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APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE
QUALIFICADO.  QUANTUM DA PENA. INSURGÊNCIA.
DOSIMETRIA  PENAL.  CONDUTA  SOCIAL  E
PERSONALIDADE  VALORADAS  NEGATIVAMENTE.
IMPROPRIEDADE  DOS  CRITÉRIOS  UTILIZADOS.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  SUBSTITUIÇÃO
POR  DUAS  PENAS  RESTRITIVAS  DE  DIREITO.
PROVIMENTO DO APELO.

-  No  que  se  refere  à  conduta  social  do  réu/apelante,  o  uso
frequente de bebida alcoólica, por si só, não justifica a valoração
negativa de tal circunstância.

- Os registros de antecedentes criminais do réu/apelante não se
prestam  à  formação  de  um  juízo  de  valor  acerca  da  sua
personalidade, eis que esta diz respeito a sua índole, maneira de
agir  e  de  sentir,  seu  grau  de  senso  moral,  e  não  aos  seus
antecedentes judiciais.

- 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.

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 dar provimento ao apelo, nos termos do voto
do relator. 



RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por José Barbosa de
Souza,  devidamente  qualificado  nos  autos,  contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da
Comarca de Pilões, da lavra do Exmo. Sr. Juiz Iano Miranda dos Anjos, que o condenou
à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 dias-multa, pela prática
do crime previsto no art. art. 155, §§ 1º e 4°, incisos II e IV, do Código Penal (furto
qualificado).

Narra a exordial acusatória que, no dia 18 de setembro de 2008,
por volta das 21 horas, o réu/apelante e, também, o denunciado Nazareno dos Santos,
invadiram o estabelecimento comercial de propriedade do Sr. João Cavalcante, situado
no Sítio  Poço Escuro,  Zona Rural  de Pilões,  após  terem serrado dois cadeados que
protegiam o local, de onde foram subtraídos: 01 (um) aparelho de DVD “Mitsubishi”;
01 (uma) mesa de som; 06 (seis) litros de Montilla; 06 (seis) litros de “Vodka”; 05
(cinco) litros de “Mazile”; 03 (três) litros de “Martini”; 02 (dois) litros de “Dreher”; 24
(vinte e quatro) latas de cerveja “Kaiser”; 01 (um) pacote de cigarros “US”; 06 (seis)
garrafas de dois litros do refrigerante “Coca-cola”; além de biscoitos.

De acordo com a denúncia, após o comunicado à polícia, pela
vítima, aquela empreendeu diligências, tendo encontrado em casa do réu/apelante, José
Barbosa de Souza, o aparelho de DVD, a mesa de som, 01 (um) litro de “Vodka” e um
litro de “Mazile”. Consta da peça de acusação que o acusado Nazareno dos Santos, após
a prática do delito, tomou destino ignorado.

Em sentença de fls. 111/118, o magistrado singular condenou o
apelante a uma pena de  04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
fechado, e 30 (trinta) dias-multa. Concedeu ao réu/apelante o direito de recorrer em
liberdade.

Inconformado, o  réu,  José  Barbosa  de  Souza, interpôs
Apelação Criminal  (fls.  125)  a  esta  Corte,  cujas  razões  (fls.  129/131),  em apertada
síntese, alega que o quantum da pena mostrou-se excessivo diante das peculiaridades do
caso  concreto  em  análise,  pois  o  recorrente  é  réu  tecnicamente  primário,  de  bons
antecedentes,  confessou a  subtração dos  objetos  e  restituiu todos,  reparando o dano
causado  antes  de  ser  denunciado,  estando,  durante  a  prática  delituosa,  bastante
alcoolizado  e,  portanto,  arrependeu-se  do  ato,  conforme a  prova  colhida  nos  autos.
Diante  disso,  conclui  por  exagerada  a  condenação,  requerendo  a  modificação  da
dosimetria da pena, considerando que houve confissão espontânea, restituição da  res
furtiva, arrependimento e que não houve o emprego de violência ou grave ameaça na
perpetração do crime. Por fim, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, além, alternativamente, da fixação do regime aberto para o início de
cumprimento da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

Em  contrarrazões,  o  Parquet pugnou  pela  manutenção  da
sentença e, por conseguinte, pelo desprovimento do apelo (fls. 167/172).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da ilustre Procuradora de
Justiça,  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  às  fls.  174/181,  opinou  pelo
provimento parcial do apelo, apenas para acolher o regime inicial de cumprimento da
pena para o semiaberto.

