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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000208-22.2013.815.0911  –  Comarca  de  Serra
Branca/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Adriano Ribeiro da Silva
ADVOGADO: Jarbas Murilo de Lima Rafael (OAB/PB 10.377)
APELADA: Justiça Pública

DOS  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
FURTO  QUALIFICADO.  CONCURSO  DE
PESSOAS.  CONDENAÇÃO.   IRRESIGNAÇÃO.
AFASTAMENTO  DA  QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVAS NOS AUTOS QUE
COMPROVAM  A  PARTICIPAÇÃO  DE  OUTRA
PESSOA  ALÉM  DO  ACUSADO  NA  CENA
CRIMINOSA. REDUÇÃO DA PENA BASE. NOVA
ANÁLISE  DA  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL
REFERENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
INVIABILIDADE.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1.  Impossível  proceder  ao  decote  da  qualificadora
consistente no “concurso de pessoas”, se há provas da
participação  de  outra  pessoa,  além  do  acusado,  na
prática delitiva.

2. Considerando que a fixação da pena-base acima do
mínimo legal apresenta-se em quantidade necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do delito,  há
que se manter a sanção cominada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, determinando que
seja oficiado a Vara de Execuções da Comarca, para início de execução provisória de
pena, intimando-se o réu para se apresentar em audiência admonitória, comunicando ao
relator o dia desta para efeito de expedição de guia de execução provisória.
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RELATÓRIO

Perante a Comarca de Serra Branca/PB, Adriano Ribeiro do Silva,
devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I,
II e IV, do Código Penal, em razão dos fatos a seguir narrados:

No dia 22/02/2013, por volta das 15h00 min, “o denunciado, com
o  auxílio  de  mais  alguns  agentes  não  identificados,  arrombou  e  subtraiu  bens
pertencentes as empresas distribuidoras de internet ONDANET e LINKNET, no Sítio
Jureminha, zona rural desse município de Serra Branca/PB.

De  acordo  com  o  circuito  de  filmagem  de  segurança  das
empresas distribuidoras de internet ONDANET e LINKNET, um veículo "Fiesta" de
cor  prata,  ocupado  por  aproximadamente  três  elementos,  ficou  estacionado  às
margens da BR 412, ou seja, próximo ao local do evento danoso. Em seguida, o local
foi arrombado por 01 (hum) elemento trajado de camisa listrada e bermuda e por
outro indivíduo sem camisa, utilizando apenas uma bermuda.

Em  razão  do  avançar  do  labor  investigativo,  considerando  o
aparecimento  inquestionável  da  pessoa  do  acusado,  de  acordo  com  depoimentos
prestados pelo representante legal das empresas e em adendo a essa denúncia, aquele
já realizou furtos em idênticos moldes no município sede desse juízo, assim como nas
cidades de Sossego/PB e Soledade/PB.

Ademais, Nobre Julgador, é de bom alvitre registrarmos que o
denunciado foi assinalado como autor do crime pelo chefe de operações da empresa
CLARO, indicando a sua participação em dois outros arrombamentos ocorridos na
base da empresa no município de Pocinhos/PB, igualmente ao decorrer do mês de
fevereiro de 2013, sendo o ADRIANO reconhecido através das imagens divulgadas na
empresa.

(...)

Malgrado  não  haver  a  identificação  dos  outros  envolvidos,
verificamos  que  ADRIANO,  de  acordo  com  as  imagens  acopladas  ao  caderno
processual  em  disco  compacto  (CD),  cometeu  a  conduta  descrita  nessa  peça
vestibular, arrombando obstáculo com o auxílio de outras pessoas”.

Ultimada a instrução criminal, o juiz a quo julgou procedente, em
parte, a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Adriano Ribeiro da Silva, nas
sanções do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, fixando a pena da seguinte maneira:
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Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 03
(três)  anos  de  reclusão  e  40  (quarenta)  dias  multa.  Considerando  a  atenuante  da
confissão, atenuou a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias multa, ficando 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Por fim, o magistrado fez a detração, em razão do tempo de prisão
cautelar do réu, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias, restando, ao final,  01 (um) ano, 09
(nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, além dos 30 (trinta) dias multa, a ser cumprido
e regime aberto. 

Atento as regras do art. 44 do CP, substituiu a pena privativa de
liberdade  por  restritiva  de  direitos  na  modalidade  limitação  de  fim  de  semana  e
prestação de serviços a comunidade. 

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu a esta
Superior Instância, pugnando pela alteração da pena, com decote da qualificadora e
redução da pena base (fls. 265; 281-287).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 291-296), seguiram os
autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 304-312).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

As provas de materialidade e autoria do ilícito emergem de forma
límpida e categórica do conjunto probatório, tanto que sequer foram questionadas em
sede recursal.

A irresignação restringe-se a aplicação da pena, onde o recorrente
pleiteia  pelo  decote  da  qualificadora  (concurso  de  agentes)  e  por  nova  análise  das
circunstâncias judiciais, em especial as “circunstâncias do crime”.

