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APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  PRATICADO
DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO
CP). SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO
DO  RÉU.  1.  PLEITO  DE  FIXAÇÃO  DA  PENA  NOS
PATAMARES  MÍNIMOS.  IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM  INADEQUADAMENTE  FIXADO  PELO
JUÍZO  A  QUO.  REFORMA  DA  SENTENÇA  DE
PRIMEIRO  GRAU.  INVERSÃO  DA  ORDEM  DO
CÁLCULO  DA  PENA.  COMPENSAÇÃO  ENTRE
CONFISSÃO  E  REINCIDÊNCIA,  CONHECIDO  DE
OFÍCIO COM RESSALVA DO ENTENDIMENTO DESTE
RELATOR,  QUE,  APESAR  DE  JÁ  TER  SIDO  VOTO
VENCIDO EM OUTROS JULGADOS, ADOTA A TEORIA
DO  STF  ATRAVÉS  DA  QUAL  ENTENDE  PELA
PREPONDERÂNCIA  DA  REINCIDÊNCIA  SOBRE  A
CONFISSÃO.  REDUÇÃO  DA  REPRIMENDA  FINAL
ANTES  FIXADA  EM  03  ANOS  DE  RECLUSÃO  E  14
DIAS-MULTA,  PARA  02  ANOS  E  08  MESES  DE
RECLUSÃO  E  14  DIAS-MULTA. 2.  PEDIDO  DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR  RESTRITIVA  DE  DIREITO.  IMPOSSIBILIDADE.
NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DO INCISO III,
DO ARTIGO 44,  DO CP.  PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO.

-  A não  observação  do  sistema  trifásico  para  a  aplicação  do
cálculo da pena ora estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal,
o  qual  gerou  prejuízos  ao  réu,  impõe-se  a  sua  devida
readequação.

-  Consoante  jurisprudência  pacífica  de  ambas  as  turmas  do
Supremo  Tribunal  Federal,  é  inviável  a  compensação  entre  a
circunstância  agravante  da  reincidência  e  a  circunstância
atenuante  da  confissão,  ante  a  preponderância  daquela  sobre



esta, nos termos do Art.  67, do Código Penal (adotado por este
relator).

- Ao entendimento contrário do Superior Tribunal de Justiça, que
firmou  posicionamento  no  sentido  de  que  é  possível  a
compensação da agravante de reincidência com a atenuante de
confissão  (adotada  pela  maioria  da  Câmara  Criminal  deste
Egrégio Tribunal de Justiça), é de se aplicar a compensação em
segunda fase na análise do cálculo da pena.

-  Não prospera  o  pleito  de  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por uma restritiva de direito quando as circunstâncias
judiciais forem todas desfavoráveis ao recorrente por expressa
vedação do artigo 44, inciso III, do CP.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pra redimensionar a pena para 02 anos e 08 meses de reclusão, no regime aberto,
nos termos do voto do relator, em desrmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  João  Batista
Monteiro da Silva,  vulgo “João de Odema”, em face da sentença de fls.  77/80, que
condenou o réu nas sanções previstas no art. 155, § 1º, do CP e aplicou pena de 03 (três)
anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Irresignado com o édito condenatório prolatado, o réu ofertou
Recurso de Apelação (fl. 80), estando as razões deste encartadas nas fls. 82/83. Nestas,
o apelante alega que o valor do bem subtraído é insignificante, uma vez que perfaz a
quantia de apenas R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e que tentou repor o prejuízo da
vítima,  dando-a  um  novo  aparelho  de  DVD.  Demais  disso,  aduz  que  no  dia  do
cometimento  do  fato,  estava  embriagado,  não  recordando  exatamente  tudo  o  que
ocorreu na ocasião. Por fim, pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicada a pena
no mínimo legal, substituindo-a por uma pena restritiva de direito.

Instado a se manifestar, em sede de contrarrazões de fls. 85/88, o
representante ministerial em primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso, com
a consequente manutenção da sentença em seus próprios fundamentos.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  subscrito  pelo
Procurador, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo desprovimento ao recurso,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos ao passo em que, opinou pelo início da
execução provisória da pena (fls. 96/103).

É o relatório.
VOTO: 

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631731/artigo-67-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40


Conforme depara-se dos autos, no dia 05/07/2011, por volta
das 01:20 horas, João Batista Monteira da Silva, após arrombar parte da parede
da cozinha da residência de Noêmia Cândido de Lima, localizada no Bairro da
Jussara, na cidade de Areia-PB, adentrou e subtraiu 01 aparelho de DVD.

Em suma, foi pleiteada a reforma da sentença de primeiro grau
para que a pena aplicada  in concreto o seja no mínimo legal e depois substituí-la por
uma pena restritiva de direito.

Pois  bem,  para  que  a  sentença  seja  fixada  nos  patamares
mínimos legais, a análise trifásica da pena deve ser totalmente favorável ao agente, o
que não se afigura na hipótese sub examine.

