
1

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça

Gab Des ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0001089-07.2010.815.0231 –  2ª  Vara
Mista da Comarca de Mamanguape

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Edjande Ferreira da Costa
ADVOGADO : Walter Batista da Cunha Júnior
APELADO : Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Tentativa  de  furto
qualificado  e  porte  ilegal  de  arma de  fogo.
Artigo 155, § 4º, inviso IV, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10.826/2003,
c/c  o  art.  69,  do  CP.  Condenação.  Irresignação.
Preliminar  ex-officio.  Prescrição  da  pretensão
punitiva  do  Estado.  Ocorrência  entre  a  data  da
sentença  e  os  dias  atuais.  Reconhecimento.
Mérito.  Diminuição  da  pena  atribuída  ao  porte
ilegal  para  o  mínimo  previsto.  Majoração  da
atenuante  de  confissão  ao  máximo.
Impossibilidade  de  redução.  Existência  de
circunstâncias  judiciais  negativas.  Unificação  das
penas  restritivas  de  direitos.  Possibilidade  em
razão do concurso material. Matéria superada com
a extinção de uma das condenações. Substituição
da  pena  remanescente  mantida.
Reconhecimento,  de ofício,  da preliminar de
prescrição e,  no mérito,  negado provimento
ao apelo.

–  Entre  a  data  da  publicação  da  sentença
(29.01.2013) até os dias de hoje,  maio de  2018,
restam superados os 03 (três) anos necessários à
prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109,
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VI, do CP), aplicada ao crime de tentativa de furto
(artigo 155, § 4º, inviso IV, c/c art. 14, II, ambos
do CP), cuja pena foi de apenas 08 (oito) meses de
reclusão. Reconhecimento ex-officio.

–  Sendo  a  pena  em abstrato  estipulada  para  o
crime  do  art.  14,  da  Lei  nº  10.826/2003,  de  2
(dois)  a  4  (quatro)  anos,  e  multa,  com
circunstâncias judiciais negativas ao condenado, o
Juiz a quo fixou a pena-base em 02 (dois) anos e
06 (seis)  meses  de reclusão,  pelo  que deve ser
mantida, porquanto adequada.

– Em se tratando de concurso material de crimes,
a análise quanto à substituição da pena privativa
de  liberdade  por  restritiva  de  direitos,  deve  se
suceder  sob  o  somatório  das  reprimendas.
Precedentes.  Entretanto,  extinta  uma das penas,
deve  prevalecer  apenas  a  substituição  da
condenação remanescente já imposta na sentença
combatida.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, RECONHECER,  DE
OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, em
detrimento ao crime de tentativa de furto qualificado, nos termos dos art.
110,  §  1º  e  109,  inciso  VI,  ambos  do  CP,  e, NO  MÉRITO,  NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial, nos
termos do voto acima relatado.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal (fls. 149/150), em face
da  sentença,  de  fls.  141/145,  que  julgou  procedente  a  denúncia  e
condenou o réu/apelante Edjande Ferreira  da Costa,  como incurso nas
sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código
Penal – tentativa de furto qualificado, com pena final de 08 (oito) meses
de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo –, e art. 14, da Lei nº 10.826/2003 – porte ilegal de arma
de fogo, cuja pena final foi de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão,
mais 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do
salário-mínimo vigente à época do delito.
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Diante  do  concurso  material  de  crimes,  unificou  as

penas impostas, tornando-as concretas e definitivas em 02 (dois) anos e
09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e
34 (trinta e quatro) dias-multa, à razão unitária de um trigésimo (1/30)
do salário-mínimo vigente na época das práticas criminosas.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituiu as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos,
na seguinte forma:

Para  a  pena  relativa  ao  delito  de  tentativa  de  furto
qualificado, 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços  à  comunidade,  pelo  período  da  punição  imposta,  com local  e
forma a serem determinado pelo Juízo das Execuções;

Para o crime de porte ilegal de arma de fogo, 02 (duas)
penas  restritivas  de  direitos,  sendo  de  prestação  de  serviços  à
comunidade, pelo mesmo período da pena corpórea, bem como prestação
pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Nas  razões  do  apelo  (fls.  159/163),  o
condenado/recorrente pede a diminuição da pena imposta para o mínimo
legal,  previsto  ao  porte  ilegal  de  arma  de  fogo,  bem  como  que  a
atenuante a ele reconhecida (art. 65, III, alínea “d”, do CP) seja revisada
para um patamar maior.

