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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME QUE NÃO EXIGE AS 
CONDIÇÕES DA LEI PROCESSUAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. 
IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO PROCEDE. 
I - Deve-se fazer distinção entre exame e perícia, ambos comprovadores da 
materialidade de um delito. Enquanto o exame é um meio de obtenção da 
prova que se limitada mera observação, verificando eventuais vestígios 
deixados com a prática do crime, os indícios de como e em que lugar foi 
cometido o delito ou seus autores, etc., as perícias são meio de prova em que 
a percepção ou a apreciação dos fatos exige conhecimentos técnicos, 
científicos ou artísticos de especialidade. Na hipótese, a própria peça 
probatória já delineia a questão: "auto de exame de furto qualificado".  Não é 
uma perícia, porque não exige conhecimento científico do perito; apenas a 
observação dos vestígios deixados pelo réu na prática do delito.  Não se 
aplica, portanto, as regras do art. 159, § 1°, do Código de Processo Penal. 
II - A respeito da indenização fixada em favor da vítima, nos termos do art. 
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, está-se diante de uma norma 
cogente, de cumprimento, obrigatório, independente de qualquer pedido a 
respeito por parte da vítima ou de seu representante legal. 
DECISÃO: Apelo defensivo desprovido. Por maioria. 

 

 

APELAÇÃO CRIME 
 

SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

Nº 70039989983 
 

COMARCA DE SANTA MARIA 

MARCOS COSTA DA SILVA  
 

APELANTE 

MINISTÉRIO PÚBLICO  
 

APELADO 

 

A CÓR DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, em negar  

provimento ao apelo, vencido o Des. Conrado que dava parcial provimento 

para reduzir a pena a dois anos de reclusão.  

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA E DES. JOSÉ 

CONRADO KURTZ DE SOUZA. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2011. 

 
 
 

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO,  
Presidente e Relator. 

 
 

R E L AT ÓRI O  

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO (PRESIDENTE E RELATOR) 

1. Marcos Costa da Silva foi denunciado como incurso nas 

sanções do artigo 155, § 4º, I, do Código Penal (denúncia recebida em 9 de 

dezembro de 2009) e, após o trâmite do procedimento, condenado às penas 

de dois anos e nove meses de reclusão, regime fechado, quarenta dias-

multa. Descreveu a peça acusatória que, no dia 27 de novembro de 2008, de 

manhã, na Rua Hermes Cortez, o denunciado furtou, mediante rompimento 

de obstáculo, um talão de cheques do Banrisul, roupas, um telefone celular e 

outras coisas, bens que pertenciam a Guilherme Carneiro que foram 

avaliados em R$ 1.190,00. 

 

Inconformada com a decisão, a Defesa apelou. Em suas 

razões, a Defensora postulou o afastamento da qualificadora do rompimento 

de obstáculo com o redimensionamento da pena aplicada e o afastamento 

do pagamento de indenização à vítima. Em contra-razões, a Promotora de 

Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória. 

 

Nesta instância, em parecer escrito, o Procurador de Justiça 

opinou pelo desprovimento do recurso. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

V O TO S  

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO (PRESIDENTE E RELATOR) 

2. O apelo não procede. As teses defensivas, apresentadas 

nas razões recursais, foram bem examinadas pelo ilustre Julgador, Dr. 

Ulysses Fonseca Louzada, razão pela qual, confirmando a decisão judicial, 

transcrevo-a com minha fundamentação. Disse o Magistrado: 

“Em sede preliminar, suscitou a defesa técnica pela existência de 

nulidades, em vista da inobservância das prescrições legais quanto às perícias 

realizadas nos autos, quais sejam: a avaliação da res furtiva e o auto de constatação 

de furto qualificado.  

A respeito do auto de avaliação indireta, levando em conta que a 

atribuição de valor aos bens subtraídos não necessita de formação técnica específica, 

sendo de possível aferição a partir da análise do preço de mercado, não há razão para 

ser considerado inválido. 

Já, com referência ao auto de constatação de furto qualificado (fl. 17), 

entendo que foi demonstrada de forma satisfatória a destruição ou rompimento de 

obstáculo à subtração da coisa, a qual pode ser verificada mediante simples análise 

visual. 

Saliento, ainda, que a constatação do rompimento de obstáculo não 

necessita de conhecimento técnico-científico de perito, mas apenas a observação e 

visualização dos vestígios deixados pelo réu durante a prática do delito, não cabendo 

assim as observações do art. 159 do CPP.  

Outrossim, a condição de policial civil, por si só, não compromete a 

parcialidade dos peritos, uma vez que restou demonstrado que os policiais que 

atuaram como peritos, não foram os mesmos que atuaram na fase de investigação do 

fato. 

Nessa linha, afasto as preliminares aventadas, passando, a seguir, à 

análise do mérito. 

... 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Passo à individualização da pena do condenado, tendo por 

consideração os requisitos do art. 59 do Diploma Repressivo Material. 

Censurável a atitude do acusado, tendo ele praticado furto qualificado 

mediante arrombamento, adentrando na residência da vítima, momento em que 

passou a subtrair folhas de cheques e outros objetos em prejuízo da mesma... 

Personalidade e conduta social não podem ser totalmente aferidas... Motivos 

ordinários ao delito perpetrado... As circunstâncias e as consequências do delito são 

ordinárias... por estas razões, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão. 

Presente a circunstância agravante da reincidência agravo a pena em 

06 (seis) meses. Ainda, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea, 

motivo pelo qual atenuo a pena em 03 (três) meses. Assim, fixo a pena provisória em 

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que torno definitiva, por não haver 

outras causas modificadoras da pena, esta a ser cumprida em regime fechado. 

Em atenção aos parâmetros já apreciados do art. 59 do Código Penal, 

delimito a pena de multa em 40 dias-multa... Pelos mesmos vetores, fixo a 

indenização à vítima no valor de R$ 200,00, conforme o art. 387, IV, do CPP. Não 

estando presentes os requisitos da substituição da pena, uma vez que o réu é 

reincidente em crime doloso, impossível a operação.” 

 

3.  Assim, nos termos supra, nego provimento ao apelo. 

 

 
 
DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA (REVISORA) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA 

Com a vênia do eminente relator estou em que a pena-base foi 

exasperada excessivamente. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Com efeito, é a própria sentença que, analisando os vetores do 

artigo 59 do CP, anota a ausência de expressão das circunstâncias judiciais 

que justifiquem a exasperação operada, isto é, elevação além do quantitativo 

mínimo já previsto no tipo penal (com a qualificadora de rompimento de 

obstáculo presente). A pena-base, pois, deve ser fixada no mínimo legal. 

Assim, presente a agravante da reincidência elevo a pena em 6 

meses, e, a seguir, diminuo no mesmo quantitativo em face da confissão 

espontânea, fixando a pena provisória em 2 anos de reclusão, a qual torno 

definitiva dada a ausência de outras operadoras. 

Em face da reincidência, não tem o réu direito à substituição. 

No mais mantenho a v. sentença nos moldes em que 

prolatada. 

 

 

 

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO - Presidente - Apelação Crime nº 

70039989983, Comarca de Santa Maria: "POR MAIORIA, NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO, VENCIDO O DES. CONRADO QUE DAVA 

PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA A DOIS ANOS DE 

RECLUSÃO." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: ULYSSES FONSECA LOUZADA 


