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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  FURTO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
E  MEDIANTE  CONCURSO  DE  PESSOAS.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DE  UM DOS  RÉUS.
MANUTENÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.  PLEITO
PRELIMINAR  DE  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  À
INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, PARA APRECIAÇÃO SOBRE
A  SUA  POSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIA  JÁ
ANALISADA  PELO  JUÍZO  MONOCRÁTICO.
INEXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  APELO  NESTE  PONTO.
ADUÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  PARA
CONDENAÇÃO.  PEDIDO  DESCLASSIFICATÓRIO
SUBSIDIÁRIO.  DESCABIMENTO.  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA DO APELANTE, CORROBORADA PELO
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS.  DOSIMETRIA DA
PENA.  ROGATIVA  DE  SUBSTITUIÇÃO  DA  SANÇÃO
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.  RÉU  QUE  OSTENTA  REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.  INVIABILIDADE.  CONHECIMENTO
PARCIAL DO APELO, E DESPROVIMENTO QUANTO À
PARTE CONHECIDA.

- Carece de interesse recursal o apelante que pleiteia a análise
quanto a permanência dos requisitos da segregação cautelar, já
realizada pelo juízo de piso na decisão guerreada.

-  Se  a  prova  documental,  constante  no  procedimento
administrativo  que  ancora  a  denúncia,  harmoniza-se  com os
depoimentos testemunhais obtidos da instrução judicial e com a
própria  confissão  do  recorrente,  não  tem lugar  a  edição  de
decreto  absolutório  em  seu  favor,  nos  moldes  postulados  no
apelo.



-  A  reincidência  específica  veda  a  substituição  da  pena
privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 3º, do Código
Penal.

- Recurso parcialmente conhecido, e desprovido quanto à parte
conhecida.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE o
apelo em epígrafe, NEGANDO-LHE PROVIMENTO quanto a parte conhecida,
nos termos do voto do Relator, e em parcial harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de  apelação criminal, interposta por Tiago Andrade
Silva, em face da sentença de fls. 98/104, prolatada pelo Juiz de Direito da 5ª Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande, Dr. Paulo Sandro Gomes de Lacerda, nos
autos da ação penal supranumerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba, que julgou procedente a denúncia para:

1 - Condenar o réu EDSON DOS SANTOS FERNANDES
pela  prática  do  crime  de  tentativa  de  furto  qualificado  pela  destruição  ou
rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou
mais pessoas em padrão de continuidade delitiva (art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c o
art.  14,  II,  todos  do CP),  imputando-lhe  uma pena pecuniária  de  7  (sete)  dias
multa,  no valor unitário de 1/30 (um trinta avos)  do salário mínimo, vigente à
época dos fatos, em decorrência do reconhecimento da modalidade privilegiada do
delito;

2 - Condenar o réu TIAGO ANDRADE SILVA pela prática
do  crime  de  tentativa  de  furto  qualificado  pela  destruição  ou  rompimento  de
obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas em
padrão de continuidade delitiva (art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, todos
do CP), imputando-lhe uma pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, além de 10 (dez) dias
multa,  no valor unitário de 1/30 (um trinta avos)  do salário mínimo, vigente à
época dos fatos;

A denúncia descreve os fatos, nos termos a seguir transcritos:

“(...)

Consta dos autos do procedimento inquisitorial identificado em
epígrafe que EDSON DOS SANTOS FERNANDES e TIAGO ANDRADE SILVA, no dia 04 de abril
de 2015, por  volta  das 06h30min,  nas  proximidades  do Açude Velho,  nesta cidade,
‘tentaram subtrair,  para si  ou para outrem,  coisa alheia  móvel,  com destruição ou
rompimento  do  obstáculo  à  subtração  da  coisa  e  em  concurso  de  agentes,  não
consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades’.



Segundo  se  apurou,  no  dia  e  hora  mencionados,  policiais
militares estavam coma guarnição da guarda municipal nas proximidades do Terminal
de  Integração,  ocasião  em que  foram informados  por  um taxista  que  haviam dois
indivíduos  arrombando  um  quiosque  localizado  no  Açude  Velho.  Diante  das
informações os policiais se dirigiram ao local indicado e chegando lá, visualizaram os
denunciados retirando refrigerantes do interior do freezer, instalado no quiosque de
propriedade da vítima Francisco Silva Alves. Nessa ocasião, os policiais constataram
que o freezer havia sido arrombado pela dupla.

Ato  contínuo,  foi  dado  voz  de  prisão  aos  denunciados,
conduzindo-os até a presença da autoridade policial para as devidas providências.

Ressalte-se que o crime não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade dos denunciados, tendo em vista a diligente operação policial

(...)”.

Irresignado, o réu Tiago Andrade Silva interpôs a apelação de fl.
111.

