
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                            
Apelação Criminal n.º 0024733-88.2016.815.2002
Relator: Dr. João Batista Barbosa, Juiz de Direito Convocado em substituição
ao Des. João Benedito da Silva
ORIGEM: Comarca de João Pessoa  – 3ª Vara Regional de Mangabeira
APELANTE: Welisson Wilker de Oliveira
ADVOGADO: Washington de Andrade Oliveira
APELADO:   Justiça Pública Estadual                                                                               

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  FURTO
QUALIFICADO. ROMPIMENTO  DE
OBSTÁCULO.  QUEBRA  DA  JANELA  DO
VEÍCULO PARA SUBTRAIR OBJETOS DO SEU
INTERIOR.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  APELO.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  RECEPTAÇÃO  OU  FURTO  SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO FANTASIOSA DO
APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME
E  HARMÔNICO.  QUALIFICADORA  QUE  SE
IMPÕE.  DELITO  DE  USO  DE  DOCUMENTO
FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DO  ART.  308  DO  CP.  INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA  DE  MEIOS  DE  PROVA  QUE
CONFIGUREM  O  DELITO,  MESMO  EM  FACE
DA  AUSÊNCIA  DE  EXAME  DE  CORPO  DE
DELITO.  MATERIALIDADE  COMPROVADA.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  DOSIMETRIA.
INALTERABILIDADE.  NEGAÇÃO  DO  DIREITO
DE  RECORRER  EM  LIBERDADE.  DECISÃO
FUNDAMENTADA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO

Deve ser o decreto condenatório mantido quando,
apesar da negativa do réu, restar comprovada a
autoria  e  materialidade  do  crime,  haja  vista  a
palavra  da  vítima  em  plena  harmonia  com  o
conjunto probatório constante nos autos.

Incide a qualificadora do rompimento de obstáculo
quando  o  agente,  visando  a  subtrair  objetos
localizados no interior do veículo, quebra o vidro
da janela do automóvel  para atingir  seu intento,
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primeiro porque este obstáculo dificultava a ação
do  autor,  segundo  porque  o  vidro  não  é  parte
integrante da res  furtiva visada. (Precedentes do
STJ)

Para a comprovação da materialidade do crime do
art.  304,  do  Código  Penal,  não  se  mostra
imprescindível o exame de corpo de delito sobre o
documento supostamente falso, sendo possível a
sua substituição por outros meios de prova.

Correta  se  mostra  a  manutenção  do  quantum
fixado  na  sentença  condenatória,  mormente
quando  a  reprimenda  apresenta-se
acertadamente estabelecida em face dos delitos
praticados.

A denegação do  direito  de  apelar  em liberdade
encontra-se  devidamente  fundamentada,
devendo, assim, ser mantida a restrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Welisson Wilker

de Oliveira (fl. 265) contra a sentença de fls.259/264, proferida pelo Juízo de

Direito da 3ª Vara Regional de Mangabeira da comarca da Capital, que o

condenou a uma pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a

ser  cumprida  no  regime  semiaberto,  e  60  (sessenta)  dias-multa, pela

prática dos crimes capitulados nos artigos 155, § 4º, inciso I, e art. 304, c/c

artigo 69, todos do Código Penal.

Em sede de  razões recursais (fls. 266/272), o apelante pleiteia

inicialmente a desclassificação do furto qualificado para receptação, alegando

Desembargador João Benedito da Silva
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que apenas guardou os objetos furtados,  a pedido de um amigo. De forma

subsidiária, requer a modificação para a condenação no tipo simples, uma vez

que o fato de quebrar o vidro do carro para efetuar a subtração não configura a

qualificadora.  No  que  se  refere  ao  delito  do  art.  304  do  CP,  sustenta  a

desclassificação para o delito do art. 308 do estatuto penal, pois o réu teria

apenas utilizado a identidade de outrem.

