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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0039714-47.2017.815.0011 –  1ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Manoel Júnior Oliveira da Silva
ADVOGADO: Maria Zenilda Duarte
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECONHECIMENTO  DA
PRIMARIEDADE DO RÉU. ARGUMENTO INFUNDADO.
REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. DISPENSA DA PENA
PECUNIÁRIA.  MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO. 

-   O magistrado a quo guiou-se pelos ditames legais ao aplicar a
agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, cuja
circunstância resta comprovada nos autos, por pesar contra o réu
sentença condenatória transitada em julgado.

-  A  pena  pecuniária  foi  arbitrada  no  mínimo  legal,
proporcionalmente ao crime praticado e à condição financeira
do acusado.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Manoel  Júnior
Oliveira em face da sentença das fls. 78/80/v, prolatada pelo  Juiz de Direito da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, Dr. Fabrício Meira Macêdo, nos
autos da ação penal acima numerada,  que julgou procedente denúncia ofertada pelo
Ministério Público Estadual, para condená-lo como incurso no delito do art. 155, caput,
do CP.

Consta da peça exordial, em suma, que no dia 07 de julho de
2017, o denunciado, com vontade livre e consciente, subtraiu para si bens alheios de
propriedade da vítima, o estabelecimento comercial Hiper Bompreço.



No  dia  supracitado,  por  volta  das  17:00  Hs,  o  acusado  foi
flagrado tomando para si 5 facas no interior do referido estabelecimento, quando foi
abordado e detido pelo chefe de perdas e o fiscal da loja que acionaram a polícia.

Após ter sido conduzido pela polícia até a delegacia plantonista,
o acusado confessou formalmente, perante a autoridade policial, a prática da ação que
lhe foi atribuído, conforme consta de seu interrogatório, à fl. 04, admitindo inclusive,
que esta teria sido a segunda vez que subtraiu objetos (facas) daquele estabelecimento, o
que não foi ratificado em juízo.

Segundo a prova testemunhal, há cerca de um mês, os fiscais da
loja  haviam flagrado a ação do inculpado através  do  sistema interno de  segurança,
cometendo outro furto. Insta destacar, ainda, que o valor dos objetos furtados importa
em R$189,50, como se infere do auto de apreensão e apresentação, fl. 8.

Denúncia recebida em 17  de  agosto de 2017, à fl.  29,
devidamente intimado o denunciado apresentou defesa prévia às fls. 30.

Concluída a instrução processual, foi julgada procedente a
denúncia para condenar o recorrente pela prática da infração descrita no art. 155, caput
do Código Penal, à pena de 02     (dois)   de  reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime
inicialmente  semiaberto  e  40  dias-multa,  ao  valor  de  1/30  do  salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Deixou-se de  substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direito nos termos do art. 44, I, II e III do CP, conforme se infere da
sentença de fls. 78/80. 

Irresignado,  o  acusado  apelou  às  fls.  83/86,  alegando,  em
síntese, que, ao dosar a pena, o magistrado não se ateve aos comandos legais dos arts.
59 e 68 do CP, tendo sido a pena-base aplicada em desacordo com o critério trifásico,
em virtude da consideração da reincidência em momento inadequado, pois o apelante
jamais teria sido processado, sendo detentor de primariedade.

O representante do Ministério Público ofereceu contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 88/91).

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer da lavra do Dr. Álvaro Gadelha Campos, Procurador de Justiça, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 101/104). 

É o relatório.

VOTO:

Conheço o apelo, eis que presentes os pressupostos extrínsecos
e intrínsecos para a sua admissibilidade.

 
Da dosimetria da pena. Adequada aplicação da agravante da reincidência.



