSTRADO  NOS  AUTOS.
DOSIMETRIA.  REDUÇÃO DA PENA-BASE  AO
MÍNIMO LEGAL.  INVIABILIDADE.  EXISTÊNCIA
DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA NA INSTÂNCIA
A QUO E COMPENSADA COM A AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA.  ENTENDIMENTO  DO  STJ
EM  SEDE  DE  REPETITIVOS.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  ALTERAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL
PARA  O  SEMIABERTO.  MEDIDA  QUE  SE
IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

In  casu,  restou  demonstrado,  pelas  provas
colacionadas  aos  autos,  o  animus  furandi,
impossibilitando a desclassificação requerida.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea
com a agravante da reincidência.” (REsp 1341370/MT,
Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013)

Pena  fixada  segundo  os  critérios  legais,  bem  como
proporcional e suficiente à reprovação do fato.
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Súmula nº 269,  STJ:  É admissível  a adoção do
regime  prisional  semiaberto  aos  reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judicias.

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 ALTERAR  O REGIME PARA O  SEMIABERTO,  NOS TERMOS  DO
VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA  PARCIAL  COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Robson Nascimento

Silva  (fl.119) contra sentença prolatada pelo douto Juiz de Direito da 3ª Vara

Criminal da Comarca da Capital (fls. 106/111) que o condenou nas sanções

do art.  155, § 4°, inciso I,  na forma do art. 14, inc. II  ambos do Código

Penal, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento

de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

O  apelante,  em  suas  razões  recursais  (fls.136/138),  pugna  pela

desclassificação do crime de furto para o delito de invasão de estabelecimento

previsto  no  art.  202  do  Código  Penal.  Subsidiariamente,  requer  o

reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da pena no mínimo

legal, bem como modificação do regime de cumprimento.

 Em  contrarrazões  (fls.141/142),  o  representante  do  Ministério

Público, pugna, pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, por seu Procurador José Roseno

Neto, exarou Parecer (fls. 144/148), pelo desprovimento do apelo.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

O  representante  do  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  em

desfavor de  Robson Nascimento Silva,  dando-o  como incurso nas sanções

do art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, no dia 12 do mês de fevereiro do

ano de 2016, por volta das 21hrs, a vítima Hiran Gurgel de Amorin recebeu

informação da equipe de segurança Canadá, que foi detectado a presença de

dois indivíduos em seu estabelecimento comercial (Novitex), ocasião em que

se dirigiu imediatamente ao local.

Ato  contínuo,  quando  chegou  ao  local,  a  vítima  encontrou  uma

guarnição da polícia militar que também havia sido informada da situação, e

entraram no local e perceberam que o teto de PVC estava danificado. 

Após buscas no local, os policiais encontraram o acusado Robson

Nascimento Silva dentro do depósito de tecidos, bem como os objetos que já

estavam separados para serem subtraídos.

Ultimada  a  instrução  criminal,  o  Magistrado  julgou  parcialmente

procedente a Pretensão Punitiva Estatal, para CONDENAR o acusado Robson

Nascimento Silva, nas sanções do art. 155, § 4°, inciso I c/c art. 14, inc. II,

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

reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Inconformado,  o  ora  apelante  recorreu,  pugnando  pela

desclassificação do crime de furto para o delito de invasão de estabelecimento

previsto  no  art.  202  do  Código  Penal.  Subsidiariamente,  requer  o

reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da pena no mínimo

Desembargador João Benedito da Silva
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legal, bem como modificação do regime de cumprimento.

Do pedido de desclassificação

Pois bem, a materialidade e autoria delitivas são incontestes, não

cabendo a desclassificação pleiteada pela defesa. 

Explico.

Alega  a  defesa  que  a  conduta  praticada  pelo  agente  não  se

enquadra  ao  tipo  penal  do  furto,  posto  que  o  acusado,  tão  somente,

permaneceu no estabelecimento, e não subtraiu nada do local.

No entanto, fica claro tanto pelo depoimento do réu, quanto pela

forma em que os objetos foram encontrados, que não houve subtração por

causa do aparecimento da polícia e do dono no estabelecimento.

O réu, ora apelante, na esfera judicial (mídia audiovisual fl. 95)

confessou ter entrado no local com o intuito de furtar, mas que foi impedido de

pegar o que queria, porque a polícia chegou no local. Confirmou, ainda, que

arrombou o teto de PVC e afirmou que não tinha mais ninguém com ele.