Outrossim, defende a necessidade de diminuição da pena, visto

que os crimes imputados na sentença têm penas maiores daqueles, segundo

ele, realmente cometidos pelo recorrente. Por fim, pede o reconhecimento ao

direito  do  acusado  recorrer  em liberdade,  considerando  o  tempo de  prisão

provisória.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 279/286), o Ministério Público

a  quo pugnou  pela  manutenção  da  sentença,  sustentando  que,  diante  da

prova, não pode prevalecer a versão fantasiosa inaugurada pelo apelante em

juízo. Sustentou a certeza de que o réu quebrou o vidro do automóvel para

subtrair os objetos da vítima e rechaçou a desclassificação do delito de uso de

documento falso para o do 308 do CP, pois, ainda que ausente o laudo pericial,

o crime do art. 304 fica caracterizado por outros meios.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer de fls. 292/297,

opinando pelo desprovimento do apelo, já que os fatos narrados na prefacial

acusatória  foram demonstrados  a  contento  durante  a  instrução  processual.

Dessa forma, o Procurador de Justiça Joaci Juvino da Costa Silva rechaçou os

argumentos ventilados nas razões de apelação.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo  ofereceu

Desembargador João Benedito da Silva
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denúncia (fls. 02/05) em desfavor de  Welisson Wilker de Oliveira,  dando-o

como incurso nas sanções penais do  artigo 155, § 4º,  inciso I  e art.  304,

ambos do Código Penal.

Dessume-se da peça acusatória inicial que, no dia 09 de março

de 2016, o acusado, que era alvo de um mandado de prisão expedido em

decorrência da prática de um furto a uma joalheria no Estado do Pará e, por

isso,  com  o  intuito  de  fugir  da  Polícia,  utilizando-se  de  uma  carteira  de

motorista falsa, adquirida pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), hospedou-se

em uma Pousada na cidade de João Pessoa.

Continua relatando que, em 17 de março de 2016, um dia antes

de ser encontrado e preso, o denunciado foi até um espetinho localizado em

frente ao Mag Shopping e, ao retornar à pousada, estacionou o seu veículo ao

lado do automóvel da vítima João Lima Nascimento Neto, pegou uma tesoura,

quebrou  o  vidro  traseiro  direito  e,  dentro  deste  automóvel,  furtou  um auto-

refrator,  um  kit  de  diagnóstico,  uma  maleta  e  uma  bolsa  com  vários

documentos pessoais.

 

Processado,  regularmente,  o  feito,  veio  o  Juízo  primevo a

condená-lo a uma pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

a ser cumprida no regime, semiaberto, após realizada a detração, e 60

(sessenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no  artigo 155, § 4º,

inciso I  e artigo 304, c/c artigo 69, todos do Código Penal.  Além disso,

manteve a prisão preventiva do condenado.

Irresignado,  apresentou  o  réu  recurso  apelatório,  requerendo,

inicialmente, nas  razões recursais (fls. 266/272), a desclassificação do furto

qualificado para receptação, alegando que apenas guardou os objetos furtados,

a pedido de um amigo.  De forma subsidiária,  requer  a modificação,  para a

condenação no tipo simples, uma vez que o fato de quebrar o vidro do carro

Desembargador João Benedito da Silva
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para efetuar a subtração não configura a qualificadora. No que se refere ao

delito do art. 304 do CP, sustenta a desclassificação para o delito do art. 308 do

estatuto penal, pois o réu apenas teria utilizado a identidade de outrem.

De outro lado,  defende a necessidade de diminuição da pena,

visto  que  os  crimes  imputados  na  sentença  têm  penas  maiores  daqueles,

segundo  ele,  realmente  cometidas  pelo  recorrente.  Por  fim,  pede  o

reconhecimento ao direito do acusado recorrer em liberdade, considerando o

tempo de prisão provisória.

Pois bem. 

Quanto ao crime de furto qualificado:

A  autoria  e  materialidade  delitiva  estão  suficientemente

demonstradas pelos elementos carreados aos autos, em especial pelo auto de

apreensão de fl. 20, pelo Termo de Restituição, fl. 21 e pelas declarações da

vítima  em  harmonia  com  as  palavras  das  testemunhas.  Tudo  além  da

confissão  extrajudicial  do  réu,  às  fls.  14/15,  a  qual  se  encontra  em  plena

harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. Vejamos:

O ofendido João Lima Nascimento Neto  (mídia digital de fl. 143)

afirmou perante a autoridade judicial que:

No dia 17/03/2016, por volta das 20h e 50min, parou o
carro em um bar no Bessa e, quando voltou, o vidro do
traseiro  do  carro  do  lado  do  passageiro  estava
quebrado e os objetos de trabalho, inclusive a bolsa da
sua  esposa,  não  se  encontravam  mais  lá.  Que  foi
direto para a Delegacia e avaliou  o prejuízo  em R$
25.000,00 reais. Foi informado pelo Delegado e pelos
policiais  que  os  materiais  foram encontrados  com o
réu deste processo e que este teria afirmado que iria
vendê-los no mesmo dia.

