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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0018143-59.2013.815.0011 – 4ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Lafayete Diego Mota Eulálio Lucas
ADVOGADO: Francisco Pedro da Silva (OAB/PB 3898)
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. FURTO
QUALIFICADO.  CONCURSO  DE  AGENTES.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR.  NÃO  INTIMAÇÃO  PARA
PARTICIPAÇÃO  DE  ATOS  PROCESSUAIS.
INACOLHIMENTO.  RÉU  DEVIDAMENTE
CITADO. CAUSÍDICO REQUEREU LIBERDADE
PROVISÓRIA.  SILENTE  QUANTO
APRESENTAÇÃO  DE  DEFESA  PRÉVIA.
NOMEAÇÃO  DE  DEFENSOR  PÚBLICO  PARA
PATROCINAR  A  DEFESA  DO  RÉU.
INEXISTÊNCIA  DE  AFRONTA  AO
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO. PROVAS INSUFICIENTES DA
AUTORIA.  RESPONSABILIDADE
INAFASTÁVEL.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

1. Não há que se falar em cerceamento de
defesa, tão pouco, em nulidade da sentença,
quando o  réu foi  devidamente citado  para
apresentar  resposta  a  acusação  e  o  seu
advogado, constituído legalmente, apresenta
pleito pela liberdade provisória e não oferece
resposta  à  acusação.  Ademais  nomeou-se
Defensor publico para patrocinar a defesa do
réu.  Inexistindo,  assim,  prejuízo  para  o
acusado.

2.  A  suposta  insuficiência  de  provas,  tão
decantada pelo  recorrente para embasar a
absolvição almejada, esmorece em face da
materialidade  e  da  autoria  incontestes,
posto que esteadas em provas concretas e
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vigorosas.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal  do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar, e no
mérito, negar provimento ao recurso. 

RELATÓRIO

Perante  a  4ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande, Edgley Monteiro Guimarães e  Lafayete Diego Mota Eulálio Lucas,
foram denunciados como incurso nas sanções do art. 155, § 4°, incisos I e
IV, do Estatuto Pátrio Repressivo (fls. 2-4).

Narra  a  peça  acusatória,  que,  no  dia  04.07.2013,
aproximadamente às 19:20 horas, na Rua Ana Almeida de Castro, Bairro
Santa Rosa, na Comarca acima referida, a vítima Mário Augusto Bezerra de
Brito, ao sair da sua residência para recolher a bagagem em seu veículo,
viu um elemento subtraindo objetos e pertences pessoais da carroceria da
sua  caminhonete,  após  ter  rasgado a  lona de  proteção  que  recobria  o
veículo.

Em seguida,  a  vítima e,  alguns familiares,  saíram pelo
bairro a procura do denunciado Edgley, encontrando-o tentando vender a
res furtiva, momento no qual detiveram-no e acionaram a Polícia Militar. Ao
ser  interrogado  pelos  policiais,  o  mesmo  indicou  a  localização  do  seu
comparsa, Lafayete Diego, que o teria mandado vender os objetos furtados
para  a  compra  de  drogas,  com  quem  foram  encontrados  os  demais
pertences da vítima subtraídos.

Concluída a instrução criminal,  o Juiz  de Direito  julgou
procedente, em parte, a denúncia para condenar os réus Edgley Monteiro
Guimarães e Lafayete Diego Mota Eulálio Lucas, nas penas do art. 155, §
4°, IV, do CP, aplicando a pena da seguinte maneira: 

-  Para  o  réu  Edgley  Monteiro  Guimarães:  após  análise  das
circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e
10  (dez)  dias-multa.  Ante  a  ausência  de  atenuantes/agravantes  e/ou
causas de diminuição ou aumento, tornou definitiva a reprimenda em 02
(dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e 10 (dez) dias-
multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.  Nos termos do art. 44 do CP,
substituiu a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito,
nas  modalidades  prestação  de  serviços  à  comunidade,  pelo  tempo  da
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condenação e prestação pecuniária de um salário-mínimo.

-  Para o réu  Lafayete Diego Mota  Eulálio  Lucas:  após  análise  das
circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 2 (dois) anos e 02 (dois)
meses  de  reclusão  e  13  (treze)  dias-multa.  Pelo  reconhecimento  da
agravante da reincidência aumentou a reprimenda para 2 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Ante a ausência de
outras causas de diminuição ou aumento, tornou definitiva a reprimenda
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.
Nos termos do art. 44 do CP, diante de se tratar de réu reincidente, deixou
de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Inconformado, o denunciado Lafayete Diego Mota Eulálio
Lucas apelou, pugnando, em preliminar, pela nulidade da sentença, pois o
seu advogado apenas fora intimado uma única vez, da decisão que julgou
prejudicado o pleito de liberdade provisória, não participando da audiência
de instrução e julgamento e nem das alegações finais. No mérito, requer sua
absolvição, diante da fragilidade das provas (fls. 159-161). 

Ofertadas  as  contrarrazões  pela  Promotoria  de  Justiça,
aduzindo o não provimento do recurso (fls. 167-171).

