
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0020812-22.2012.815.0011)
RELATOR: Marcos William de Oliveira, Juiz de Direito convocado para 

substituir o Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Alexandre Magno da Costa Araújo
ADVOGADO: Jarbas Murilo de Lima Rafael
APELADO: Justiça Pública

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL  –  Apelação  criminal.  Crime
contra o patrimônio. Furto qualificado pelo concurso de agentes e
pelo  rompimento  de obstáculo.  Materialidade e  autoria  delitiva.
Comprovação. Condenação. Irresignação defensiva. Afastamento
da  qualificadora.  Rompimento  de  obstáculo.  Crime  que  deixa
vestígios. Perícia indispensável. Concurso de agentes delineado
pelas  provas  coligidas.  Dosimetria.  Qualificadora  usada  para
exasperação da pena-base. Bis in idem.  Ocorrência. Provimento
parcial.

− Para a incidência da qualificadora relativa à destruição ou
rompimento  de  obstáculo  à  subtração  da  coisa,  mostra-se
imprescindível  a  realização  de  exame pericial,  já  que,  por  ser
infração que deixa vestígio, é necessário o exame de corpo de
delito direto, por expressa determinação legal.

− Praticado o delito em comunhão de pessoas e unidade de
desígnios,  resta  devidamente  configurada  a  qualificadora  do
concurso de pessoas.

− Não  constitui  causa  de  agravamento  de  pena,  mas
qualificadora,  o  concurso  de  agentes,  não  podendo  tal
circunstância ser considerada tanto para aumentar a pena-base
quanto  para  agravá-la  na  2ª  fase  dosimétrica,  sob  pena  de
inaceitável bis in idem.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são
partes as acima identificadas.
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator e
em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal  interposta por  Alexandre Magno
da Costa Araújo (f. 120) em face da sentença proferida pela juíza da 3ª Vara Criminal
da Comarca de Campina Grande/PB, que o condenou pela prática do delito descrito no
art. 155, § 4º, inciso IV1 do Código Penal, fixando-lhe uma pena privativa de liberdade
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão mais sanção pecuniária equivalente a 15
(quinze) dias-multa. A magistrada singular fixou o regime inicial aberto e o valor do dia-
multa no seu mínimo legal (fs. 109/113).

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que na madrugada
do dia 10 de Agosto de 2012, mediante rompimento de obstáculo, Ozivaldo da Silva
Santos, em companhia de Alexandre Magno da Costa Araújo, ora apelante, furtaram
diversos objetos de um quiosque de propriedade do Sr. Evandro Jeronimo Nascimento,
localizado na Rua Cícero Faustino, nas proximidades da Vila dos Pobres, Município de
Lagoa Seca/PB.

Diz que, “no dia e hora antes citados, a vítima chegou ao seu
quiosque por volta de cinco horas da manhã, quando percebeu que haviam arrombado
aquele,  valendo-se de uma alavanca.  Em seguida,  a  vítima presenciou quando os
acusados passaram com sacos nas costas, momento em que resolveu persegui-las,
em um moto-táxi” (sic).

Enfatiza que durante a perseguição, a vítima conseguiu acionar a
Polícia  Militar  que,  após  diligências  de  praxe,  conseguiu  localizar  e  prender  os
acusados, ainda na posse dos bens furtados (fs. 02/04).

Em  suas  razões,  pugna  pelo afastamento  da  qualificadora  do
rompimento de obstáculo, ante a ausência de exame pericial e o redimensionamento
da pena para o mínimo legal, ao argumento de que a magistrada sentenciante valeu-se
ao, mesmo tempo, da circunstância referente ao concurso de pessoas, para exasperar
a pena-base e qualificar o crime (fs. 125/129).

O Ministério Público posiciona-se pela manutenção da sentença
(fs. 131/133).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do
recurso (fs. 158/162).

É o relatório.

1 CP Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
[…];
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
[…];
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
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– VOTO – Marcos William de Oliveira - Juiz Convocado (Relator).

Conheço do recurso, pois previsto em lei,  cabível,  adequado e
presente o interesse recursal, bem como foram obedecidas às formalidades devidas à
sua admissibilidade e ao seu processamento.

Ao exame dos autos, verifico que não se implementou nenhum
prazo prescricional. Também não vislumbro qualquer nulidade que deva ser declarada,
de ofício, bem como não há preliminares a serem enfrentadas. Assim, passo ao exame
do mérito.

Inicialmente,  consigne-se  que  a  autoria  e  a  materialidade,
devidamente comprovadas na sentença, não foram contestadas.

Como  relatado,  a  presente  irresignação  encerra  a  pretensão
defensiva  de  reforma  da  sentença  com  o  fim  de  se  afastar  a  qualificadora  do
rompimento de obstáculo e, subsidiariedade, intenta-se a redução da reprimenda para
o mínimo legal.