Desembargador João Benedito da Silva
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A testemunha Ricardo Oliveira do Rosário afirmou também em

juízo (CD-ROOM, fl. 183):

Que o réu era um dos acusados de um furto a uma
joalheria  no  estado  do  Pará.  Que  foram  cumprir  o
mandado de prisão expedido em seu desfavor.  Que
efetuaram  a  prisão  do  réu.  Informou  ainda  que,  na
hora da prisão, o apelante apresentou um documento
falso,  mas  o  policial  reconheceu  que  se  tratava  do
réu/ora apelante.  Que mesmo algemado,  o acusado
correu,  tentando fugir.  Que, na revista do seu carro,
foram  encontrados  um  aparelho  utilizado  por
oftalmologista  e  mais  outros  objetos,  sendo  que  o
próprio  acusado  confessou  tê-los  roubado  na  noite
anterior.  Que  após  contato  com  a  vítima,  esta
compareceu à Delegacia e reconheceu os materiais,
sendo lavrado o flagrante por uso de documento falso
e furto. Que o réu confessou todos os crimes.

Já Thiago José Menezes Dias afirmou:

Que foi dar cumprimento a um mandado de prisão em
João  Pessoa  e  encontraram  o  réu  com  objetos
roubados. Que ele apresentou carteira de habilitação
falsa.  Que  o  acusado  foi  encontrado  com  uma
máquina  oftalmológica.  Que  a  vítima  compareceu  e
reconheceu os objetos. Que o réu também estava com
instrumentos de furtar veículos. Que o próprio apelante
relatou para eles que viu o veículo da vítima e viu que
tinha o aparelho no seu interior e o furtou. O acusado
também  era  suspeito  de  furtar  uma  joalheria  em
Belém. Que o réu confessou todos os crimes de que
tinha participado. Que o acusado empreendeu fuga, no
momento da prisão, sendo contido alguns quarteirões
depois.  Que  o  réu  estava  com  uma  carteira  de
habilitação falsa (depoimento prestado em juízo, mídia
fl. 183).

No mesmo sentido, a testemunha  Taynara de Lima Rodrigues

prestou as seguintes declarações:

Que é garota de programa e foi passar a noite com o

Desembargador João Benedito da Silva
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acusado na pousada em que ele estava hospedado.
Que  em  determinado  momento,  o  réu  saiu,  e  a
testemunha  ficou  no  quarto.  Que,  no  dia  seguinte,
quando foram almoçar, a polícia o abordou, devido à
prática  de  um roubo  a  uma  joalheria  em Belém  do
Pará. Que não sabe do furto ao veículo, porque ficou
na  pousada,  e  o  acusado  saiu.  Que  apenas  foi
comentado pelos policiais que ele furtou um aparelho.
Informou ainda que chegou cerca de 19:00, mas que o
réu saiu da pousada, enquanto ela ficou lá, dentro do
quarto todo o tempo. Que viu os objetos furtados
dentro  de  uma  sacola  na  pousada.  (destaquei)
(mídia audiovisual, fl. 132-A).

Apesar de ter negado em juízo, afirmando que foi um amigo que

lhe pediu para guardar o equipamento furtado, em seu interrogatório policial (fl.

