
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0000881-30.2013.815.0421  -  Juízo  da  Vara  da
Comarca de Bonito de Santa Fé 
RELATOR: O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Damião Erisvelton Lacerda da Silva 
DEFENSOR: Vicente Alencar Ribeiro, OAB/PB Nº 5273
APELADO: A Justiça Pública 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  SIMPLES.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  PARA  O  ÉDITO
CONDENATÓRIO.  ALEGAÇÃO  INFUNDADA.  PROVA
INCONTESTE  DA  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DELITIVAS.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
CONCLUDENTE  E HARMÔNICO  ENTRE  SI.  PLEITO
DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESNECESSIDADE DE
RETOQUES.  OBSERVÂNCIA  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  E  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  REGIME
MENOS  GRAVOSO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
RECURSAL. DESPROVIMENTO. 

—  Não  há  que  se  falar  em  ausência  de  provas  para
condenação, quando o conjunto probatório dos autos é firme e
contundente em atestar a materialidade do crime e o réu como
autor.

—  Não se  justifica  o pedido de  redução de  pena quando se
verifica que a pena restou devidamente aplicada considerando
as circunstâncias judiciais (art. 59 e art. 68 do CP). 

— A  determinação  do  regime  inicial de  cumprimento  da
pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59
do  Código  Penal.  In  casu,  o  regime  aplicado  na  sentença
(regime aberto) é o mais brando.

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  Damião
Erisvelton Lacerda da Silva, em face da sentença de fls. 74/78, proferida pela MM.
Juíza de Direito da Vara da Comarca de Bonito de Santa Fé, Paula Frassinetti Nóbrega
de  Miranda  Dantas,  a  qual  julgou  procedente  a  denúncia  ajuizada  pelo  Ministério
Público Estadual,  condenando-o como incurso no crime do art. 155 do Código Penal
(furto simples), à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em
regime inicial aberto, além de 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Narra a  denúncia  (fls.  02/03),  que no dia  24 de  setembro de
2013, por volta das 16h:00min, o denunciado foi preso em flagrante delito, pela prática
do crime de furto contra a vítima Odília Praxedes de Oliveira, sua avó de 95 anos de
idade, fato ocorrido no distrito de Viana.

Segundo narra a exordial, o acusado furtou dois frangos de sua
avó, sendo preso quando se dirigia a cidade para vendê-los.

Denúncia recebida em 10 de março de 2014 (fls. 36/36v).

Em suas razões  (fls. 81/84), o apelante busca em suma, obter a
sua absolvição, por ausência de provas a autorizar um decreto condenatório. Caso não
seja  este  o  entendimento  desta  Câmara,  pleiteia  a  redução  da  pena  imposta  e
consequente aplicação de regime mais brando.

Nas contrarrazões das fls. 86/91, o Promotor de Justiça pugnou
pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da  sentença
recorrida. 

Nesta  instância,  o  1º  Procurador  de  Justiça  Criminal,  Joaci
Juvino da Costa Silva, no seu parecer das fls. 98/100, opinou pelo desprovimento do
apelo, mantendo-se in totum a sentença. 

É o relatório. 

VOTO:

Os  requisitos  essenciais  de  admissibilidade  dos  recursos
encontram-se devidamente preenchidos. 

O apelante busca a absolvição por ausência de provas a autorizar
um decreto condenatório. Subsidiariamente, a redução a pena e adequação do regime. 

De início, cumpre destacar que a decisão verberada, com relação
à autoria e materialidade do crime de roubo, 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 da magistrada. 

A materialidade pode ser aferida através do auto de prisão em
flagrante (fl. 05), do auto de apresentação e apreensão (fls. 12), e auto de entrega (fls.



13). 

Igualmente, com relação à autoria, não restam dúvidas de que o
réu praticou a conduta típica de furto, o que pode ser comprovado, mormente, através da
prova oral coligida, notadamente, os depoimentos testemunhais tomados em juízo e fora
dele,  os  quais  atestaram,  de  forma  inconteste,  os  fatos  narrados  na  denúncia,
principalmente tendo em vista as declarações da vítima (fl. 30). 