Requer, ainda, que a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos seja aplicada após a unificação das
penas no concurso material.

Contrarrazões  ministeriais,  nas  fls.  170/173,  o
Ministério  Público  pugna  pelo  desprovimento  do  apelo  da  defesa,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

Saneado o feito, neste grau de jurisdição, instada a se
manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  por  meio  de  seu  representante
legal, o Exmo. Promotor de Justiça convocado, Amadeus Lopes Ferreira,
opinou pelos provimento parcial de apelo, para que a pena restritiva de
direitos seja impingida apenas depois do resultado da soma das penas
(fls. 211/213).

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço  do  apelo,  porquanto  tempestivo,  cabível  e
adequado.
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1. Preliminar, de ofício, prescrição da pretensão punitiva do Estado

Por ser matéria de ordem pública, suscito-a de ofício, a
fim de melhor Juízo ao caso apreciado.

Para  fins  de  prescrição  da  pretensão  punitiva  do
Estado, torna-se concreta a pena aplicada, em razão da não interposição
de recurso da acusação, conforme impõe o art. 110, do mesmo
ordenamento penal.

No presente caso, para a tentativa de furto, cuja pena
foi de 08 (oito) meses de reclusão, a prescrição se dará em 03 (três) anos
(art.  109,  VI,  do  CP),  e  ao  porte  ilegal  de  arma  de  fogo,  com pena
aplicada de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, dar-se-á em 08
(oito) anos (art. 109, VII, do CP).

Com estes prazos fixados pela Lei vigente, vê-se que,
entre a data do recebimento da denúncia (12.08.2010, na fl. 52) e da
publicação da sentença (29.01.2013, fl. 145v), não ocorreu a prescrição
para ambos dos delitos reconhecidos em desfavor do réu.

Entretanto,  entre  a  data  da  publicação  da  sentença
(29.01.2013) até os dias de hoje, maio de 2018, restam superados os 03
(três) anos necessários à prescrição da pretensão punitiva estatal  (art.
109, VI, do CP), aplicada ao crime de tentativa de furto (artigo 155, § 4º,
inviso IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), cuja pena foi de apenas 08 (oito)
meses de reclusão.

Face o exposto, e sem maiores delongas, deve  ser
acolhida,  ex-officio, a preliminar da prescrição e declaro extinta a
punibilidade, nos moldes dos artigos 109, VI, c/c o 110, § 1º, ambos do
CP.

2. Mérito do recurso apelatório

Passo  à  análise  do  mérito  do  recurso,  cujas  teses
orbitam em torno  das  penas,  no  qual  o  condenado/recorrente  pede  a
diminuição da pena ao mínimo legal, no delito de porte ilegal de arma de
fogo, assim como que a atenuante a ele atribuída (art. 65, III, alínea “d”,
do CP) seja revisada para um patamar maior.

Requer, ademais, que a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos se imponha depois da unificação das
penas no concurso material.

A  pena  para  o  delito  previsto  no  art.  14,  da  Lei  nº
10.826/2003, foi aplicada com os seguintes fundamentos (fl. 144):
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“2. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo 
A  culpabilidade do  réu  mostra-se  grave,  ficando
demonstrada a sua real intenção de portar arma em
desacordo  com  a  determinação  legal,  ferindo  o
ordenamento jurídico. 
Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
réu são os mesmos já valorados no delito anterior. 
Com relação aos motivos do crime denota-se o intuito
de facilitar a execução de prática infracional diversa. 
As  circunstâncias  em  que  o  crime  ocorreu são  as
relatadas nos autos, nada havendo a ser considerado
como fator extra-penal. 
O  delito  não  deixou  consequências danosas  à
sociedade, pois nada de grave ocorreu em decorrência
do porte ilegal de arma. 
Não há comportamento da vítima a ser analisado. 
Com todas essas considerações, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65,
III, "d", do CP, atenuo a pena em 05 (cinco) meses,
passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 01 (um) mês
de reclusão. 
Não há circunstâncias agravantes a serem abordadas. 
Também  inexistem  causas  de  diminuição  e/ou  de
aumento de pena. 
Assim, a pena imposta resta concreta no patamar de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão. 
A multa é de 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de
1/30  do  salário  mínimo  vigente  à  época  do  fato,
considerando a situação socioeconômica do réu. 
A  pena  aplicada  deve  ser  cumprida  inicialmente  em
regime aberto (CP, art. 33, § 2°, "c").”