14/15),  o  réu  Wellisson  Wilker  de  Oliveira  confessou  a  prática  delitiva  e

descreveu detalhadamente como se deu o fato:

(...)Afirma  que  ainda  na  quarta-feira  ligou  para
Taynara,  garota  de  programa,  para  acompanhar  o
interrogado;  Na  noite  de  ontem,  por  volta  das
20h30min o interrogado saiu da pousada dirigindo o
próprio carro, comeu um espetinho em frente ao Mag
Shopping e ao retornar para a pousada, verificou um
veículo  CRUZE  estacionado  na  ORLA;  afirma  ter
parado a ECOSPORT AO LADO DO CRUZE, tendo
quebrado o vidro direito lateral  traseiro utilizando-se
de  uma  tesoura  e  de  dentro  do  veículo  furtou  um
equipamento e depois pegou uma maleta, colocando
dentro do EcoSport; Afirma ter agido sozinho; Afirma
que em seguida retornou a pousada. (…) Afirma que
após  ter  sido  dada  voz  de  prisão,  tentou  correr
algemado. Afirma ter recebido voz de prisão pelo uso
de  documento  falso  e  por  ter  sido  encontrado
equipamento furtado com o interrogado; Com relação
ao  pneu  que  estava  no  carro,  afirma  que  furtou
domingo passado, da Praia da Penha, quando veio a
João Pessoa trazer a sogra para visitar PAULA.

Ressalta-se,  por  oportuno  que,  de  acordo  com  o  auto  de

apreensão (fl. 20), realmente foram encontrados com o réu objetos como uma

tesoura com cabo vermelho e uma chave de boca regulável 8’’-200mm com o

cabo emborrachado nas cores preta e vermelha, o que corrobora as afirmações

Desembargador João Benedito da Silva
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prestadas pelo acusado na Delegacia de Polícia e a quebra do vidro da janela

do veículo para a subtração dos objetos.

Não se  pode dar  credibilidade alguma à  versão extremamente

fantasiosa criada pelo réu ainda durante a instrução processual de que apenas

guardou  os  objetos  furtados  a  pedido  de  um  amigo,  restando  patente  o

cometimento, pelo apelante, do delito de furto com o rompimento de obstáculo.

Já com relação à desclassificação para o delito na forma simples,

também não pode prosperar tal pretensão, uma vez que não há dúvidas de que

a subtração de objetos situados no interior do veículo, mediante a destruição

do vidro da janela (inclusive como atestado no Laudo de exame técnico pericial

de  constatação  de  danos  materiais  em  veículo  automotor,  fls.  227/228),

qualifica o delito.

Eis  o  que tem decidido a nossa jurisprudência,  inclusive  deste

Egrégio Tribunal:

PENAL.  TENTATIVA  DE  FURTO  QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA SUBTRAÇÃO
DE  SOM  AUTOMOTIVO.  LAUDO  PERICIAL.
RECONHECIMENTO  DA  QUALIFICADORA.
PRECEDENTE  DA  TERCEIRA  SEÇÃO.  MAUS
ANTECEDENTES.  QUANTUM  DIFERENCIADO  DE
AUMENTO  DA  PENA-BASE  PARA  O  CRIME  DE
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E O DELITO
DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.  SÚMULA 284/STF.
FRAÇÃO  DA  TENTATIVA.  AVALIAÇÃO  DO  ITER
CRIMINIS.  ALTERAÇÃO  VEDADA  PELA  SÚMULA
7/STJ.  1. Segundo  a  jurisprudência  desta  Corte,
incide a qualificadora do rompimento de obstáculo
"quando  o  agente,  visando  subtrair  aparelho
sonoro localizado no interior do veículo, quebra o
vidro  da  janela  do  automóvel  para  atingir  seu
intento, primeiro porque este obstáculo dificultava
a ação do autor,  segundo porque o vidro  não é
parte integrante da res furtiva visada, no caso, o
som  automotivo" (EREsp  nº  1.079.847/SP,  Rel.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 22.05.2013, DJe 05.09.2013). 2. Irresignação com
o acréscimo da pena-base em 4 meses para o crime
de tentativa de furto qualificado e em 2 meses para o
crime  de  receptação,  considerando  a  mesma
circunstância  judicial  (antecedentes).  A ausência  de
indicação do dispositivo legal supostamente ofendido
atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. A alteração
da fração correspondente à tentativa exige a análise
do  iter  criminis  percorrido,  o  que  encontra  óbice  na
Súmula  7/STJ.  Precedentes.  4.  Agravo  regimental  a
que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  Agravo  em
Recurso Especial nº 731.468/DF (2015/0148445-8), 6ª
Turma do STJ,  Rel.  Antônio Saldanha Palheiro.  DJe
21.03.2017).

