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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  FURTO
QUALIFICADO.  ÉDITO  CONDENATÓRIO.
INSATISFAÇÃO.  QUALIFICADORA  DO
CONCURSO  DE  AGENTES.  AFASTAMENTO.
NÃO  COMPROVAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO
DE  FURTO  QUALIFICADO  PARA  A
MODALIDADE  SIMPLES.  PENA
REDIMENSIONADA.  SUSPENSÃO  DA
EXECUÇÃO DA PENA. REMESSA DOS AUTOS
AO  JUÍZO  DE  ORIGEM.  PROVIDÊNCIAS  DO
ART. 89 DA LEI Nº 9099/95. PROVIMENTO.

É impossível  o  reconhecimento  da qualificadora
de  concursos  de  agentes  se  não  há  prova
suficiente de sua ocorrência.

Art.  89.  Nos  crimes  em  que  a  pena  mínima
cominada  for  igual  ou  inferior  a  um  ano,
abrangidas  ou  não  por  esta  Lei,  o  Ministério
Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a
suspensão do processo, por dois a quatro anos,
desde  que  o  acusado  não  esteja  sendo
processado  ou  não  tenha  sido  condenado  por
outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados;

A C O R D A a  Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  dar  provimento  ao  apelo  para
desclassificar o delito  para furto simples, e em razão disso, baixar os
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autos à comarca de origem para encaminhar a proposta de suspensão
processual,  como previsto  da  Lei  nº  9.099/95,  nos  termos do  voto  do
relator. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  86)  manejada  por  Michel

Souza da Silva contra sentença (fls. 75/82) proferida pelo Juízo da 2ª Vara

Criminal da Comarca de Campina Grande que o condenou a uma pena de

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto,

10 (dez) dias-multa,  no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do

fato, pela prática delituosa esculpida no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

O magistrado a quo procedeu a substituição da pena privativa por

duas restritivas de direito consistente na prestação de serviços à comunidade

ou entidade pública à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e

prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro no valor de 01

(um) salário-mínimo destinado à entidade de assistencial social.

Irresignado, em sede de razões recursais (fls. 92/94), o apelante

pugna pela  desclassificação da acusação constante  na denúncia  para furto

simples, eis que não há provas nos autos da pluralidade de agentes a qualificar

o furto pelo concurso de pessoas.

Nas contrarrazões (fls. 95/98), o Ministério Público pede a manu-

tenção do decisum.

A douta Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer  opinando pelo

provimento parcial do recurso, de forma a corrigir a parte dispositiva da senten-

ça, fixando a reprimenda final em dois anos de reclusão (fls. 102/105).

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

O  representante  do  Ministério  Público ofereceu  denúncia

(fls.02/03) contra Michel Souza da Silva,  dando-o como incurso nas sanções

do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal e art. 309 da Lei nº 9437/97. 

Narra a exordial  acusatória que,  segundo o inquérito policial,  o

acusado, agindo de forma consciente e com dolo, subtraiu para si coisa alheia

móvel  pertencente  à  Escola  Estadual  Assis  Chateubriand,  além  de  dirigir

veículo automotor sem possuir a necessária habilitação.

Consta que, incialmente, no dia 04 de maio de 2013, por volta das

23:00 horas, o denunciado, em companhia de terceiros, adentrou na Escola

Estadual Assis Chateubriand, subtraindo dali diversos objetos descritos no Auto

de Apreensão.

Informa, também, a denúncia que, no dia 05 de maio de 2013, por

volta  das 03:00 horas,  o  denunciado,  que dirigia  um veículo Fiat  uno,  sem

possuir a necessária habilitação para tanto, foi abordado por Policiais Militares

que  realizavam  rondas  no  bairro  Santo  Antônio,  na  cidade  de  Campina

Grande/PB, ainda em posse de parte da res furtiva,  ocasião em foi preso em

estado de flagrância.

Concluída a instrução criminal, a MM. Juíza julgou parcialmente

procedente a denúncia, condenando o recorrente,  Michel Souza da Silva,  a

uma pena  de   02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,  em regime

inicialmente aberto, 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo

vigente à época do fato, pela prática delituosa esculpida no art. 155, §4º, IV,

do Código Penal.

O magistrado a quo procedeu a substituição da pena privativa por

Desembargador João Benedito da Silva
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duas restritivas de direito consistente na prestação de serviços à comunidade

ou entidade pública à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e

prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro no valor de 01

(um) salário-mínimo destinado à entidade de assistencial social.

Irresignado, em sede de razões recursais (fls. 92/94), o apelante

pugna pela  desclassificação da acusação constante  na denúncia  para furto

simples, eis que não há provas nos autos da pluralidade de agentes a qualificar

o furto pelo concurso de pessoas.

Feitas tais considerações, passemos à análise do recurso.

O apelante pugna pela desclassificação da acusação constante

na denúncia para furto simples, eis que não há provas nos autos da pluralidade

de agentes a qualificar o furto pelo concurso de pessoas.

O cerne do presente apelo circunscreve-se, pois, à questão da

qualificadora do concurso de agentes.

