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APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO  QUALIFICADO  E
AMEAÇA. Art. 155, § 4º, inciso II, e art. 147, ambos do
Código  Penal. Irresignação  defensiva. Insuficiência
probatória.  Absolvição.  Impossibilidade.  Materialidade  e
autoria  evidenciadas.  Redução  da  pena. Não  cabimento.
Desprovimento do recurso.

- Estando devidamente comprovada a materialidade delitiva
dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e
ameaça,  e  sendo o  acervo  probatório  coligido  aos  autos,
durante a instrução processual, bastante a apontar o réu,
ora  apelante,  como  autor  dos  ilícitos  pelos  quais  restou
condenado, não há que se falar em absolvição.

-  Tendo  sido concretamente fundamentada a
desfavorabilidade das circunstâncias judiciais na dosimetria
da pena, mostra-se devido o aumento da pena-base, não
havendo que se falar em redução da reprimenda.

-  Justificado  o  não  cabimento  da  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade  por  restritivas  de  direitos  e  da
suspensão  condicional  da  pena  na  existência  de
circunstância judicial negativa (conduta social) - que indica
a  insuficiência  da  substituição  e  suspensão  pleiteadas,
impõe-se  a  manutenção  da  sentença  também  nestes



pontos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda, a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, por  votação  unânime, NEGAR  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Eudicesar
Ferreira de Abrantes contra a sentença de fls. 167/171, por meio da qual o
douto Magistrado a quo o condenou pela prática dos crimes definidos no art.
155, § 4º, inciso II, e art. 147, ambos do CP.

Narra a inicial acusatória (fls. 02/06): 

"... Noticiam os autos do inquérito policial em anexo que no dia
12 de setembro de 2014, em horário indeterminado, em uma résidência localizada na
Rua Francisco Neves de Sá, n° 05, Jardins, nesta cidade, o denunciado, com abuso de
confiança,  subtraiu  para si  coisa alheia móvel pertencente a sua irmã e ao noivo
desta, as vítimas Edvânia Ferreira de Abrantes e Kleiton Silva Queiroga de Sousa.
Posteriormente, no dia 20 de setembro de 2014, aproximadamente às 11h3Omin,
através de um aplicativo de celular, o denunciado ameaçou praticar mal injusto contra
a primeira vítima Edvânia Ferreira de Abrantes. 

Aufere-se das peças investigativas que o denunciado dirigiu-se
até a residência de sua genitora Francisca Ferreira de Abrantes e, aproveitando-se da
condição de filho que lhe permitia livre acesso aos cômodos da casa, pegou uma
chave guardada pela genitora em um guarda-roupa, abriu um cofre e de lá subtraiu
uma uma corrente e uma pulseira de ouro pertencentes a Edvânia Ferreira Abrantes e
outra pulseira do mesmo material pertencente a Kleiton Silva Queiroga de Sousa.

O fato foi descoberto quando, no dia 12 de setembro de 2014, a
primeira vítima ligou para seu noivo, também vítima, e pediu que este fosse até a
residência  de  Francisca  Ferreira  de  Abrantes  para  pegar  os  referidos  bens  que
estavam guardados no cofre da casa. Ao abrirem o cofre perceberam que as joias
tinham sido subtraídas e desconfiaram do denunciado, tendo em vista seu histórico de
práticas dessa natureza. 

Constatou ainda que o indiciado utilizou a própria chave que abria
o cofre desta, haja vista que referida chave ficava sob a guarda exclusiva de sua
genitora e que o cofre sempre ficava trancado, não havendo sinais de arrombamento.

Ao  entrar  em  contato  com  o  indiciado  através  do  aplicativo
whatsapp,  este  confessou  a  irmã  que  havia  pego  as  joias  mas  iria  devolvê-las.
Passados os dias sem nenhuma resposta do denunciado, Edvânia Ferreira de Abrantes
fez novo contato com ele através do celular, oportunidade em que foi ameaçada por
ele….



Posteriormente constatou-se que o indiciado havia entregue as
joias a Sócrates de Sousa Medeiros como garantia de um empréstimo feito no valor
de R$ 4.000,00, ocasião em que os bens foram reavidos e entregues às vítimas...”. 

Denúncia recebida em 08 de junho de 2015 (fls. 113/114).

Finalizada a instrução criminal, às fls. 167/171, foi julgada
procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas penalidades dos
arts. 155, § 4º, inciso II, e 147, ambos do CP, a uma pena de 03 (três) anos e
06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em
regime inicial aberto, e 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Irresignado, o réu apelou da sentença, através de advogado
(fl.  174).  Em  suas  razões  de  fls.  175/176  pleiteia  a  absolvição  sob  o
fundamento  de  que  o  fato  é  atípico  uma vez  que  retirou  as  joias  com o
consentimento da sua genitora e com o fim único de empenhá-las e depois
resgatá-las,  para,  em  seguida,  devolvê-las.  Alternativamente,  pugna  pela
redução  da  pena  ao  mínimo  legal  e  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por restritiva de direitos, e a suspensão da pena.