Analisando a sentença de fls. 77/79, verifico que a dosimetria da
pena  foi  procedida  nos  seguintes  moldes  do  art.  59  e  68  do  Código  Penal,  pelo
magistrado a quo, conforme se segue:

“A culpabilidade foi considerável e concreta, merecendo reprovação estatal. Os
antecedentes são péssimos, conforme se vê da certidão de fls. 15/17. A conduta
social  é  reprovada  pela  sociedade,  pois  não  tem  atividade  lícita  e  vive
perturbando os transeuntes,  quando embriagado. A  personalidade  é negativa,
revela disposição para o crime.  Os motivos do delito são injustificáveis.  As
circunstâncias  lhes são desfavoráveis,  uma vez que agiu na calada da noite,
quando o estado de  vigilância  da vítima diminuiu.  As consequências foram
danosas, pois a  res furtiva não foi recuperada. O comportamento  da ofendida
não influenciou o âmago do réu.
Estribado nas circunstâncias judiciais, estabeleço a pena base em 02 (dois) anos
de reclusão.  Considerando a agravante prevista no § 1º,  do art.  155, do CP
(furto noturno), MAJORO, em ⅓ (um terço) a pena imposta ao réu, ficando
esta em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Analisando  as  circunstâncias  judiciais  devidamente  valoradas
referentes à primeira fase, tenho que a pena base deveria ter sido fixada em 03 anos, o
que revela que, mesmo considerando todas as circunstâncias desfavoráveis, o Juízo de
primeiro grau fixou a pena base em patamar menor do que o cabível ao caso. Demais
disso, como não houve recurso por parte do Ministério Público, mantenho a pena base
valorada em 02 anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em respeito ao princípio
da non reformatio in pejus.

Em seguida, na segunda fase da fixação da pena, verifico que o
magistrado inverteu a ordem do cálculo da pena imposta pelo artigo 68 do CP,
quando primeiro considerou a majorante do § 1º, do art. 155, do CP (3ª fase) e
somente  depois  aplicou  a  circunstância  atenuante  de  confissão  (2º  fase),  razão
porque passo a readequar a pena nos seguintes moldes:

2ª  Fase:  Extrai-se  da  sentença  condenatória  que  o
magistrado de piso considerou uma atenuante de confissão e uma agravante de
reincidência, razão pela qual reduziu a pena em 03 meses e aumentou em 07 meses
respectivamente.  Entretanto,  apesar  do  recorrente  não  ter  requerido  a
compensação  das  penas,  passo  a  analisá-la  de  ofício,  fazendo  a  seguinte
observação:



Em que pese o referido entendimento do Superior Tribunal de
 Justiça,  destaco que  ME FILIO À CORRENTE ADOTADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL,  ATRAVÉS  DA QUAL ENTENDE  SER  INVIÁVEL A
COMPENSAÇÃO  ENTRE  A  CIRCUNSTÂNCIA  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA E A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO, ANTE
A PREPONDERÂNCIA DAQUELA SOBRE ESTA, NOS TERMOS DO ART. 67,
DO CÓDIGO PENAL, SENÃO VEJAMOS:

“Habeas  Corpus  substitutivo de  recurso  ordinário.  Roubo circunstanciado.
Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea.  Impossibilidade 1.  O  acórdão  impugnado  está  em
conformidade  com  a  jurisprudência  de  ambas  as  Turmas  do  Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a
agravante  da  reincidência  prepondera sobre  a  atenuante  da  confissão
espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC
110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de
mérito por inadequação da via processual.”
(STF  -  HC  105543,  Relator(a):   Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira
Turma,  julgado  em  29/04/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-100
DIVULG 26-05-2014 PUBLIC 27-05-2014) - grifo nosso.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE
VIOLAÇÃO  DE  DIREITO  AUTORAL.  RECONHECIMENTO  DA
OCORRÊNCIA DE  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA  CONTROVERTIDA.  REVOLVIMENTO  DE  FATOS  E
PROVAS.  CONCURSO  DA AGRAVANTE  DA REINCIDÊNCIA E  DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para
se  chegar  à  conclusão  pela  existência  da  confissão  espontânea,  faz-se
necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita
via  eleita.  II  –  Nos  termos  do  art.  67  do  Código  Penal,  no  concurso  de
atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias  preponderantes.  No  caso  sob  exame,  a  agravante  da
reincidência  prepondera  sobre  a  atenuante  da  confissão  espontânea,
razão pela qual  é  inviável  a  compensação pleiteada. Precedentes.  III  –
Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”
(STF  -  RHC  120677,  Relator(a):   Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014) - grifo nosso.

Entretanto, considerando que já fui voto vencido nesse ponto
em outras decisões análogas à esta, aplico o cálculo adotado pelo entendimento da
maioria da Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, compensando a
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,  razão pela
qual a pena intermediária permanece em 02 (dois) anos de reclusão e 12 (doze)
dias-multa.

3ª Fase: Por força do § 1º, do artigo 155, do CP, aumento a
pena em ⅓, resultando em uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa.

Assim, torno definitiva a reprimenda em 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão e, quanto à pena de multa,       mantenho em 14 (quatorze)
dias-multa pelo princípio da   non reformatio in pejus, no valor unitário de 1/30 (um
trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, considerando as condições
financeiras do réu, conforme sentença de primeiro grau. 



Mantenho o regime inicial aberto da pena, por força do artigo
33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Quanto  ao  pedido  de  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por uma pena restritiva de direito, verifico que o apelante não preenche
as  exigências  do  artigo  44,  inciso  III,  do  Código  Penal,  eis  que  todas  as
circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO DE APELAÇÃO, para proceder à  reforma das reprimendas impostas ao
recorrente  para  o  patamar  de  02  (dois)  anos  e  08  (oito)  meses  de  reclusão  e  14
(quatorze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial aberto.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292),  determino seja oficiado ao
Juízo  das  Execuções  Penais  da  Comarca  de  João  Pessoa,  comunicando-o  da
confirmação da sentença condenatória,  bem como que seja expedida a guia de
execução provisória, observando o teor das decisões prolatadas no presente feito.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente da Câmara Criminal, dele participando
também 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  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
Relator