De fato, como enfatiza a combativa defesa, para a caracterização
das circunstâncias qualificadoras de figura típica que deixam vestígios, indispensável
que sejam comprovadas por laudo pericial, conforme disposto no art. 158, do Código
de  Processo  Penal,  sendo,  portanto,  prova  obrigatória  para  a  imputação  de  furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Eis o dispositivo:

CP  –  art.    Art.  158.   Quando  a  infração  deixar  vestígios,  será
indispensável  o  exame  de  corpo  de  delito,  direto  ou  indireto,  não
podendo supri-lo a confissão do acusado.

A esse respeito o entendimento doutrinário2:

[…]  “Se  o  crime  deixa  vestígios,  é  indispensável  o  exame  de
corpo  de  delito  (art.  158,  CPP),  não podendo supri-lo  a  prova
testemunhal.  Esta somente será admitida,  em lugar  do exame,
caso os vestígios tenham desaparecido, conforme preceitua o art.
167 do Código de Processo Penal.”[...].

A jurisprudência do STJ3 sufraga no mesmo sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  FURTO.
ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO.  NECESSIDADE  DE  PERÍCIA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA QUE SE IMPÕE.
I.  A jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  é  uníssona quanto à
necessidade  do  exame  de  corpo  de  delito  nas  infrações  que

2 (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, Revista dos Tribunais, 10ª ed., 2010, pág.
747)

3 (AgRg  no  REsp  1359461/MT,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
24/09/2013, DJe 03/10/2013)
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deixam vestígios,  mormente nos casos de furto qualificado pela
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
II.  A realização  de  forma indireta  somente  será  possível  quando  os
vestígios tiverem desaparecido por completo ou o lugar tiver se tornado
impróprio  para  a  constatação  dos  peritos,  o  que  não  se  verifica  na
espécie.
III. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifamos).

Ocorre que, no caso dos autos, inobstante o apelante tenha sido
denunciado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I do CP) 4

e concurso (art.  155, § 4º,  IV do CP)5 e,  embora a d. magistrada sentenciante, na
exposição  de  suas  razões  de  decidir  tenha  se  posicionado  pela  inexigibilidade  de
Laudo Pericial para caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo, ele, o
apelante, só foi – registre-se - efetivamente condenado pelo crime de furto qualificado
pelo concurso de agentes.

Eis o dispositivo da sentença condenatória:

[…] “Diante do exposto,  JULGO PROCEDENTE  a Pretensão Punitiva
do  Estado  para  CONDENAR  Alexandre  Magno  da  Costa  Araújo,
qualificado anteriormente, nas penas do art. 155, §4°, e  IV,  do Código
Penal.”[...] (f. 111) (sic) (grifos originais).

Desta  forma,  não  há  se  falar  em  decote  da  qualificadora  do
rompimento de obstáculo.

Lado outro, razão socorre o apelante no que tange à ocorrência
de bis in idem na dosimetria de sua reprimenda.

É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária,
fazer  um cotejo  fático  e probatório  a  fim de analisar  a  adequada pena-base a ser
aplicada ao réu.

De fato, embora inexista direito subjetivo do réu à pena mínima, a
fixação da pena-base em quantum superior ao mínimo previsto no tipo penal, embora
possível, depende da incidência convergente de mais de uma circunstância judicial em
desfavor  do acusado,  sob pena de se macular os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

A reprimenda arbitrada, além de técnica, não deve ser excessiva,
nem demasiadamente branda, mas justa, adequada e idônea como resposta social e
na medida da reprovabilidade da conduta, de modo que dentro do prudente arbítrio, o
Juízo deve escolher a pena a ser fixada entre o mínimo e o máximo, desde que decline

4 Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
[…];
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

5 Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
[…];
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
[…];
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
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o fundamento para maior imposição penal do que a mínima.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça6:

HABEAS  CORPUS.  ART.  10,  CAPUT,  DA  LEI  N.º  9.437/97.
HOMICÍDIO. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA.
PEDIDO  AJUIZADO  DURANTE  O  JULGAMENTO  PLENÁRIO.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
RECONHECIMENTO  DE  CONCURSO  MATERIAL.
POSSIBILIDADE.  CONSUNÇÃO.  NECESSIDADE  DE  ANÁLISE
DO  CONTEXTO  FÁTICO.  PENA-BASE  FIXADA  ACIMA  DO
MÍNIMO  LEGAL.  AUMENTO  APLICADO  PELA METADE  EM
RAZÃO  DO  RECONHECIMENTO  DE  APENAS  UMA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. Descabe  reconhecer  qualquer  cerceamento  à  ampla
defesa por ter o Juiz Presidente do Tribunal do Júri indeferido o
pedido  de  substituição  das  testemunhas  arroladas  na
contrariedade  ao  libelo,  durante  o  julgamento  plenário,  sem  a
prévia oitiva do Ministério Público.
2. O deferimento de pedido de substituição de testemunhas
intempestivo é liberalidade do Juízo processante, e a Defesa do
ora  Paciente,  em  nenhum  momento,  demonstrou  qual  seria  o
prejuízo  para  o  acusado.  Precedente  do  Supremo  Tribunal
Federal.
3. Tratando-se de processo cuja competência é do Tribunal
do  Júri,  e  dependendo  solução  da  quaestio  iuris  da  análise
percuciente do contexto fático em que ocorreu o delito,  inviável
desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas
em  matéria  de  prova,  a  respeito  da  existência  de  concurso
material entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio, sob
pena de ferir a soberania dos veredictos do Júri.
4. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-
base na metade, de forma desproporcional, tão-somente em
razão  do  reconhecimento  de  apenas  uma  circunstância
judicial  desfavorável,  dentre  oito  legalmente  previstas,
fundando-se,  tão-somente,  em  referências  vagas  sobre  a
personalidade do condenado.
5. Ordem  parcialmente  concedida  para,  mantida  a
condenação, anular  o acórdão e a sentença na parte relativa à
dosimetria  da  pena  e  determinar  a  adequação  e  a
proporcionalidade  da  imposição  da  pena-base,  à  luz  das
circunstâncias judiciais desfavoráveis sobejamente reconhecidas
nas  instâncias  ordinárias.  Com  a  necessidade  do
redimensionamento da pena a ser efetivada pelo Juízo de primeiro
grau,  fica  prejudicada  a  análise  da  ilegalidade  na  fixação  do
regime prisional mais gravoso. (grifamos).