Em suas razões recursais (fls. 125/129), o apelante argumenta:
preliminarmente,  pela  devolução dos autos  à  instância  originária,  para que o juízo
monocrático decida sobre a permanência ou não da segregação cautelar do apelante. No
mérito, aduz que: (a) a instrução não logrou comprovar, de forma cabal e indubitável, a
prática,  pelo  recorrente,  do  crime  descrito  na  denúncia  ministerial,  pelo  que  se  faz
imperativa  a  sua  absolvição,  nos  termos do art.  386,  incisos  IV e  VII,  do CPP,  ou
desclassificação para o crime previsto no art. 155, c/c com o art. 14, II, ambos do CP
(furto  simples  tentado);  (b) propugna,  ainda,  pela  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade arbitrada por uma pena restritiva de direito.

Nas  contrarrazões  de  fls.  138/140,  a  Promotoria  de  Justiça
comarcana  pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,
manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do
eminente Procurador de Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, no seu parecer de fls.
142/152,  opinou  pelo  desprovimento  do  apelo  no  seu  mérito,  com  a  consequente
manutenção da sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

1. Do  pedido de envio dos autos à comarca de origem, para fins de análise  da
permanência dos requisitos da prisão preventiva do réu



O  apelante  propugna,  preliminarmente,  pela  devolução  dos
autos à instância originária, para que o juízo monocrático decida sobre a permanência
ou não da segregação cautelar do apelante.

Uma detida análise da sentença de fls. 99/104 nos revela que a
irresignação do apelante não deve ser conhecida.

É que a providência suplicada pelo recorrente já fora objeto de
enfrentamento pelo Togado Monocrático que, na fl. 104, concede ao réu o direito de
apelar em liberdade, determinando sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver.

Eis o conteúdo da decisão que ora se transcreve:

“(…)
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, salvo esteja preso por
outro motivo.
(...)”

Manifestamente  ausente,  portanto,  o  interesse  recursal  do
apelante.

2.  Da adução de ausência de provas para a condenação – Pleitos  absolutório e
desclassificatório

Em suas  razões recursais,  o  recorrente argumenta,  em caráter
meritório, que a instrução não logrou comprovar, de forma cabal e indubitável, a prática,
pelo recorrente, do crime descrito na denúncia ministerial, pelo que se faz imperativa a
sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, do CPP, ou desclassificação
para o crime previsto no art. 155, c/c com o art. 14, II, ambos do CP (furto simples
tentado).

Compulsando a prova produzida no presente encarte processual,
concluo que não há, todavia, como subsistir tal pretensão defensiva.

Ao contrário  do  que  afirmou  o  recorrente  em suas  razões,  a
autoria  criminosa,  nos  moldes  delineados  pelo  pórtico  inaugural  acusatório,  está
cabalmente evidenciada, não pairando quaisquer dúvidas acerca de tais considerações.

A materialidade está indicada através do Auto de Apresentação e
Apreensão de fl. 15.

Lado  outro,  a  autoria  delitiva  resta  evidenciada,  no  caso
vertente, à luz da própria confissão judicial do recorrente, bem como da vasta prova
deponencial  produzida  na  instrução,  que  confirma,  com  certeza  e  convicção,  as
informações de que o apelante tentara, em concurso com o corréu EDSON DOS
SANTOS  FERNANDES,  e  mediante  rompimento  de  barreira  ou  obstáculo
(arrombamento), praticar o crime de furto contra o quiosque de propriedade da
vítima Francisco Silva Alves.

Ouvido perante  a  autoridade  judiciária,  a  testemunha Joelma
dos Santos Ferreira (mídia de fl. 75), que é Guarda Municipal, afirmou que estava de
serviço no dia do delito, quando foi avisada por um taxista sobre o arrombamento, que



estava ocorrendo nas proximidades do Açude Novo e do Terminal da Integração. Disse
que a Guarda Municipal chegou posteriormente ao local indicado pelo dito profissional
de táxi, encontrando os réus em flagrante delito, retirando os produtos do interior do
freezer. Asseverou que os réus tentavam furtar refrigerantes, e que portavam um vinho
que não era de propriedade da vítima, e que os réus apresentavam fortes sintomas de
embriaguez.

Por sua vez, a testemunha Carlos Luiz de Souza Falcão (mídia
inserta na fl. 75), que também é Guarda Municipal, ratifica as informações trazidas
pela testemunha supracitada, afirmando ao juízo processante que a Guarda Municipal
fora avisada por um homem em um carro que o Quiosque que fica nas proximidades do
Terminal da Integração estava sendo arrombado. Disse que, de posse dessa informação,
a Guarda diligenciou e, de longe, avistaram os réus na empreitada criminosa, sendo que
um estava retirando os produtos do freezer, e o outro se encontrava com uma sacola
aberta, no sentido de recebê-los. Aduz que, ato contínuo, efetuaram a bordagem dos
acusados, sendo que um se rendeu, mas o outro tentou evadir-se do local furtivamente,
sendo capturado em seguida. Também confirmou que os réus apresentavam sintomas de
embriaguez.

Interrogado em juízo, o apelante  confessa a prática do delito,
aduzindo, porém, que o freezer já estava aberto ao momento em que adentraram
ao local do crime.

Dessa forma, não vinga, no particular, o apelo deduzido.