Nesta Instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer, opinou, pelo desprovimento (fls. 180-186).

Lançado o relatório (fls. 188), foram os autos ao Revisor
que, com ele concordando, pediu dia para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à
sentença condenatória  proferida pelo magistrado singular,  pugnando por
sua reforma, no sentido de anular a sentença, em face da preliminar de
cerceamento  de  defesa,  ou  no  mérito  em  absolver  o  apelante  por
fragilidade probatória para manter o édito condenatório.

Contudo, seu pleito não deve ser acolhido.

Da preliminar

Não merece prosperar a preliminar levantada, de que a
sentença deve ser anulada, em razão do cerceamento de defesa, uma vez
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que  não  foi  intimado  para  comparecer  à  audiência  de  instrução  e
julgamento e para apresentar as alegações finais. 

Ocorre  que  o  apelante  foi  devidamente  citado  para
apresentar  defesa  prévia  (fls.  61-62),  constituiu  advogado,  e  este
apresentou pedido de liberdade provisória,  deixando transcorrer o prazo
para oferecimento da resposta à acusação. Diante disso, nomeou Defensor
Público para atuar na defesa do recorrente, garantindo a observância dos
princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  não  havendo  qualquer
prejuízo ao réu.

Mérito

Segundo recolhe-se do caderno processual, no dia 04 de
julho de 2013, por volta das 19h20min, a vítima presenciou a subtração de
objetos  e  pertences,  pelo  acusado  Edgley,  que  se  encontravam  na
carroceria do veículo da vítima.

Infere-se,  ainda,  dos  autos  que,  a  vítima  e  familiares
saíram em diligências na busca do meliante, e conseguiram alcançá-lo já
tentando vender  os  objetos furtados.  Com a chegada da polícia,  Edgley
confessou ter um comparsa, o denunciado Lafayete Diego, que teria dado a
ordem de vender a res furtiva para comprar drogas. No local indicado, os
policiais  encontraram com o acusado Lafayete,  ora  apelante,  os  demais
objetos furtados.

A  autoria  e  a  materialidade  restam,  amplamente,
comprovadas,  de  modo  a  positivar  a  existência  do  delito  de  maneira
cristalina, o que se depreende das suficientes provas colhidas durante as
fases inquisitorial e processual, tais como, o Auto de Prisão em Flagrante
(fls.  6-11),  e  depoimentos  testemunhais,  todos  acordes  com  o
direcionamento tomado na condenação. 

No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo
não  houve  realização  de  perícia  para  constatação  desta  circunstância,
portanto, não a reconheceu o douto magistrado a quo. 

Em que pese, a negativa de autoria do censurado perante
a autoridade judicial, os depoimentos testemunhais são no sentido de que
com o apelante foi encontrada a res furtiva. Vejamos:

Joab  Alves  da  Nóbrega,  testemunha  de
acusação,  em  juízo,  afirmou  (CD-ROM,  fls.
124)  -  “  (…)Que  estava  juntamente  com
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Rubenilson e Mário, no interior da residência,
quando  este  saiu  para  pegar  as  malas  e
objetos que se encontravam na carroceria de
seu  veículo,  quando  constatou  o  furto.  Que
saíram pelo Bairro a procura de descobrir algo
sobre o delito, quando viram Edgley vendendo
um par de tamancos, e reconheceram como
sendo um dos produtos do furto. Diante disso
chamaram  a  polícia.  Após  a  chegada  dos
policiais foram a uma casa onde encontraram
o  acusado  Lafayete,  deitado,  e  do  lado  os
demais  produtos  furtados.  Que  ouviu  dizer
que  Lafayete  foi  quem  praticou  o  furto  e
Edgley  foi  quem  estava  vendendo  a  res
furtiva”.

Rubenilson  Alves  Pontes,  testemunha  de
acusação,  em juízo,  fls.  124, relatou - “Que
estava  na  residência  de  sua  sogra,  quando
Mário se dirigiu para o seu veículo e verificou
que tinha sido furtado. Que o declarante viu
quando uma pessoa suspeita saiu correndo, e
conseguiram  ver  para  que  lado  o  indivíduo
correu. Juntamente com Mário e Joab saíram
pelas  redondezas  para  ver  se  encontravam,
até que em um determinado momento, viram
Edgley  vendendo  um  par  de  tamancos  que
reconheceram  como  sendo  um  dos  objetos
furtados,  e  chamaram a polícia.  Que Edgley
desde o início disse que os sapatos eram de
um  amigo  dele  que  pediu  pra  ele  vender.
Quando a polícia chegou se dirigiram à casa
de  Edgley,  onde  encontraram  Lafayete
dormindo e os demais pertences furtados. O
que deu pra entender no dia do fato foi que o
autor do furto foi Lafayete.”

Edgley  Monteiro  Guimarães,  em  seu
interrogatório  judicial  afirmou que (CD-ROM,
fls.  124)  -  “estava  em  sua  casa  quando
Lafayete chegou com três bolsas,  e mandou
vender os tamancos. Abordado pela vítima, e
indagado  pela  polícia  sobre  a  origem  dos
calçados informou que pertenciam a Lafayete
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que se encontrava naquele momento na sua
casa, e não sabia da orgiem ilícita dos objetos.
Confirmou  que  não  praticou  o  furto,  e  sim
Lafayete.”