Pretende  o  apelante  seja  declarada  nula  a  sentença  prolatada
pelo  juízo  a  quo  ou,  subsidiariamente,  seja  reconhecia  a  causa  de  diminuição  da
reprimenda  por  ser  o  réu  primário,  devendo  ser  imposto  a  ele  o  regime  aberto  de
cumprimento  da  pena,  bem como dispensada  a  pena  de  multa,  que  fora  fixada  no
patamar de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O  ora  apelante  encontra-se  incurso  nas  sanções  do  art.  155,
caput do CP, veja-se:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

   Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

 De plano, não assiste razão ao acusado. É que o conjunto fático
probatório constante nos autos é inconteste quanto a materialidade e a autoria atribuídas
ao ora apelante,  visto  que imbuídas de verossimilitudes que conduzem à inexorável
conclusão de ser o responsável pela prática do crime de furto, nos termos que lhe foram
imputados.

Tomando  por  base  a  conclusão  a  que  se  chegou  através  da
análise  detida  das  provas  produzidas  no  inquérito  policial  e  durante  a  instrução
processual é que o juízo primevo, ao imputar ao réu a responsabilidade do delito, dosou
a pena prezando por todo o critério trifásico. 

 À ocasião  da  primeira  fase  da  dosimetria,  reputou
desfavoráveis ao réu cinco circunstâncias judiciais, estipulando a pena base em 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de reclusão, além de 30 dias-multa, ao valor de 1/30 do salário-
mínimo vigente à época dos fatos, estando as razões delineadas no decisum açoitado. 

Na segunda fase, à míngua de circunstâncias atenuantes, houve
a aplicação da agravante da reincidência, levando-se em consideração as fls. 25 e 26
dos autos, onde consta a ficha de antecedentes criminais do réu, percebendo-se que o
mesmo figurou como réu em vários processos, sendo o último deles a ação penal de nº
00014972-60.2014.815.0011, havendo sentença condenatória transitada em julgado
na  data  de  30/06/2016,  permanecendo,  ainda,  os  efeitos  da  reincidência.  Por  tal
circunstância, o magistrado majorou a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez)
dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não havendo causas de
diminuição ou aumento de pena, tornou-a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser
cumprida no regime inicialmente semiaberto (por não atender o réu ao disposto no
art.  33,  §2º,  “c” do CP),  além de 40 (quarenta) dias-multa,  à razão de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixou-se  de  substituir  a  pena  privativa  de  liberdade  pela
restritiva de direito em razão do art. 44, I, II e III do CP.

Vê-se, pois, que  o magistrado  a quo guiou-se pelos ditames
legais ao aplicar a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, cuja
circunstância resta comprovada nos autos às fls. 25/26, por pesar contra o réu sentença
condenatória transitada em julgado (processo nº 00014972-60.2014.815.0011), à data de
30/03/2016, não merecendo reparo a decisão nesse ponto.



Da pena de multa.

Por fim, requer a reforma da sentença condenatória com relação à
pena de multa, em decorrência das parcas condições financeiras do réu.

O  magistrado  primevo,  utilizando-se  de  sua  discricionariedade
regrada pelo art. 59, I do CP, aplicou corretamente a pena de multa em 40 dias-multa à
razão de 1/30 (um trinta avos) sob o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ressalte-se  ter  sido  arbitrado  o  valor  da  pena  pecuniária  no
mínimo legal,  à  razão de  1/30,  proporcionalmente  ao  crime  praticado e à  condição
financeira do acusado, em conformidade com o art. 49 do CP. Desse modo, não deve
prosperar a insurgência sob a alegação de hipossuficiência do réu, sendo impossível sua
fixação a menor ou extinção.

Demais  disso, não  vislumbro,  na  decisão  ora  combalida,
qualquer matéria  de  ordem  pública  a  ser  enfrentada  de  ofício  por esta  Corte
Estadual.

Ante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO  em
harmonia com o parecer ministerial.

Expeça-se mandado de prisão, após o decurso do prazo de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  no  exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator, dele  participando  também  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição
limitada),  revisor,  e  Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador,  vogal).  Ausentes  justificadamente  os
desembargadores João Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  SenhorAmadeus  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, 29 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