Na esfera  policial,  a  testemunha de acusação,  Elbo  Nunes da

Silva, relatou os fatos, informando que:

“(…)  ontem  a  noite,  estava  com  o  Sargento  PM
Ivanildo,  quando  recebeu  comunicado  do  CIOPS
acerca de possível furto em estabelecimento comercial
situado  no  Centro,  na  Av.  Almirante  Barroso,  nesta
Capital.  Logo,  compareceram  ao  local  e  com  a
chegada  do  proprietário  entraram  no  comércio.  O
depoente informa que o teto estava danificado e as
portas  do  estabelecimento  estavam  fechadas.  Foi
observado  pelo  proprietário  que  os  ventiladores
estavam fora do local e que as gavetas do caixa do
estabelecimento  estavam abertas.  A partir  de  então,

Desembargador João Benedito da Silva
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foram  realizadas  buscas  no  local  e,  algum  tempo
depois,  um  homem  foi  localizado  no  depósito  da
NOVITEX, no caso, ROBSON NASCIMENTO SILVA o
qual admitiu que havia escondido uma bolsa debaixo
do  balcão  para  tentar  levar  dali.  Robson  confessou
que havia entrado no local com outro homem o qual
fugira dali  (...)”. (Elbo Nunes da Silva, policial militar,
esfera policial, fl. 06)

A  testemunha  da  acusação,  o  Policial  Militar  Ivanildo  dos

Santos, quando ouvido em juízo (mídia audiovisual fl.95) afirmou que os fatos

ocorreram conforme lido na denúncia e reconheceu o acusado como sendo o

autor do crime. Relatou que fizeram buscas no local para encontrar os dois

suspeitos  que  teriam  adentrado  no  estabelecimento  e  que  tomaram

conhecimento conforme informação dada pela equipe de vigilância privada que

viu dois sujeitos pelas câmeras de segurança. No entanto, encontraram apenas

o acusado. Afirmou, ainda, que os objetos estavam todos separados próximos

ao local do buraco no teto, prontos para serem subtraídos.

Nesse sentido, a vítima, o sr. Hiran Gurgel de Amorim, em seu

depoimento perante autoridade judicial (mídia audiovisual fl.95), confirmou que

os  fatos  ocorreram  conforme  lido  na  denúncia,  bem  como  reconheceu  o

acusado como o autor do crime. Afirmou, ainda, que os objetos estavam no

local onde havia o buraco no teto, como se estivessem separados para serem

subtraídos. Narrou que, de acordo com as câmeras de vigilância, havia duas

pessoas  no  seu  estabelecimento,  mas  que  não  foi  possível  detectar  a

fisionomia delas, e, ao chegar ao local, apenas o acusado estava dentro do

estabelecimento.  Aduziu,  ainda,  que,  apesar  de  os  bens  não  terem  sido

subtraídos,  sofreu  prejuízos  decorrentes  dos  danos  causados  no  teto  do

estabelecimento.

Pelos depoimentos da vítima e testemunhas, afere-se que o réu foi

encontrado no estabelecimento comercial  e que existiam objetos separados

próximo ao buraco no teto de pvc a fim de serem subtraídos, mas que não

foram em razão da chegada da Polícia.

Desembargador João Benedito da Silva
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De mais a mais, o acusado, quando interrogado na esfera judicial,

confessou  o  delito,  afirmando  que  só  não  furtou  os  objetos  por  ter  sido

impedido.

Como se vê, o animus furandi restou demonstrado. Não há dúvidas

de que o acusado entrou no local com o intuito de furtar, sendo impedido de

concluir seu intento por motivo externo, alheio à sua vontade.

Desse modo, não há que se falar em desclassificação para o tipo

penal previsto no art 202 do Codigo penal (violação de estabelecimento), posto

que o réu adentrou no estabelecimento comercial com o intuito de furtar, e não

com o  fim  de  invadir  ou  ocupar  o  estabelecimento,  tão  pouco  apenas  de

danificar o local, devendo ser mantida a sentença na forma como prolatada.