De fato, quando todas as circunstâncias judiciais do art.
59, do CP, são favoráveis ao réu, outro caminho não há senão fixar a
pena-base no mínimo legal previsto para o tipo penal, o que não é o caso
dos autos, no qual a culpabilidade e os motivos do crime ressoaram de
forma negativa, autorizando o aumento estabelecido na sentença.

Sendo a pena em abstrato estipulada para o crime do
art. 14, da Lei nº 10.826/2003, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa,
com circunstâncias judiciais negativas ao condenado, o Juiz a quo a fixou
como pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo
que deve ser mantida, porquanto adequada.

Do Superior Tribunal de Justiça

“PECULATO. ARTS. 61, I, E 171 DO CP. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.  DOSIMETRIA.  Pena-base
acima  do  mínimo  legal.  Art.  59  do  CP.
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Circunstâncias  judiciais  negativas  (culpabilidade
e consequências do crime). Fundamentação idônea.
Art.  61,  III,  d,  do  CP.  Confissão  parcial  da  prática
delitiva. Reconhecimento. Pena de um dos recorrentes
redimensionada.” (STJ;  REsp  1.519.455;  Proc.
2015/0047375-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min.
Felix Fischer; DJE 16/08/2017) (Destaquei)

Acompanham os Tribunais Pátrios:

“(...)2. A presença de circunstâncias judiciais negativas
autoriza a fixação da pena base, que na espécie restou
fixada pouco acima do piso legal,… (...)” (TJGO; ACr
0492166-44.2011.8.09.0011;  Goiânia;
Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Sival
Guerra Pires; DJGO 18/08/2017; Pág. 137) 

“(...)1.  A pena-base só deverá ser fixada no mínimo
legal  quando  todas  as  circunstâncias  judiciais  forem
favoráveis,  o que não ocorre no presente caso. (...)”
(TJRR;  ACr  0010.12.015471-0;  Rel.  Des.
Ricardo  Oliveira;  DJERR  14/08/2017;  Pág.
10)

Nesta mesma direção a diminuição pela atenuante do
art. 65, III, “d”, do CP (ter o autor do crime confessado espontaneamente,
perante a autoridade, a autoria do crime), foi justa no patamar impingido.

Sendo defeso a minoração abaixo do valor estipulado
como pena-base, tendo esta sido fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses  de  reclusão,  e  mesmo  contando  com  circunstâncias  judiciais
negativas, teve valor final atenuado após a redução da 2ª fase de cálculo,
em 05 (cinco) meses,  ficando apenas um mês acima do mínimo legal
estipulado ao tipo original, portanto, justa na sua forma, motivo pelo qual
deve ser mantida.

Por fim, no que tange à unificação da substituição da
pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de  direitos,  com  razão  o
apelante. 

Todavia,  havendo  sido  reconhecida  a  prescrição  da
pretensão  punitiva  do  Estado  quanto  ao  delito  de  tentativa  de  furto
qualificado a matéria fica superada, porquanto o crime e sua pena não
mais subsistem, restando apenas a condenação celular inerente ao porte
ilegal  de  arma  de  fogo,  a  qual,  já  substituída  por  02  (duas)  penas
restritivas  de  direitos,  consistentes  em  prestação  de  serviços  à
comunidade, por igual período da pena corpórea, e prestação pecuniária
de  01  (um)  salário-mínimo,  já  que  foram  preenchidos  os  requisitos
objetivos e subjetivos do art. 44, do CP, devendo ser mantidas.
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Ressalte-se, tão somente, que o local e a forma como
serão cumpridas as penas ficarão a cargo Juízo das Execuções Penais.

Sem  mais,  RECONHEÇO,  DE  OFÍCIO,  A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, em detrimento
ao crime de tentativa de furto qualificado, nos termos dos art. 110, § 1º e
109, inciso VI, ambos do CP, e, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO
APELO,  em harmonia  com o  parecer  ministerial,  nos  termos  do  voto
acima relatado.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio, relatar, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