Contrarrazões do Ministério Público ao apelo pugnando pelo
seu desprovimento, às fls. 178/182.

A Procuradoria de Justiça, através de parecer do Dr. José
Roseno Neto, Procurador de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso e
pela expedição da guia de execução provisória (fls. 188/190).

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio (Relator)

Ab  initio,  conheço  do  apelo,  porquanto  presentes  os
requisitos de admissibilidade.

Conforme alhures relatado,  através das razões expostas às
fls. 175/176, o apelante pugna por sua absolvição, sob o argumento de que o
fato  a  ele  atribuído  é  atípico,  considerando  que  pegou  as  joias  com  o
consentimento  da  genitora  dele  para  empenhá-las,  mas  que  as  devolveria
posteriormente.

Ora, em que pese a insatisfação demonstrada no apelo, a
instrução processual ofereceu elementos aptos à prolação da sentença
condenatória em desfavor do réu, podendo-se constatar de forma cabal e
indubitável a materialidade e a autoria dos delitos de furto qualificado pelo
abuso  de  confiança  e  ameaça, que restaram evidenciadas nos autos,
notadamente, pela prova oral colhida. Vejamos.

A  vítima  Edivânia  Ferreira  de  Abrantes,  na  fase  policial,
declarou (fls. 12/13):



“… QUE no dia  12/09/2014,  estava  na  cidade de  Patos,  onde
estuda e ligou para o seu noivo, pedindo para que ele passasse
na sua residência e pegasse as suas joias, posto que iriam viajar
para João Pessoa; QUE o seu noivo passou na sua residência para
pegar  as  joias,  sendo  uma corrente  de  ouro  18  quilates  e  o
pingente com o nome EDVANIA, de aproximadamente 30g, uma
pulseira masculina de ouro 18 quilates de aproximadamente 40g
e uma pulseira feminina de ouro 18 quilates de aproximadamente
20g,  com brilhantes,  porém quando a sua mãe abriu  o cofre,
percebeu que as citadas joias haviam sido furtadas; QUE quando
o seu noivo informou o ocorrido, de imediato ligou para seu irmão
EUDICESAR FERREIRA DE ABRANTES, posto que ele, por, outras
vezes já lhe furtou outras joias, como também já furtou joias,
eletrônicos e até um rifle registrado do seu cunhado VLADIMIR
MAGNUS BEZERRA  JAPYASSU;  QUE  no  mesmo  dia,  conseguiu
ligar para o seu irmão EUDICESAR e este negou que tinha furtado
as joias; QUE ligou diversas outras vezes para ele, porém ele não
mais a atendeu; Informa a vítima que entrou em contato com ele
pelo watsapp, já que ele não atendia as suas ligações e foi aí que
ele confessou que tinha pegado as joias, mas iria devolver; QUE
como ligou diversas vezes no dia de hoje, para o seu irmão e ele
não lhe atendeu e nem foi devolver as joias, se dirigiu, por volta
das 09:00hs, até a residência dele, para pegar as joias, porém
MAISA, esposa do seu irmão, a informou que ele não estava e
que EUDICESAR havia pedido a quantia de R$ 9.200,00 (nove mil
e duzentos reais), para que ele pudesse recuperar as joias e lhe
entregar; Informa a vítima que disse a esposa de seu irmão que
de forma alguma iria dar a referida quantia e que queria apenas
as  suas  joias  de  volta;  QUE  como  a  sua  cunhada  insistia,  a
informou que estava saindo dali e indo direto para a delegacia e
que voltaria com a polícia; QUE quando estava em sua residência,
pouco tempo depois, recebe umas mensagens ameaçadoras de
seu irmão onde relata: “Vc mexeu com a pessoa errada; Eu voo
chega  viuuuu…;  Vc  vai  ver  qm  sou  eu  agora;  Vc  n  presta
nnn..”;...”.

O depoimento em juízo  (mídia  de  fl.  154)  corroborou as
informações  prestadas  na fase  inquisitiva,  acrescentando que o  acusado já
havia furtado outros objetos da família, mas que esta nunca tinha comunicado
à polícia. Inclusive, menciona que, posteriormente, foi descoberto que, além
dos objetos descritos na denúncia, outras joias também haviam sido furtadas,
a exemplo de anéis  e um pingente (único objeto que não foi  recuperado).
Salienta que uma parte dos bens foi recuperada mediante o pagamento de
promissórias pelas vítimas e outra parte pela polícia, no momento em que o
réu iria repassar as joias para um receptor. Ademais, declara a vítima que
ficou com medo das ameaças do irmão e por esta razão comunicou o fato à
polícia.