Da aplicação da pena

No que  tange  à  pretendida  redução da  reprimenda imposta  ao

apelante, cumpre salientar que a fixação da pena é regulada por princípios e

regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo 5º,  XLVI,

da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de

Processo Penal.

Todos  esses  dispositivos  remetem  o  aplicador  do  direito  à

individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de

pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à

repressão do delito perpetrado.

Assim,  para  chegar  a  uma  aplicação  justa  da  lei  penal,  o

sentenciante,  dentro  dessa  discricionariedade  juridicamente  vinculada,  deve

atentar-se  para  as  singularidades  do  caso  concreto,  devendo,  na  primeira

etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelos oito elementos relacionados no

Desembargador João Benedito da Silva
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caput do artigo 59 do Código Penal, verbis:

Art.  59  -  O  juiz,  atendendo  à  culpabilidade,  aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente,  aos  motivos,  às  circunstâncias  e
conseqüências  do  crime,  bem  como  ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme
seja  necessário  e  suficiente  para  reprovação  e
prevenção do crime: 

Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias

judiciais, deve o magistrado declinar,  motivadamente, as suas razões, pois a

inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da

Constituição da República. 

In  casu,  analisando  minuciosamente  a  sentença  hostilizada  (fls.

58/62), observando a pena-base, entendo que a fixação da mesma acima do

mínimo legal se mostrou justa e razoável ao caso, porquanto, verifica-se que o

Juiz sentenciante agiu de forma criteriosa,  fundamentando com propriedade

seu decreto  e  mensurando o  quantum aplicado com estrita  observância  às

disposições dos art. 59 e 68 do Código Penal.

Faz-se necessário pontuar que as circunstâncias judiciais analisadas

na primeira fase da fixação da pena não foram todas favoráveis ao apelante,

sendo ponderadas em desfavor do acusado as balizas judiciais referentes  às

consequências  do crime (considerando  os  danos  causados  ao  imóvel  da

vítima)  e  antecedentes criminais (fls.  98v e 99 considerando que existem

duas  condenações  com  trânsito  em  julgado,  usando  uma  para  valorar  os

antecedentes e a outra para a reincidência na segunda fase da dosimetria), o

que permite a fixação além do mínimo legal. Pois, há necessidade de certa

exacerbação para que o  quantum reste compatível à ponderação na primeira

etapa dosimétrica. 

Fixou  com  acerto  a  pena-base  em  03  (três)  anos  de  reclusão,

afastando 01 (um) ano do mínimo, visto que a pena em abstrato ao delito de

Desembargador João Benedito da Silva
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furto qualificado varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Este é o entendimento dos Tribunais Superiores: 

HABEAS  CORPUS.  2.  ROUBO  DUPLAMENTE
MAJORADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA
PARCIALMENTE. 3. DOSIMETRIA DA PENA. Fixação
da  pena-base  acima  do  mínimo  legal.  4.
Circunstâncias  judiciais  desfavoráveis.
Fundamentação idônea. 5. Ordem denegada. (STF;
HC 113.266;  MS;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Gilmar
Mendes; Julg. 27/11/2012; DJE 14/12/2012; Pág. 32).
Grifos nossos.

                  No mesmo sentido, é a jurisprudência local:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Crime  de  furto  qualificado.
Materialidade  e  autoria  comprovadas.  Acervo
probatório robusto. Impossibilidade de absolvição. Não
incidência  do  princípio  do  in  dubio  pro  reo.
Manutenção da condenação. Desprovimento do apelo
nesta  parte.  Pena  base.  Fixação  acima  do  mínimo
legal.  Possibilidade.  Art.  68  do  CP.  Circunstâncias
judiciais  desfavoráveis  ao  acusado.  Valoração  da
reincidência nas circunstâncias judiciais. Aplicação de
agravante do art. 61, inciso I, CP. Impossibilidade. Bis
in  idem.  Majoração  afastada.  Reprimenda minorada.
Confissão  do  acusado.  Incidência  da  atenuante.
Provimento  parcial.  [...]  Sendo  desfavoráveis  aos
acusados as circunstâncias judiciais,  a pena base
poderá  ser  fixada  acima  do  mínimo  legal.  A
reincidência  foi  valorada  negativamente  por  duas
vezes,  inexistindo  dúvidas  de  que  incidiu  em bis  in
idem,  o  que  é  terminantemente  vedado  pelo
ordenamento  jurídico  brasileiro,  implicando,  assim,  a
necessidade  de  ser  afastada  a  majoração.  Se  o
acusado  confessa  a  prática  delitiva  perante  a
autoridade policial e isso serve de fundamento para a
sentença  condenatória,  a  atenuante  deve  ser
reconhecida.  (TJPB;  ACr  052.2011.000878-7/002;
Câmara Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. José
Guedes Cavalcanti Neto; DJPB 10/12/2012; Pág. 16).
Grifos  nossos.  (…)  
5. No que se refere ao regime prisional, não se infere
qualquer desproporcionalidade da imposição do meio
inicialmente  mais  gravoso  para  o  desconto  da
reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4
(quatro) anos de reclusão, os maus antecedentes do