 O recorrente, na esfera policial,  negou o envolvimento no fato

delituoso, sustentando que os objetos apreendidos pertenceriam a terceiro que

havia evadido do local.

“QUE, ia passando por trás da Escola Estadual Assis
Chateabriand,  por  volta  das  00:30hs  quando  um
indivíduo parou seu carro e pediu para o conduzido
levar os objetos apreendidos para um local que não
sabe dizer, e de repente chegou uma viatura da Polícia
Militar  fazendo  abordagem,  e  quando este  indivíduo
viu a presença da Polícia Militar fugiu correndo, sem
que  os  policiais  conseguissem  prendê-lo,  tendo  o
conduzido ficado e foi abordado e perguntado sobre os
objetos  ora  apreendidos,  este  disse  que  não  sabia,
pois era do indivíduo foragido; QUE, não sabe informar
como foi  feito a subtração dos objetos;  QUE, nunca
havia se envolvido em procedimentos dessa natureza;
QUE,  não  tem  autorização  para  dirigir  veículo  que
conduzida;  QUE,  nunca  foi  preso  nem processado.”

Desembargador João Benedito da Silva
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(fl.08)

Durante  o  interrogatório  judicial,  o  acusado  mudou  a  versão

apresentada na esfera policial,  confessando que pulou o muro da escola e,

encontrando  o  portão  que  dá  acesso  ao  interior  dela  aberto,  deu  início  à

empreitada criminosa, pegando sozinho os 08 (oito) monitores de computador

e levando um a um ao carro por cima do muro, levando cerca de uma hora e

meia  para  finalizar  o  crime.  (00:25/03:45 do arquivo  interrogatório  –  Michel

Souza II.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 63)

Os policiais militares, José Orlando da Silva Nunes e Gerinaldo

Oliveira  de  Morais,  que  efetuaram  o  flagrante,  afirmaram  que  o  acusado

confessou  ter  furtado  a  Escola  Estadual  Assis  Chateubriand,  não  fazendo

referência à participação de outro indivíduo. Vejamos:

“QUE,  estava  fazendo  rondas  no  bairro  de  Santo
Antônio,  juntamente com o Cabo Gerinaldo,  quando
visualizaram  o  carro  do  acusado;  QUE,  resolveram
fazer abordagem e dentro do mesmo encontraram o
material  aqui  apreendido;  QUE,  ao  questionar  o
acusado  sobre  o  material  apreendido  o  mesmo
confessou  ter  furtado  da   Escola  Estadual  Assis
Chateubrian; QUE, o conduzido não reagiu a prisão e
foi  conduzido  a  presença  de  Autoridade  Policial
Plantonista.” (José Horlando da Silva Nunes – fl.06)

“QUE,  estava  fazendo  rondas  no  bairro  de  Santo
Antônio, juntamente com o Cabo ORLANDO, quando
visualizaram  o  carro  do  acusado;  QUE,  resolveram
fazer abordagem e dentro do mesmo encontraram o
material  constante  do  autos  de  Apresentação  e
Apreensão;  QUE,  ao  questionar  o  acusado  sobre  o
material apreendido o mesmo confessou ter furtado da
Escola Estadual Assis Chateubrian nesta cidade; QUE,
o  conduzido  não  reagiu  a  prisão  e  foi  conduzido  a
presença de Autoridade Policial  Plantonista,  para as
providências legais.” (Gerinaldo Oliveira de Morais –
fl.07)

Em  juízo,  esses  policiais  militares ratificaram  o  depoimento

prestado na esfera policial, afirmando que o réu confessou a prática delituosa,

tendo  efetuado  sozinho  o  furto  dos  08  (oito)  monitores  de  computador.

Desembargador João Benedito da Silva
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Vejamos:

O policial militar, José Horlando da Silva Nunes, disse que, em

razão  de  atitude  supeita,  fizeram  abordagem  no  interior  do  veículo  do

denunciado, sendo encontrado 08 (oito) monitores de computadores da escola

e estabilizadores. Afirmou, ainda, que o acusado confessou que furtou sozinho

os monitores, tendo pulado o muro para tanto.  (00:30/03:03 do arquivo José

Holando.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 63)

Já o policial militar,  Gerinaldo Oliveira de Morais,  afirmou que,

em abordagem, encontrou no interior do veículo do acusado os computadores

da escola e que o denunciado confessou ter furtado sozinho, tendo pulado o

muro da escola para efetuar o crime.  Disse,  ainda,  que não se recorda se

foram apenas encontrados os monitores, sabe que se tratava de computador.

(00:25/01:46 do arquivo Gerinaldo Oliveira.wmv da mídia eletrônica acostada à

fl. 63).

Em  juízo,  a  declarante, Maria  de  Fátima  Andrade  de  H.