3.  Do  pedido  de  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por restritiva  de
direitos

O  apelante  propugna,  por  fim,  pela  substituição  da  pena
privativa de liberdade arbitrada por uma pena restritiva de direito, ao argumento de que,
dos autos, não defluem elementos que evidencie que o crime fora praticado mediante
violência ou grave ameaça, e que a pena imposta é inferior a quatro anos.

Mais uma vez, sem razão o apelante.

Ao decidir sobre a questão ora suscitada, o magistrado primevo
estabelece: verbis,

“(…)
O  réu  não  faz  jus  à  substituição  do  art.  44  do  Código  penal  por  ser
reincidente específico.
(…)”

De fato, e a despeito de haver sido condenado a pena inferior a
quatro  anos,  a  substituição  da  pena  corpórea  por  penalidades  restritivas  de  direito
pleiteada pelo recorrente é medida que não se possibilita, à luz da proibição contida no §
3º do art. 44 do CP, que crava:

Art. 44. (…)
§ 3o – Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição,
desde  que,  em  face  de  condenação  anterior,  a  medida  seja  socialmente
recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática
do mesmo crime.



No caso vertente, o apelante ostenta, na certidão de antecedentes
criminais  de  fl.  33,  uma  condenação  transitada  em  julgado  pela  prática  de  furto
qualificado (processo  nº  0014022-61.2008.815.0011),  circunstância  que  lhe  aufere  a
condição  de  reincidente  específico,  e  torna  desautorizada,  por  lei,  a  concessão  da
benesse alternativa.

Nesse sentido, também é a jurisprudência do STJ: verbis,

PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.  FURTO  QUALIFICADO  TENTADO  E  FALSA
IDENTIDADE.  PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  MAUS
ANTECEDENTES.  BIS  IN  IDEM NÃO  EVIDENCIADO.  REGIME
PRISIONAL  MAIS  GRAVOSO  DO  QUE  O  INDICADO  PELA
QUANTIDADE  DE  PENA  IMPOSTA.  RÉU  MULTIRREINCIDENTE
ESPECÍFICO.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA DE  DIREITOS.  ÓBICE  LEGAL.
WRIT NÃO CONHECIDO.
(…)
5. Conquanto tenha sido condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão,
trata-se  de  réu  reincidente  específico,  não  havendo,  pois,  falar-se  em
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direitos,
conforme a dicção do art. 44, § 3º, do Código Penal.
6. Writ não conhecido.
(STJ - HC 414355 / SP 2017/0219187-1 – Relator: Ministro RIBEIRO
DANTAS  -  Órgão  Julgador:  T5  -  QUINTA  TURMA  -  Data  do
Julgamento: 23/11/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 28/11/2017)

PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME
SEMIABERTO.  REINCIDÊNCIA.  SÚMULA 269/STJ.  SUBSTITUIÇÃO
DA  PENA  CORPORAL  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, II, C/C § 3º, DO
CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de que não cabe  habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto
para  a  hipótese,  impondo-se  o  não  conhecimento  da  impetração,  salvo
quando  constatada  a  existência  de  flagrante  ilegalidade  no  ato  judicial
impugnado.  No  caso,  não  se  observa  flagrante  ilegalidade  a  justificar  a
concessão do habeas corpus de ofício.
2.  A individualização  da  pena  é  submetida  aos  elementos  de  convicção
judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o
controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a
fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o
reexame  das  circunstâncias  judiciais  e  os  critérios  concretos  de
individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas
corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de detenção,
bem como o fato de a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no
preceito  secundário  do  tipo  penal  incriminador,  tratando-se  de  réu
reincidente,  não  há  falar  em fixação  do  regime  prisional  aberto,  por  não
restarem  preenchidos  os  requisitos  do  art.  33,  §   2º,  "c",  do  Estatuto
Repressor. Inteligência da Súmula 269/STJ.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, nos termos do art. 44, II, c/c o § 3º, do Código Penal, tendo em
vista a reincidência específica do réu.
5. Writ não conhecido.
(STJ - HC 402914 / SP 2017/0136399-8 – Relator: Ministro RIBEIRO
DANTAS  -  Órgão  Julgador:  T5  -  QUINTA  TURMA  -  Data  do
Julgamento: 17/08/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 28/08/2017)

Desta forma, não obstante as razões contidas no apelo sob



estudo, não vislumbro meios de cassar o julgamento impugnado, devendo-se manter
hígida a sentença prolatada pelo Juiz Presidente do 2º Tribunal do Júri da Comarca de
Campina Grande.

Inexistem, no feito, quaisquer outras matérias de ordem pública,
a serem enfrentadas ex officio por este Sodalício.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE o apelo aviado, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
quanto  à  parte  conhecida,  para  manter  hígida,  em  sua  integralidade,  a  sentença
vergastada.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292; STF, ADC 43; STF, ADC 44),
após o decurso do prazo para a eventual interposição de embargos de declaração, sem
manifestação, expeça-se de mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos, relator,  Arnóbio Alves  Teodósio,  revisor  e  João Benedito da Silva (vogal).
Ausente justificadamente Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador).

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 10 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


