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APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO DE AMBOS
OS  RÉUS.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA  DOS
ACUSADOS.  PLEITO ABSOLUTÓRIO.  TESE  DE
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  ALEGAÇÃO
DESFUNDAMENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE
EVIDENCIADAS.  DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.
LASTRO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOSIMETRIA
PENAL.  EQUÍVOCO  CONSTATADO  DE  OFÍCIO,  EM
RELAÇÃO AO RÉU JOSÉ DE PONTES. ACUSADO QUE
NÃO  OSTENTA  A  CONDIÇÃO  DE  REINCIDENTE.
AGRAVANTE  AFASTADA.  NECESSÁRIO
REDIMENSIONAMENTO  DA  SANÇÃO.
DESPROVIMENTO DOS APELOS, COM REDUÇÃO, DE
OFÍCIO, DA PENA DE UM DOS RÉUS.

- Não há que se falar em absolvição quando a conjuntura fática e
probatória  constante  dos  autos  comprova,  à  saciedade,  a
materialidade e a autoria delitivas.

- Praticado o crime em exame antes do trânsito em julgado de
sentença condenatória decorrente de outro delito, não há que se
falar em reincidência.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade,  em negar provimento aos apelos, mas de ofício,
reduziu-se a pena de José Pontes para 03 (três) anos de reclusão, nos termos do
voto do relator, em desarmonia com o parecer.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra



José de Pontes e Marcone Cavalcante da Silva, incursionando-os no art. 155, § 4°, IV,
do Código Penal (furto qualificado).

Narra a exordial acusatória que, no dia 31 de janeiro de 2012, na
rua José Álvares Trigueiro, por volta das 01h30min, no Bairro Novo, em Guarabira/PB,
os denunciados foram presos em flagrante, na posse de 05 (cinco) aparelhos celulares,
entre  eles  o  da  marca  Samsung,  que  fora  subtraído  da  vítima  Níbia  Maria  Gaspar
Nascimento, momentos antes da abordagem policial.

Em sentença de fls. 172/180, a Magistrada Isabelle de Freitas
Batista  Araújo  julgou  procedente  a  exordial  acusatória,  condenando  o  réu  José  de
Pontes a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto,
e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à
época do fato, e  Marcone Cavalcante da Silva  a uma pena de  02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário
de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de
liberdade  deste  último  réu  por  duas  restritivas  de  direitos  (prestação  de  serviços  à
comunidade e limitação de fim de semana) e afastando tal substituição para o acusado
José de Pontes, face as circunstâncias judiciais não a recomendarem.

Inconformados, os  acusados  José  de  Pontes  e  Marcone
Cavalcante da Silva interpuseram Apelação Criminal a esta Corte (fl. 185), alegando a
defesa,  em síntese,  que  o  primeiro  apelante  encontrava-se  dormindo  no  interior  do
veículo e os objetos supostamente furtados encontravam-se no painel do veículo, e não
em poder de qualquer um deles; que o primeiro recorrente, na condição de motorista
alternativo, vive, exclusivamente, do transporte de passageiros e, nesse dia, havia pego
uma corrida para a cidade de Guarabira e, no percurso, pegou outros passageiros; que,
enquanto aguardava o retorno de todos os passageiros, dormia no veículo, sendo, por
isso, denunciado por suposta prática de furto de celulares; que os objetos não foram
encontrados  em  poder  de  qualquer  dos  apelantes;  que  o  primeiro  recorrente,  na
qualidade  de transportador,  não  pode ser  responsabilizado por  objetos  supostamente
furtados, encontrados em seu veículo, pois não pode controlar o fluxo de passageiros
que transporta. Pede a defesa, ao final, a absolvição dos acusados (fls. 220/221).

Em  contrarrazões,  o  Parquet pugnou  pela  manutenção  da
sentença (fls. 223/226).

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador José
Roseno Neto, às fls. 213/233, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:

O apelo em testilha levanta a tese de negativa de autoria, para,
assim, pleitear a absolvição dos réus quanto ao delito de furto qualificado a que foram
denunciados.