CRIME  CONTRA  0  PATRIMÔNIO  -  Preliminar  -
Nulidade - Omissão na sentença sobre afastamento de
tese da defesa - Afastamento implícito - Furto tentado,
qualificado pelo rompimento  de obstáculos  -  Apelo  -
Exclusão  da  qualificadora  -  Impossibilidade  -
Caracterização - Autoria e materialidade comprovadas
- Réu confesso - Apelação - Aplicação da atenuante do
art.  65,  111,  d  ,  do  CP  -  Omissão  na  sentença  -
Readequação da reprimenda - Apelo provido em parte.
- Não e omissa a sentença que explicita as premissas
de fato e de direito da decisão e,  ao fazê-lo, afirma
tese jurídica contraria a aventada pela parte, ainda que
não o mencione STF, 1a Turma, HC 70179/SP, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, v.u.,  j.  01.03.1994; in DJU
de DJU de 24.06.1994. - Quem destrói obstáculo para
ter  acesso  ao  objeto  material  do  furto  certamente
merece  maior  censura  do  que  aquele  que
simplesmente se aproveita do descuido da vítima para
apossar-se  da  res,  sem  necessidade  de  provocar
qualquer  dano.  .  STJ  -  HC  N.  108.599  -  DF
20087/0129891-0  -  Rel.  Min.  Jorge  Mussi  -Quinta
Turma -  Data  de  Julgamento  18/03/2010  -  Data  de
Publicação  12/04/2010.  -  Considerando-se  que  o
furto foi cometido mediante a destruição do vidro
da janela do veículo da vítima para possibilitar a
subtração  de  objeto  que  se  encontrava  em  seu
interior  -  aparelho de som -,  resta configurada a
qualificadora  do  rompimento  de  obstáculo,
prevista no art. 155, 5 4°, inciso 1, do Código Penal.
Precedentes 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020100067673001,  Câmara  criminal,  Relator  Des.
Joás de Brito Pereira Filho , j. em 18-09-2012) 

Desembargador João Benedito da Silva
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A par do exposto, vê-se que as provas coligidas, ao contrário do

que afirma o recorrente, conduzem à certeza necessária para a condenação da

forma  como  se  deu,  não  havendo  nenhuma  dúvida  quanto  ao  acerto  da

decisão monocrática, ora combatida, e à responsabilização penal do apelante

pelo delito do art. 155, § 4º, inciso I do Código Penal.

No que se refere ao crime de uso de documento falso (art. 304 do CP):

No caso em desate, a despeito da ausência do laudo técnico, as

provas  orais  e  documentais  produzidas  no  processo  são  consistentes  e

suficientemente  aptas  a  demonstrar  a  materialidade  do  crime  de  uso  de

documento falso, e não o do art. 308 (uso de documento de identidade alheio)

como pretendido pelo recorrente,  já  que,  segundo ele,  apenas utilizou uma

CNH pertencente a outra pessoa.

Descreve o tipo do art. 304 do Estatuto Repressivo:

Fazer  uso  de  qualquer  dos  papéis  falsificados  ou
alterados, a que se referem os arts. 297 a 392:
Pena – a cominada à falsificação ou à alteração.

No caso, percebe-se que o acusado utilizou a CNH em nome de

Ricardo Alexandre A. dos Santos Cavalcante, na qual foi colocada a fotografia

do réu, o que é facilmente revelado pelo cotejo entre o documento apreendido

à fl. 94 e a fotografia do apelante constante do boletim de identificação criminal,

fl. 86. Assim, não se trata da utilização do documento de outra pessoa, e sim o

uso de uma carteira de habilitação alterada ou até mesmo falsificada.

O próprio acusado confessou a prática delitiva, como se vê em

seu interrogatório em sede policial:

(…)  Afirma  que  no  mês  de  fevereiro,  na  Praça  da
Bandeira,  no  Centro  de  Campina  Grande,  adquiriu

Desembargador João Benedito da Silva
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pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) uma carteira de
habilitação  para  uso;  Afirma  ter  vindo  para  João
Pessoa  quarta-feira  passada,  no  próprio  carro,
EcoSport cor dourada, e ficou hospedado na Pousada
do  Golfinho,  tendo  apresentado  o  documento  falso
para preencher o cadastro na Pousado do Golfinho.