Desembargador João Benedito da Silva
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acusado implicaram majoração da pena-base,  tendo,
ainda, sido reconhecida a sua dupla reincidência, não
havendo  se  falar  em  negativa  de  vigência  à
Súmula/STJ  269.  (...)
(HC  362.638/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  09/08/2016,  DJe
23/08/2016)  (...)
3.  In casu, correta a manutenção do modo fechado,
porquanto, ainda que realizada a detração penal, vê-
se  que  o  paciente  é  reincidente  e  a  pena-base  foi
fixada  acima  do  mínimo,  pela  presença  de
circunstância  judicial  desfavorável  (maus
antecedentes), assim, o regime mais severo é o que
se  mostra  mais  adequado  para  a  prevenção  e
repressão do delito denunciado, nos termos do art. 33,
§ 2º e § 3º, do Código Penal.
4.  Habeas  corpus  não  conhecido.
(HC  356.658/SP,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  02/08/2016,  DJe
09/08/2016).

Na  segunda  fase,  verifica-se  que  o  réu  faz  mesmo  jus  à

circunstância atenuante da confissão espontânea, em razão de ter confessado

o  crime  na  esfera  judicial,  servindo  de  fundamento  na  sentença.  Devendo

contudo, ser compensada com a agravante da reincidência, razão pela qual

permanece a reprimenda no importe provisório  já  estabelecido,  ou seja,  03

(três) anos.

Por fim, na  terceira fase,  existe a causa de diminuição da pena,

posto que o crime foi na forma tentada do art. 14, II, o juízo a quo aplicou uma

redução de 1/3 (um terço) diante do  iter criminis  percorrido, restando a pena

em definitivo em 02 (dois) anos de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Inexistindo qualquer alteração necessária na pena, mantenho-a de

acordo com a sentença aplicada.

No  que  diz  respeito  ao  abrandamento  do  regime  prisional,

entendo que existe razão a defesa.

Com  efeito,  para  a  fixação  do  regime  de  cumprimento  da

Desembargador João Benedito da Silva
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reprimenda,  além  do  quantum da  pena  imposta,  deve  ser  levada  em

consideração a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais do art. 59, do

Código  Penal,  conforme  estabelecido  nos  §2°  e  §3°  do  mesmo  estatuto

repressivo.

Desta  forma,  tendo  em  vista  a  valoração  negativa  dos

antecedentes criminais do acusado, além de ter sido reconhecida a sua

reincidência, a fixação de regime mais gravoso era de rigor.

No entanto, no caso em análise, o juízo primevo aplicou o regime

fechado ao acusado.

O regime inicial  fechado  mostra-se  demasiadamente  rigoroso  em

face da quantidade de pena aplicada (02 anos), devendo ao réu ser imposto o

regime semiaberto por ser reincidente, nos termos do art. 33 § 2º, alínea b, do

Código Penal e súmula 269 do STJ.

Deste  modo,  deve ser  alterado o  regime fechado para  o regime

semiaberto  para  início  do  cumprimento  da  pena,  nos  termos  da  legislação

aplicável.

Forte  nessas  razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO  APELO

para modificar o regime imposto ao réu, alterando do regime fechado para o

semiaberto, mantendo os demais termos da sentença.

Oficie-se ao Juízo das execuções penais.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Desembargador João Benedito da Silva
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Barbosa ( Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des  João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês   de março de 2018.

  

Dr. João Batista Barbosa
                                     R E L A T O R – Juiz Convocado

Desembargador João Benedito da Silva