O pedido deve ser rejeitado. Vejamos as razões:

- Do decote da qualificadora
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Nas  razões  apelatórias,  o  recorrente  requer  o  decote  da
qualificadora “concurso de agentes” (art. 155, § 4º, IV, do CP), alegando que “a pessoa
que supostamente “auxiliou” o apelante, diz respeito a um “passageiro”, que havia
lhe contratado para conduzi-lo de Sumé à Campina Grande, eis que o apelante usava
seu carro como “transporte alternativo”.

A qualificadora deve ser mantida.

Isso  porque,  as  imagens  contidas  na  mídia  intitulada  "Câmera
Torre" (fls. 113), não deixa dúvidas quanto a incidência da qualificadora contida no
inciso IV do § 4º do art. 155 do CP, no momento em que registra que a pessoa não
identificada nas investigações se retira do veículo e auxilia o réu a subtrair os bens da
ONDANET/LINKNET, tendo levado parte da res furtiva para dentro do Fiesta de cor
prata, retirando-se, em seguida, do cenário delitivo na companhia do apelante.

Facilmente, percebe-se a presença de duas pessoas na BR, ao lado
do carro, colocando coisas no porta malas.

Não há como se sustentar, como pretende o apelante, que a pessoa
que saiu do Fiesta, não tenha, com ele, praticado o delito.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  FURTO
QUALIFICADO  (ART.  155,  §1º,  INCISO  IV  DO  CPB).
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVA.  DECOTE  DA
QUALIFICADORA  CONCURSO  DE  PESSOAS.
INVIABILIDADE  -EXISTÊNCIA  DE  RESPALDO
PROBATÓRIO.  PENAS  RESTRITIVAS  DE  DIREITO.
MANUTENÇÃO.  PRESTAÇÃO  PECUNIARIA.  QUANTUM
MANTIDO.  BENEFÍCIOS  DA ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA
GRATUITA. COMPETÊNCIA DE ANÁLISE DO JUIZO DA
EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando  devidamente  comprovada  nos  autos  a  autoria  e
materialidade  delitivas,  patente  a  condenação da  acusada  pela
prática do crime previsto no art. 155,§4º, inciso IV do Código
Penal.  Existindo  elementos  suficientes  nos  autos  para
consubstanciar, com segurança, a participação de outro indivíduo
no delito, mantem-se a aplicação da qualificadora "concurso de
agentes"  (art.  155,  §4º,  inciso  IV  do  CPB).  (…)”.  (TJMG  -
APCR 1.0024.11.204068-8/001 - Rel. Des. Wanderley Paiva –
DJ:  03/05/2016)

Assim, mantenho a qualificadora do concurso de pessoas.
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- Da pena-base

Ainda em sede de apelação,  o  réu  pleiteia  que  seja  afastada a
única circunstância judicial (circunstâncias do crime) usada para aumentar a pena base
do mínimo legal para, assim, a reprimenda ficar em seu patamar mínimo.

Da mesma forma, não assiste razão ao recorrente.

É escusado dizer que o juiz tem poder discricionário para fixar a
pena-base dentro dos limites legais, desde que o faça fundamentadamente. É que, não
constituindo direito subjetivo do acusado a estipulação dessa pena em seu grau mínimo,
pode o magistrado, considerando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, majorá-la
para  alcançar  os  objetivos  da  sanção.  E  assim se  portou,  iniludivelmente,  o  douto
magistrado sentenciante, que se referiu, de forma explícita, aos motivos legais da sua
elevação. 

Com  efeito,  ao  exarar  a  sentença  ora  impugnada,  o  juiz
monocrático não se quedou silente quanto à análise das circunstâncias judiciais.  Ao
revés,  sopesou  convenientemente  todas  as  moduladoras  do  art.  59  do  Estatuto
Repressivo, reconhecendo como negativa as “circunstâncias do crime”.

Ressalte-se, a propósito, o excelente pronunciamento do Pretório
Excelso. Vejamos:

“O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro
dos limites legais, mas este poder não é arbitrário, porque o caput
do  art.  59  do  Código  Penal  estabelece  um  rol  de  oito
circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da
pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são favoráveis
ao  réu,  a  pena  deve  ser  aplicada  no  mínimo  cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena
não mais possa ficar no patamar mínimo” (STF, HC 76.196-GO,
2.ª T., rel. Maurício Correa, 29.9.1998, in RTJ 176/743).

Assim,  considerando  que  a  fixação  da  pena-base  acima  do
mínimo legal apresenta-se, no presente caso, em quantidade necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do delito, há que se manter a sanção cominada.

Vejamos  trechos  do  parecer  emitido  pela  douta  Procuradoria-
Geral de Justiça (fls. 312):
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“(...) Assim, a pena foi aplicada com maestria em detrimento do
recorrente, não havendo como debelá-la, como requer o réu em
seu recurso (...)”.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a
sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador Márcio Murilo
da  Cunha  Ramos,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o  Dr.  José  Guedes
Cavalcanti Neto, Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Joás de
Brito Pereira Filho. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça. 

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 09
(nove) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 13 de junho de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                 - Relator -
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