In casu, da leitura da sentença condenatória, realmente se verifica
o bis in idem alegado pelo recorrente, uma vez que, ao fixar a pena-base, na análise
das “circunstâncias do crime”, a juíza a quo considerou que: "as  circunstâncias do

6 (HC  80.892/RJ,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  03/02/2009,  Dje
09/03/2009).
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crime  foram gravosas,  tendo o crime sido  cometido através do concurso de pessoas,
circunstância que facilita a perpetração do crime." (f. 112).

Data venia, ao considerar o  concurso de pessoas  na fixação da
pena-base, não andou bem a ilustre sentenciante, eis que a circunstância já constitui
qualificadora, e, portanto, já havia sido levada em conta para a mudança da faixa de
aplicação da reprimenda, sendo, portanto, considerada duas vezes.

Como anota GUILHERME DE SOUZA NUCCI7:

[…] “o juiz, ao aplicar a pena, analisando as circunstâncias gerais do
delito  (todos os  elementos  que  o  envolvem),  deve "ter  a  cautela  de
identificar, logo de início, as que são legais – previstas expressamente
em  lei  (qualificadoras/privilégios;  causas  de  aumento/diminuição;
agravantes/atenuantes)  -  das  que  são  judiciais  -  extraídas  da
construção do juiz, conforme dados fáticos encontrados nos autos. Por
isso,  embora o magistrado inicie a fixação da pena pela análise das
denominadas circunstâncias judiciais do art. 59, não é demais ressaltar
que  elas  são  residuais,  ou  seja,  se  não  constituírem
qualificadoras/privilégios,  causas  de  aumento/diminuição  ou
agravantes/atenuantes,  podem  ser  levadas  em  conta  na  eleição  do
quantum da pena-base." […].

Conforme se vê, expressamente, à f. 112, o concurso de agentes,
foi levado em conta tanto para exasperar a pena-base, quanto para qualificar a conduta
do apelante, caracterizando, a nosso sentir, o bis in idem.

Diante disso, imperativa a reestruturação da pena imposta ao réu.

Na primeira fase dosimétrica, adoto a análise das circunstâncias
judiciais efetuadas pela magistrada  a quo (fs.  111/112),  com a ressalva  de que as
circunstâncias  do  delito  não  podem,  como  dito,  ser  considerada  desfavorável  ao
recorrente, razão por que julgo favorável a ele aquela circunstância judicial, de modo
que todas as demais foram consideradas em seu prol na sentença, o que se impõe
manter.

Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa.

Na  segunda  fase,  não  existem  agravantes  nem  atenuantes  a
serem consideradas.

Na  última  fase,  à  mingua  de  outras  circunstâncias  legais  ou
causas de diminuição ou aumento, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

O  regime  inicial  aberto  foi  bem  fixado  e  não  merece  reparo,
revelando-se,  efetivamente,  o  mais  adequado  para  o  vertente  caso.  É  disposição

7 (Código Penal comentado. 7ª ed. São Paulo: RT, 2007. p. 366).
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expressa do art. 33, § 2º, “c”8 e § 3º9, do Código Penal.

Mantenho  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44, I, II e III10, do Código Penal.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para reduzir
a  pena anteriormente  fixada em 2 (dois)  anos e  6 (seis)  meses de reclusão  mais
sanção pecuniária equivalente a 15 (quinze) dias-multa, para 2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Ficam mantidos os demais termos do édito condenatório.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  William  de
Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior), relator e, Carlos Martins Beltrão Filho,
revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Roseno
Neto, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29
de julho de 2013.

Marcos William de Oliveira
Juiz Convocado

Relator

8 CP - Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...]
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o
mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência
a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o
início, cumpri-la em regime aberto.

9 § 3º  -  A determinação do  regime inicial  de cumprimento  da pena far-se-á com observância  dos
critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

10 CP - Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade,
quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como
os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela
Lei nº 9.714, de 1998)
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