 
Compulsando os autos, contudo, cumpre asseverar que a decisão

vergastada  não merece ser modificada, porquanto  devidamente  comprovadas  a
materialidade e autoria do delito tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

De fato, depreende-se que a materialidade do delito se encontra



consubstanciada através do Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 13 e, no tocante à
autoria delitiva, também restou comprovada, ante os depoimentos colhidos ao longo da
instrução.

Com efeito, a vítima Níbia Maria Gaspar do Nascimento, à fl.
134, afirmou:

“que no dia 31 de janeiro de 2012 foi assaltada; que estava participando da
Festa da Luz em Guarabira, na data do fato, quando teve seu aparelho celular
da  marca  Samsung  subtraído  do  seu  bolso;  que  havia  uma  multidão  de
pessoas no local e não chegou a ver quem subtraiu o objeto (…) que estava
indo para casa quando policiais militares perguntaram a declarante e a outras
pessoas se alguém havia sido vítima de furto de um celular, respondendo
afirmativamente;  que  os  policiais  militares  mostraram  vários  aparelhos
celulares apreendidos e dentre eles se encontrava o da declarante (…) que os
policiais informaram que vários celulares e objetos haviam sido apreendidos
em poder dos acusados, inclusive o celular da declarante”

A testemunha Carlos  Antônio  Sousa da  Silva,  à  fl.  137/138,
disse:

“que no dia do fato estava de serviço, juntamente com o tenente Costa, e
participou da prisão dos denunciados; que no dia do fato, estava acontecendo
a festa da Luz, nesta cidade, quando por volta das 01:30 horas da manhã,
foram avisados por populares que havia um veículo estacionado na rua José
Álvares Trigueiro, com duas pessoas suspeitas no seu interior; que diante
dessa  informação o  depoente  e  seus  colegas  fizeram uma abordagem no
veículo Corsa Classic, no qual foram encontrados cinco aparelhos celulares;
que o denunciado José de Pontes estava dentro do citado veículo; que em
seguida  localizaram  a  vítima  Níbia  Maria  Gaspar  Nascimento,  a  qual
reconheceu o seu aparelho celular, da marca Samsung, que fora furtado na
referida  festa  e  que  estava  em poder  dos  denunciados  José  de  Pontes  e
Marcone; que em seguida conduziram os denunciados para a Delegacia de
Polícia; que os três aparelhos celulares estavam sem os chips e que os chips
estavam próximos ao motorista do veículo; que os denunciados negaram a
autoria  do  crime  (…)  que  os  denunciados  nada  informaram  sobre  a
propriedade dos celulares; que os chips dos celulares encontrados no carro
dos denunciados estavam soltos e no assoalho”

 
José  Pereira  da  Costa  Sobrinho,  policial  militar,  à  fl.  06,  na

esfera  policial,  prestou  testemunho  no  mesmo  sentido  acima,  não  tendo  prestado
depoimento, em juízo, por já ter falecido.

Pelo  que  se  vê,  os  apelantes  foram  surpreendidos  com  os
celulares  furtados,  no  interior  do  automóvel  em  que  estavam,  após  denúncia  de
populares, à polícia militar, de que estavam aqueles em atitude suspeita.

Em seus interrogatórios (fls. 138/141), o acusado José de Pontes
sustentou ser motorista alternativo, tendo apenas levado o réu Marcone e outras pessoas
para  a  Festa  da  Luz,  em Guarabira,  ficando aguardando o retorno destas,  no carro,
dormindo;  já  o  denunciado  Marcone Cavalcante  aduziu  que  voltou  ao  automóvel  e
também ficou dormindo, enquanto aguardava os outros passageiros retornarem.

Os acusados tentam, portanto, imputar a responsabilidade pelo
furto  a  terceiros  que  também  fizeram  a  viagem,  inclusive  porque  estes  teriam,
supostamente, voltado ao veículo, em dado momento, “e pego dinheiro e voltado para
a festa”, o que não se mostra crível.