Alburquerque,  diretora da escola à época dos fatos, afirmou que, ao tomar

conhecimento  do  furto  no  dia  seguinte,  dirigiu-se  à  delegacia  para  fazer  o

registro  da  ocorrência,  quando  foi  informada  que  08  (oito)  monitores  de

computador  haviam  sido  recuperados,  pois  foram  encontrados  dentro  do

veículo  do  acusado.  Disse,  ainda,  que  foram  furtados  18  (dezoito)

computadores e 01 (uma) impressora,  sendo somente  recuperado 08 (oito)

monitores.  Informou que o  acusado foi  aluno da  escola  (00:00  a  02:40 do

arquivo  declarante  do  MP  –  Maria  de  Fátima  II.wmv  da  mídia  eletrônica

acostada à fl. 63).

A testemunha  de  defesa,  Maria  Giovana  Rodrigues  de  Araújo,

ouvida em juízo, apenas atestou o bom comportamento do acusado. (00:40 a

01:29  do  arquivo  test.  Defesa  –  Maria  Giovana.wmv   da  mídia  eletrônica

acostada à fl. 63)

Desembargador João Benedito da Silva
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Do conjunto probatório acima exposto, verifica-se que não restou

configurada a qualificadora consistente no concurso de agentes.

Como  se  vê  do  interrogatório  judicial  do  acusado,  aliado  ao

depoimento dos policiais militares, o réu, após pular o muro da escola, subtraiu

sozinho os monitores dos computadores. 

Ademais, não há registro de que o outro agente tenha sido visto

nem houve indicação de participação de terceiro na empreitada criminosa.

Assim, a desclassificação para o crime de furto simples é medida

que se impõe.

Com  efeito,  mantenho  a  análise  das  circunstâncias  judiciais

devidamente realizada às fls. 80 pelo magistrado  a quo.  Transcrevo, pois, o

excerto:

A cupabilidade ressoa grave, tendo em vista o pleno
conhecimento  da  reprovabilidade  do  fato.  Não  há
registro de maus antecedentes, sendo primário o réu.
Não há nos autos a desabonar sua  personalidade e
conduta social.  O  motivo do crime é egoístico, em
vista de que o mesmo foi praticado com o fim de obter
vantagem financeira fácil em detrimento ao patrimônio
alheio.  As   circunstâncias em  que  o  crime  foi
perpretado era favoráveis, diante do horário de pouco
movimento  e  da  ausência  de  vigilante  no  local.  As
consequências do  crime  foram danosas.,  já  que  a
maior parte dos bens não foi recuperada. A vítima em
nada contribuiu para o evento criminoso.

 Para o crime de furto simples, o Código Penal, nos termos do art.

155, caput, prescreve pena de reclusão de um a quatro anos, e multa.

A partir  da leitura da fundamentação acima transcrita, tem-se a

existência  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao  acusado,  o  que

possibilita a fixação de pena-base acima do mínimo legal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  FIXAÇÃO  DA  PENA-
BASE  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  REEXAME
DO  ACERVO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  7,
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Eg. Tribunal de origem fixou a pena-base acima
do  mínimo  legal,  de  forma  suficientemente
fundamentada,  em  razão  do  reconhecimento  de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, fazendo incidir o
óbice  da  Súmula  7,  STJ  a  desconstituição  de  tal
entendimento.
2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp
1379453/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 27/05/2014)

Diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo

a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor

unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Atenuo a reprimenda em 06 (seis) meses e 05 (dez) dias-multa, em razão da

confissão do réu, resultando uma pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de

reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-

mínimo vigente à época do fato, tornando definitiva, à míngua de outras

atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento e diminuição

de pena.

Tendo  em vista  o  preenchimento  dos  requisitos  do  art.  44  do

Código  Penal,  substituo  a  pena  privativa  por  duas  restritivas  de  direito

consistente  na  prestação  de  serviços  à  comunidade  ou  entidade  pública  à

razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e prestação pecuniária,

consistente  no pagamento  em dinheiro  no  valor  de  01 (um)  salário-mínimo

destinado  a  entidade  de  assistencial  social,  a  ser  indicada  pelo  Juízo  da

Execução.

Ressalte-se,  ainda,  que  o  erro  material  suscitado  no  parecer

ministerial restou superado ante a reforma da pena aplicada.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ante  o  exposto, dou  provimento  ao  apelo  para  reformar  a

sentença, desclassificando o delito descrito na exordial acusatória, e condenar

o apelante nas sanções do art. 155,  caput,  CP a pena de  01 (um) ano e 06

(seis)  meses de reclusão e  10  (dez)  dias-multa,  no valor  de 1/30 (um

trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no

regime, inicialmente, aberto. Em sequência,  substituo    a pena privativa por

duas  restritivas  de  direito  consistente  na  prestação  de  serviços  à

comunidade ou entidade pública à razão de uma hora de tarefa por dia de

condenação  e  prestação  pecuniária,  consistente  no  pagamento  em

dinheiro  no  valor  de  01  (um)  salário-mínimo  destinado  a  entidade  de

assistencial social, a ser indicada pelo Juízo da Execução. 

A  execução  da  pena,  no  entanto,  fica  suspensa para  as

providências do art. 89 da Lei nº 9099/95.

Baixa  dos  autos  ao  juízo  de  origem,  após  comunicações

necessárias,  a  fim  de  que  sejam  aviadas  as  providências  relativas  à

proposta de suspensão processual.

É como voto.

   Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