Assim, tendo em vista que não há notícia  de qualquer
vício  no  relato  das  testemunhas,  ou  interesse  obscuro  no  desfecho
processual, inexiste qualquer dúvida acerca da autoria do fato na pessoa do
ora apelante, e a manutenção do decreto condenatório é medida que se
impõe.  Destarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma  condenação  é
cristalino, irrefragável e aprume. 

O  juiz  singular,  ao  proferir  seu  decisum no  molde
condenatório, enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no
art. 155, § 4°, IV, do Código Penal, fê-lo em consonância com os elementos
de  convicção  encartados  aos  autos, mormente  quando não carreado ao
álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar a culpabilidade
atribuída ao recorrente, o qual venha a justificar a absolvição pretendida. 

Não  vislumbro  razões  para  reconhecer  fragilidade  das
provas, baseado nos depoimentos testemunhais que apontam o recorrente
como autor do delito.

De igual forma não procede o argumento utilizado pela
defesa  de  que  os  policiais  não  relataram  a  participação  efetiva  do
recorrente  no  furto,  se  ele  comprou  ou  apenas  guardou  a  mercadoria
furtada.

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência
de provas,  tão decantada pelo recorrente para embasar a absolvição
almejada, esmorece em face da materialidade e da autoria incontestes,
posto que esteadas em provas verossímeis e vigorosas.

Vejamos a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO
(ART. 155 ,  § 4º ,  INC. II  E IV ,  DO CP )-
INFORMAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE
POLICIAIS  -  VALIDADE -  RES  FURTIVA  NÃO
ENCONTRADA EM PODER DO RÉU - PRESENÇA
DE  MATERIALIDADE  DELITIVA  -  SENTENÇA
CONDENATÓRIA  MANTIDA  -  RECURSO
PLEITEANDO  A  ABSOLVIÇÃO  POR  FALTA  DE
PROVAS  -  IMPROCEDÊNCIA  -
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DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO -
IMPOSSIBILIDADE - POSSE DA COISA AINDA
QUE POR CURTO PERÍODO -  CONCURSO DE
AGENTES  E  DESTREZA  CONFIGURADOS  -
RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO.  1.  As
informações  da  vítima  e  o  depoimento  de
policiais  constituem meios  de  prova  valiosos
principalmente se corroborados pelo  restante
do conjunto probatório constante nos autos. 2.
"O  crime  de  furto,  em  princípio,  não  é
daqueles  que  deixam  vestígios.  Assim,  não
tendo sido recuperado o bem subtraído,  não
há falar em ausência de materialidade delitiva,
a determinar  o trancamento da ação penal."
(STJ, HC 55123/PB) 3. Se o agente teve, ainda
que  por  breve  momento,  a  posse  da  res
furtiva, há roubo consumado e não tentado. 4.
Havendo  cooperação  de  esforços  na  prática
delitiva  resta  caracterizado  o  concurso  de
agentes”. (TJ/PR - ACR 5731008 PR 0573100-
8 - 5ª Câmara Criminal. - Rel. Marcus Vinicius
de Lacerda Costa - J 19.11.2009) 

"(...) 3. O crime de furto, em princípio, não é
daqueles  que  deixam  vestígios.  Assim,  não
tendo sido recuperado o bem subtraído,  não
há falar em ausência de materialidade delitiva,
a  determinar  o  trancamento  da  ação
penal."(STJ, HC 55123/PB, Habeas Corpus nº 
2006/0038211-0, Rel.  Min.  Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/06/2008) 

Quanto  à  dosimetria  da  pena,  inicialmente,  cumpre
ressaltar  que  a  fixação  da  pena  é  questão  que  se  insere  na  órbita  de
convencimento do magistrado, no exercício de seu poder discricionário de
decidir  a  quantidade  que  julga  suficiente  na  hipótese  concreta,  para  a
reprovação  e  prevenção  do  crime,  desde  que  observados  os  vetores
insculpidos no art. 59 do CP e os limites estabelecidos pela norma penal.

É de se destacar, pela simples leitura da análise realizada,
que foram, suficientemente,  fundamentados  todos  os  vetores  do  art.  59,
quando da fixação da pena-base, sendo, na grande maioria delas, valoradas
negativamente. 
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Diante desse contexto,  vê-se que as basilares  aplicadas
representam quantitativo necessário e suficiente à reprovação e prevenção
do crime, atendendo ao princípio da proporcionalidade, mostrando equilíbrio
entre o mal cometido e a retributividade da pena.

No  tocante  à  não  substituição  da  pena  corporal  por
restritivas de direitos, disposta no art. 44 do Código Penal, de igual forma,
agiu com acerto o douto magistrado sentenciante, uma vez que se trata de
acusado reincidente.

Diante todo o exposto, rejeito a preliminar arguida, e
no mérito, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim, Relator, Marcos William
de Oliveira (Juiz convocado para substituir o Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos), e o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado. 

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 24 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
       Relator
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