É o relatório.



VOTO:

De início, cumpre destacar que a decisão verberada, com relação
à autoria e materialidade do delito, não merece reparos, devendo ser mantida em todos
os seus termos, já que a narrativa da peça basilar acusatória foi demonstrada a contento
durante todo o decorrer do processo, restando pródiga em fornecer os elementos
necessários e suficientes à formação da convicção do magistrado. Bem assim, o apelante
confessou a autoria do fato, pelo que, a questão não comporta maiores delongas.

No tocante à dosimetria da pena, o réu pugna pela fixação da
pena-base no mínimo legal, afirmando que é primário, possui bons antecedentes, tendo
contribuído  com a  confissão  espontânea,  havendo,  portanto,  flagrante  desrespeito  e
ausência de fundamentação quanto às circunstâncias judiciais do art. 59, as quais lhes
são favoráveis.

A  sentença  vergastada  considerou  o  réu,  ora  apelante,
tecnicamente primário, que os motivos do crime são comuns à espécie (cobiça), com
consequências  de  pequena  monta,  uma  vez  que  os  objetos  subtraídos  foram
recuperados.  No  entanto,  considerou,  em  seu  desfavor,  a  culpabilidade de  grande
monta,  eis  que  o  réu/apelante  gozava  da  confiança  da  vítima  por  frequentar  o  seu
estabelecimento comercial.  Também considerou, com base no depoimento de fls. 90,
que a conduta social do réu/apelante não seria boa, haja vista ser dado a bebedeiras e
desordens.  Da mesma forma,  considerou sua  personalidade desfavorável,  tendo em
vista a tendência notória à prática criminal, baseando-se na certidão de fls. 25, a qual dá
conta de crimes cometidos com violência à pessoa e contra a vida. Por fim, quanto às
circunstâncias, como o fato se deu mediante o rompimento de obstáculo considerou
como circunstância desfavorável ao réu/apelante.

Há,  portanto,  quatro  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  a
serem valoradas na primeira  fase da dosimetria  a embasar  uma pena-base acima do
mínimo legal estabelecido para o crime de furto qualificado, que é de 02 (dois)
anos.  Tais circunstâncias, valoradas negativamente, levaram a uma  pena-base de 04
(quatro)  anos  de  reclusão,  computando-se  um  total  de  06  (seis)  meses  para  cada
circunstância negativa.

Em seguida, aplicou a causa de diminuição de pena da confissão
espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), diminuindo a pena em 06 meses. Ato contínuo,
aplicou a causa de aumento prevista no §1.º do art. 155 do CP, por ter cometido o crime
durante o período noturno, restando a pena fixada, definitivamente, em 04 (quatro)
anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Note-se, porém, que o magistrado de piso não determinou a
pena-base  de multa,  a  qual  restou fixada,  definitivamente,  em 30 (trinta)  dias-
multa.

Pois  bem.  Passemos  à  análise  das  circunstâncias  judiciais
consideradas  desfavoravelmente  ao  réu/apelante:  culpabilidade,  conduta  social  e
personalidade do agente e as circunstâncias do crime.

No tocante à maior culpabilidade do réu/apelante,  in casu, esta
restou devidamente fundamentada, uma vez que aquele frequentava o estabelecimento
comercial  da vítima,  sendo dela conhecida,  mais ainda,  de sua confiança (conforme



depoimento de fls. 90 e interrogatório de fls. 96/97) e, mesmo assim, agiu de forma a
subtrair-lhe os bens de seu bar. 

No  que  se  refere  à  conduta  social  do  réu/apelante,  o  uso
frequente  de  bebida  alcoólica,  por  si  só,  não  justifica  a  valoração  negativa  de  tal
circunstância. O fato é que a própria vítima reconheceu, em seu depoimento de fls. 90,
que o réu/apelante é um “bom menino”, trabalhador, mas que, quando bebe “ninguém
segura”. As declarações da mãe, às fls. 91, são no sentido de que o filho é trabalhador,
mas  possui  problema  com  bebida.  Assim,  com  base  em  tais  razões,  afasto  a
circunstância desfavorável da conduta social.