Em juízo, também afirmou (mídia digital, fl. 143):

Que por estar desesperado com medo de morrer em
Belém/PA, caso fosse preso, adquiriu uma habilitação
falsa.  Que  estava  com  a  carteira  de  habilitação
verdadeira no momento, mas utilizou a falsa. 

Mesmo  que  ausente  o  laudo  atestando  a  falsificação  do

documento, é sabido que não se mostra indispensável o exame de corpo de

delito a ser realizado no documento supostamente falso, sendo possível sua

substituição por outros meios de provas.

De fato, os tribunais superiores vêm relativizando a exigência do

art. 158 do CPP, no que toca aos delitos de falsidade documental, de forma a

admitir  que  a  perícia  técnica  possa  ser  suprida  por  outras  provas.  A título

ilustrativo, veja-se o precedente:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  USO  DE
DOCUMENTO  FALSO.  EXAME  DO  CORPO  DE
DELITO.  PRESCINDIBILIDADE.  MATERIALIDADE
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. ANÁLISE DE
PROVAS.  COMPETÊNCIA  EXCLUSIVA  DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 07/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.  Para a comprovação da materialidade do crime
do  art.  304,  do  Código  Penal,  não  se  mostra
imprescindível o exame de corpo de delito sobre o
documento supostamente falso, sendo possível a
sua substituição por outros meios de provas.
2. Na espécie, tendo o tribunal a quo entendido que há
nos autos elementos probatórios aptos a caracterizar a
falsidade documental, não cabe a esta Corte Superior
chegar  a  conclusão  diversa,  haja  vista  o  óbice  da
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súmula n° 07/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1192908/ES,  Rel.  Ministro  JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe
06/12/2010)

Pelo  que  se  observa,  devidamente  lastreada  nas  provas

documental,  testemunhal  e  na  confissão  do  acusado,  resta  indubitável  a

escorreita condenação do apelante no crime do art. 304 do CP.

No  que  tange  à  dosimetria,  observa-se  que,  configurados

efetivamente os crimes de furto qualificado  (art. 155, § 4º, inciso I) e uso de

documento  falso  (art.  304,  também do  CP),  o  magistrado a  quo procedeu

corretamente à dosimetria da pena, verificada a obediência às regras previstas

nos arts. 59 e 68 do Código Penal, mormente quando a reprimenda imposta ao

acusado  apresenta-se  suficiente  à  reprovação  da  conduta  delituosa,  não

merecendo, assim, reparos.

Por  fim,  o  apelo  também  não  merece  provimento  quanto  ao

direito do réu de apelar em liberdade, posto que a parte da decisão que o

negou na sentença condenatória encontra-se suficientemente fundamentada,

tendo  o  Juiz primevo  esclarecido  que  “fica  mantida  a  prisão  preventiva  do

acusado, eis  que restou cabalmente demonstrado que é pessoa dotada de

periculosidade acentuada, como forma de evitar que venha a cometer novos

crimes, além de que, sabedor da condenação, poderá vir a se evadir, havendo

a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal”.

De fato, no momento das práticas dos crimes a que foi condenado

neste processo, o réu estava tentando se esquivar da atividade policial, após

suspeita  de  sua  participação  em  um  furto  qualificado  praticado  por  uma

quadrilha contra uma joalheria na cidade de Belém do Pará. Merece registro

também  que,  no  instante  em  que  foi  preso  pelas  autoridades  policiais

paraenses, o acusado, mesmo algemado, correu, tentando se desvencilhar da

ação  policial.  Some-se  a  isso  o  fato  de  estar  utilizando  um documento  de
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identificação falso.

Ademais, os antecedentes criminais do recorrente (fls. 24/27 dos

autos em apenso, confirmado por ele em sede de interrogatório), refletem a sua

afeição  ao  cometimento  de  crimes  e  a  sua  não  intimidação  à  atuação  da

Justiça.

Alerta-se  que o  tempo de prisão provisória  foi  considerado  na

sentença  pelo  magistrado  julgador,  para  determinar  a  alteração  do  regime

inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, não exercendo

qualquer espécie de influência sobre a denegação do direito do réu recorrer da

sentença em liberdade.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao apelo. 

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 João Batista

Barbosa (Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des. João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês de março de 2018.

              Dr. João Batista Barbosa
         R E L A T O R – Juiz Convocado
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