As  versões  dos  recorrentes,  contudo,  apresentam  contradição
quanto às circunstâncias em que se encontravam ao serem abordados pelos policiais
(cada um dizendo que dormia no banco traseiro do carro) e não encontram qualquer
respaldo nos autos.

Outrossim,  vale  ressaltar  que,  nos  moldes  em  que  foram
encontrados  os  celulares,  dentro  do  carro  do  apelante  José  de  Pontes,  não  restam
dúvidas de que eram objetos de furto,  pois estavam sem os devidos chips,  os quais
estavam jogados no piso do veículo.

Por fim, cumpre registrar que o recorrente José de Pontes já fora
condenado, no Estado do Rio Grande do Norte, por furto de celulares, em circunstância
parecida com a dos presentes autos, com a apreensão dos objetos do delito dentro do
veículo daquele (fls. 109/117).

Destarte, em face de toda a conjuntura fática e probatória acima
citada, entendo comprovado, à saciedade, que  os agentes praticaram o crime de  furto
qualificado, em concurso de pessoas, na forma narrada na peça acusatória.

Em relação à dosimetria da pena do apelante José de Pontes,
há  equívoco  passível  de  correção,  de  ofício,  tendo  em  vista  que  o  Juízo  a  quo
considerou  ser o  réu  José  de  Pontes  reincidente,  contudo,  da  análise  dos  autos,
observa-se não apresentar tal  réu esta condição, por não se enquadrar no art.  63 do
Código Penal, que dispõe:

“Art.  63.  Verifica-se  a  reincidência  quando  o  agente  comete  novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o
tenha condenado por crime anterior”.

Com efeito, o crime ora examinado, datado de 31/01/2012, foi
praticado antes do trânsito em julgado das sentenças condenatórias existentes contra tal
réu e citadas na folha de antecedentes criminais (fls. 161/164), razão pela qual não se
cogita de reincidência.

A respeito, cite-se a jurisprudência:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME
DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  DOSIMETRIA.  SEGUNDA  FASE.
REINCIDÊNCIA.  EXISTÊNCIA  DE  CONDENAÇÕES  DEFINITIVAS
POR  FATO  POSTERIOR  AO  APURADO  NOS  AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.  REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  HC  NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. Para a caracterização da reincidência, o crime pelo qual o réu está sendo
julgado deve ter sido praticado após o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória de crime cometido anteriormente.
3. Habeas corpus não conhecido, porém, concedida a ordem de ofício para
afastar o reconhecimento da reincidência e reduzir a pena imposta, a 1 ano de
reclusão  e  10  dias  multa.”  (STJ  –  HC  338.257/SP,  Rel.  Ministro  NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016)

Assim,  no  tocante  ao  réu  José  de  Pontes,  é  cogente  o
afastamento da agravante da reincidência,  na  segunda fase da dosimetria penal –



dando ensejo à exclusão, na aplicação da reprimenda, do aumento de 06 (seis) meses na
pena-base de 03 (três) anos, levado a efeito pelo Magistrado a quo – com o consequente
redimensionamento da pena para o patamar de 03 (três)   anos de reclusão.

Quanto à pena de multa do acusado José de Pontes, nada há que
se modificar,  uma vez que o Juiz  de primeiro grau,  conquanto tenha reconhecido a
reincidência,  não  aumentou,  de  fato,  aquela,  ficando  a  pena  de  multa  definitiva  no
mesmo quantum daquele fixado na primeira fase.

Diante do exposto, nego provimento aos apelos dos réus e,  de
ofício,  reduzo a reprimenda do acusado José de Pontes, para o patamar de  03 (três)
anos de reclusão, mantendo os demais termos da sentença.

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), determino que, não havendo
recurso especial ou extraordinário,  encaminhem-se os autos ao Juízo de origem
para execução definitiva. Caso haja, expeça-se guia de execução provisória, antes
do encaminhamento do processo à Presidência do Tribunal de Justiça.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Márcio Murilo
da Cunha Ramos,  relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor,  e  Marcos  William de
Oliveira (Juiz de Direito Convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).
Ausente justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

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

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, 3 de abril de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator
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