Quanto à  sua personalidade,  foi  considerada  desfavorável  por
sua “notória prática criminal”, conforme certidão de fls. 25. Neste ponto, tenho que os
registros de antecedentes criminais do réu/apelante não se prestam à formação de um
juízo  de  valor  acerca  da  sua  personalidade,  eis  que  esta  diz  respeito  a  sua  índole,
maneira  de agir  e  de  sentir,  seu  grau de  senso moral,  e  não  aos  seus  antecedentes
judiciais. Estes devem ser analisados dentro do seu próprio critério, assim considerados
como maus antecedentes apenas as condenações anteriores com trânsito em julgado, em
homagem ao princípio constitucional da presunção de inocência. Com base nisso, afasto
a circunstância desfavorável da personalidade do réu/apelante.

Por fim,  quanto às  circunstâncias do crime, acertadamente, o
magistrado de piso considerou como circunstância judicial,  ou seja,  o fato de que o
crime se deu mediante o rompimento de obstáculo, ou seja, pelo rompimento dos dois
cadeados.

Contudo, presentes duas circunstâncias judiciais negativas, quais
sejam, a culpabilidade do réu/apelante e as circunstâncias do crime,  considerando que
pena  mínima  não  é  sinônimo  de  pena-base,  existindo  precedentes  dos  Tribunais
Superiores no sentido de ser lícito o afastamento da pena do seu piso tantas quantas
forem  as  circunstâncias  judiciais  negativamente  consideradas  e  justificadas,  fixo  a
pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

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. Conforme:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ESTELIONATO.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.  DOSIMETRIA.  PROPORCIONALIDADE  NÃO
MATEMÁTICA. REDUÇÃO DA PENA EFETUADA NO TRIBUNAL DE
ORIGEM.  DESPROPORCIONALIDADE  E  IRRAZOABILIDADE.
RESTABELECIMENTO  DA  PENA  FIXADA  NA  SENTENÇA.
INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  7/STJ.  DIVERGÊNCIA.  MEIO
INADEQUADO. JULGAMENTO DE EXCEÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1.  O  argumento  segundo  o  qual  a  pena  imposta  na  sentença  é
desproporcional  não  foi  suscitado,  oportunamente,  em  contrarrazões  ao
recurso especial, razão pela qual se observa a ocorrência da preclusão, afinal
não se admite inovação argumentativa em sede de agravo regimental.
2.  A  ponderação  das  circunstâncias  judiciais  não  constitui  mera
operação  aritmética,  em  que  se  atribui  pesos  absolutos  a  cada  uma
delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada (AgRg no REsp
n. 1.392.505/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30/9/2014).
3. A dosimetria é matéria afeta à discricionariedade judicial, exercida pelas



instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos.
Todavia,  é  possível  às  Cortes  Superiores  o  controle  dos  critérios
empregados,  o  que  admite,  em caso  de  evidente  desproporcionalidade,  a
correção de eventuais discrepâncias nas frações de aumento ou diminuição
adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes.
4. No caso, a extensão da redução efetivada pelo acórdão recorrido está
em descompasso com a gravidade das circunstâncias judiciais por ele
mesmo  mantidas  como  negativas.  Portanto,  realmente  houve,  como
afirmado pelo Ministério Público, ofensa ao art. 59 do Código Penal na
diminuição  das  reprimendas  para  patamar  pouco  acima  do  mínimo
legal, apesar de terem sido mantidas circunstâncias judiciais negativas a
que  se  atribuiu  alto  desvalor,  visto  que  a  pena-base  aplicada  deve
guardar  coerência  e  proporcionalidade  com  a  análise  dessas
circunstâncias, sobretudo porque se deve fixar reprimenda necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
5. Sem que se proceda a uma nova análise das circunstâncias judiciais, até
mesmo por  força  da  vedação  prevista  na  Súmula  7/STJ,  mas  diante  do
conteúdo  da  análise  já  efetivada  pelas  instâncias  ordinárias,  deve-se
promover  à  readequação  das  penas,  por  meio  do  restabelecimento  da
sentença condenatória.
(...)
(AgRg nos EDcl no AREsp 160.677/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 10/11/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  HABEAS  CORPUS.  FURTO
QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA  E  IDÔNEA.  PRINCÍPIO  DA
PROPORCIONALIDADE.  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO  E
DISCRICIONARIEDADE  VINCULADA  DO  JULGADOR.
OBEDIÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  RECURSO
DESPROVIDO.
1. A fixação da pena-base com a ponderação das circunstâncias judiciais
do  art.  59,  do  Código  Penal,  não  se  dá  por  critério  objetivo  ou
matemático,  uma  vez  que  é  admissível  um  exercício  de
discricionariedade  do  órgão  julgador,  com  fundamentação  idônea,
vinculada aos elementos concretos dos autos.
2.  O  entendimento  desta  Corte  é  no  sentido  de  inexistir  ilegalidade  ou
desproporcionalidade  na  fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal
quando houver devida fundamentação,  como no caso dos autos,  já que a
exasperação  da  pena-base  foi  justificada  pela  presença  de  cinco
circunstâncias  judiciais  negativas,  além  da  existência  de  mais  de  uma
qualificadora no crime de furto.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no  HC 257.947/MG, Rel.  Ministro  MOURA RIBEIRO,  QUINTA
TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014)

Na  hipótese  em  liça,  considerando  a  presença  de  duas
atenuantes: a devolução dos objetos subtraídos e a confissão espontânea (alíneas b e d
do inciso III do art. 65 do CP), diminuo 12 (doze) meses e 10 (dez) dias-multa da pena-
base, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando  ausentes  circunstâncias  agravantes,  e  presente
apenas causa especial de aumento de pena, ou seja, o fato de ter o crime sido praticado
durante  o  repouso  noturno  (§1º  do  art.  155  do  CP),  aplicada  a  fração  de  1/3  a
incrementar a pena, fixo-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze)
dias-multa.

Analisando os requisitos para a aplicação da substituição de
pena prevista no art. 44 do CP, entendo que são favoráveis ao apelante, eis que a



pena aplicada é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, não é reincidente (os processos identificados em seu nome
não  geraram  reincidência),  não  possui  antecedentes,  não  foram  aferidas
negativamente a sua personalidade ou conduta social,  ou mesmo os motivos do
crime. Quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime, embora consideradas
desfavoráveis,  entendo  que  não  impedem  a  aplicação  da  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade,  tendo  em  vista  que,  quando  aferida  no  cotejo  com  as
demais circunstâncias elencadas no III do art. 44 do CP, mostra-se favoravelmente
à concessão do benefício almejado.

Assim,  sua  culpabilidade,  antecedentes,  conduta  social  e
personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias do crime não obstam, a meu
sentir, a concessão do benefício, por julgar que a medida é socialmente recomendável ao
caso, entendendo ser mais eficaz para a ressocialização do réu/apelante, tendo em vista,
especialmente, a atual situação carcerária do país.

Neste sentido, não vejo impedimento para que seja outorgado ao
apelante o benefício da substituição da pena privativa de liberdade, consubstanciada em
duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, em instituição a ser designada pelo
Juízo das Execuções Penais, bem como em pagamento de prestação pecuniária, em
favor da vítima, no valor de um salário-mínimo.

Pelo  exposto,  conheço  e  DOU  PROVIMENTO  ao  apelo,
reduzo a reprimenda para o patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa e, por conseguinte, substituo a reprimenda corporal por duas
penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade,
em instituição a ser designada pelo Juízo das Execuções  Penais,  bem como em
pagamento de prestação pecuniária, em favor da vítima, no valor de um salário-
mínimo, conforme autoriza o §2º do art. 44 c/c o §1º do art. 45, ambos do Código
Penal.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  (vogal),  Presidente  da  Câmara
Criminal, dele participando também os Excelentíssimos Senhores  Tércio Chaves de
Moura (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Des.
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos),  relator,  e Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor.
Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito da Silva, Márcio Murilo
da  Cunha  Ramos  e  Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto,
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, 10 de abril de 2018.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura
Relator 
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