Ressalte-se  que  a  palavra  da  vítima  nos  crimes  contra  o
patrimônio assume grande importância quando firme e coerente, sobretudo quando em
sintonia com as demais provas dos autos. 

Não obstante  o denunciado ter  alegado que pegou os frangos
com autorização da  sua  avó,  aquela  negou  que  tenha  autorizado.  Em que pese,  tal
alegação esta não merece acolhimento, além de não ter sido comprovada é inconsistente
e diverge de todo contexto probatório.

A  inconsistência  de  suas  alegações  evidencia-se  nos  autos,
devendo-se ressaltar  o  fato  de ter  sido preso em flagrante.  Portanto,  suas  arguições
mostram-se incompatíveis com a prova coligida nos autos e, portanto, não possuem a
mínima sustentação.

Com isto, tenho que a sentença guerreada não merece reparo,
em razão de inexistir fato capaz de inocentar o apelante e tendo em vista que a decisão
condenatória considerou todas as provas colacionadas. 

Por fim, passemos a analisar o pedido de redimensionamento da 
pena imposta ao réu/apelante, condenado à pena de um ano 03 (três) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão em regime inicial aberto, além de 74 (setenta e quatro) dias-multa. 

Verifica-se que, na  primeira fase, a julgadora após analisar de
forma mais favorável ao réu as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considerando
apenas como desfavoráveis, a conduta social (“incompatível com o meio social em
que o acusado viva, porque restou demonstrado nos autos que o réu pratica maus tratos
contra  sua  avó”)  e  a  personalidade (“porque  suficientemente  demonstrada  a
inclinação para práticas ilícitas”), fixou a pena-base próxima do mínimo legal, qual
seja 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na  segunda fase,  considerou a agravante de ter  sido o crime
praticado contra ascendente  (art. 61, inc. II, “e” do CP), agravando a pena em 03 (três)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por fim,  terceira fase da dosimetria da pena,  com relação as
causas de aumento e diminuição, a magistrada assim consignou: 

“ […] sendo o acusado primário e lendo em vista a res furtiva ser de pequeno
valor, vislumbro a possibilidade de aplicação do parágrafo primeiro do artigo
155  do  Código  Penal,  e  considerando  as  suas  circunstâncias  pessoais,
diminuo as penas em 1/3 (um terço) […] torno definitiva a pena em 01 (um)
ano, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 74 (setenta e quatro)
dias-multa [...] em virtude da presunção da precária condição econômica do
condenado,  fixo o valor  do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-
mínimo  vigente  à  época  do  fato  […]  fixo  o  regime  inicial  aberto  para
cumprimento da pena, conforme preceitua o art. 33. §§2° e 3o do Código



Penal  [...]”

Assim, irretocável a sentença. O quantum de aumento utilizado
mostrou-se  proporcional  às  penas  máximas  e  mínimas  previstas  para  o  delito  e
suficiente para os fins almejados com a punição, a saber, prevenção e reprovação da
conduta perpetuada. 

Lado outro, analisando a sentença, verifico que não há que se
falar em  reforma  da  mesma,  vez  que  os  fundamentos  utilizados  para  levar  a 
pena-base  do  crime  imputado  ao  apelante  são  coerentes  e  firmes  as  provas  dos
autos, obedecendo, ainda, os princípios da proporcionalidade de individualização das
penas. 

Destarte, não vislumbro reparo algum na r. sentença hostilizada,
a  qual  considerou com atenção a prova produzida e  revelou escorreita  aplicação da
dosimetria da pena ao caso concreto,  ao passo que a pretensão recursal não merece
prosperar, devendo a sentença atacada ser mantida por seus próprios fundamentos. 

No que se refere ao pedido de adequação do regime, ressalto que
não há interesse recursal quanto a esse ponto, posto que o regime aplicado na sentença
(regime aberto) já é o mais brando.

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

Não  havendo  recurso  especial  ou  extraordinário,
encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja,
oficie-se.

É como voto. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência 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,
vogal). 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.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador/Relator

 