A também vítima Kleiton Silva Queiroga de Sousa, noivo de
Edvânia Ferreira de Abrantes, disse na fase policial (fl. 30):

“… que há cerca de quatro meses deixou uma pulseira de ouro
com Edivânia e ela guardou no cofre da casa dela, juntamente



com alguns pertences da mesma; Afirma o declarante que no dia
12 de setembro de 2014, Edivânia… ligou para o declarante pegar
as jóias dela e sua no cofre dela, ocasião em que o declarante foi
até  a  casa  da  mesma,  lá  chegando  pediu  para  a  senhora
Francisca  tirar  as  jóias  do  cofre,  só  que,  quando  a  senhora
Francisca abriu o cofre, sentia a falta das jóias de Edivânia, e a
pulseira  do  declarante;…  Afirma  o  declarante  que  diante  de
outros fatos ocorridos dentro de casa, logo veio a suspeita de que
quem  tinha  tirado  estes  objetos  teria  sido  Eudicesar,  tendo
Edivania  ligado  para  Eudicesar,  tendo  ele  confirmado  que
realmente tinha tirado as jóias, e que, inclusive chegou a dizer
que tinha tirado as jóias porque tinha uma dívida para pagar e
que, as jóias estavam penhoradas no valor de R$ 9.000,00 (nove
mil reais), inclusive pediu a Edivania este dinheiro para devolver
as jóias;... Afirma o declarante que dias depois, Eudicesar chegou
a  conversar  com  Edvania,  através  de  mensagem  de  texto,
dizendo que realmente teria furtado as jóias pelo fato de está
precisando  de  dinheiro,  dizendo  que  era  para  pagar  umas
contas;...”.

Durante a instrução processual (mídia de fl. 154) a vítima
ratificou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, acrescentando que
estava  em  um  restaurante  quando  chegou  um  amigo,  Sócrates,  que  é
comerciante em Sousa, e este estava com a pulseira da vítima no braço, tendo
perguntado  sobre  o  objeto  e  a  resposta  foi  de  que  o  réu  (cunhado  do
declarante) tinha empenhado a pulseira e outras joias (pulseira e corrente da
noiva). Declarou que teve que pagar a promissória para que tivesse as joias de
volta, não tendo sido ressarcido do valor pago.  

Francisca Ferreira de Abrantes, genitora do réu e da vítima
Edivânia Ferreira de Abrantes, não foi ouvida em juízo, entretanto, afirmou na
Delegacia de Polícia (fl. 29):

“… Afirma a declarante que no dia 12 de setembro de 2014, sua
filha Edivânia que estuda na cidade de Patos-PB,  ligou para a
declarante pegar as jóias dela no cofre da declarante, ocasião em
que a declarante foi ao local e quando abriu o cofre, sentiu a falta
das jóias de Edivânia,  ligando para a mesma,  dizendo que as
jóias  não  estava  no  cofre;  Afirma  a  declarante  que  sua  filha
Edvânia, tinha guardado duas jóias, sendo uma corrente em ouro
com o nome dela e a outra era uma pulseira de ouro e uma jóia
do  noive  dela,  o  senhor  Kleiton  Queiroga  de  Sousa,  era  uma
pulseira; Afirma a declarante que logo veio a suspeita do filho
Eudicesar, pelo fato do mesmo, já ter furtado outras vezes dentro
de casa, além de ter furtado a casa do cunhadop Vladimir, por
várias vezes, inclusive uma delas furtou um rifle registrado em
nome do mesmo, além de outros objetos; Afirma a declarante
que  dias  depois,  Eudicesar  chegou  a  conversar  com  Edvania,
através de mensagem de texto, informando que realmente teria
furtado as jóias pelo fato de está precisando de dinheiro, mas não
disse qual era a precisão; Afirma a declarante que o seu esposo
Damião, já pagou muita conta de Eudicesar, peio fato dele emitir
cheques  sem fundos  nesta  cidade,  e  quando  as  pessoas  iam



procurar ele pagava, para evitar que as pessoas nada fizessem
com ele; Afirma a declarante que Eudicesar foi preso no Estado
do Ceará, com isto seu esposo Damião, ficou muito doente, e
hoje,  se  quer  conhece  as  pessoas;  Afirma  a  declarante  que
Eudicesar urna certa vez, comprou mercadorias na loja do senhor
Paulinho Caboclo, dizendo que era sócio do cunha Valdimir, não
sabendo a declarante se esta conta foi paga; Afirma a declarante
que sua filha Edyvania e Kleiton, não recuperou nenhuma jóia
furtada; A declarante soube através de Edvania, que Eudicesar
teria  dito,  quando  ela  disse  que  iria  fazer  a  ocorrência,  o
seguinte: "vocês não mim conhecem"; Afirma a declarante que
está triste, pelo ocorrido”. (sic) 

Sócrates  de  Sousa  Medeiros,  testemunha  do  Ministério
Público, disse, na audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 154), que o
réu foi à sua loja dizendo que estava precisando de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) por estar com problema de saúde, deixando os objetos de ouro (duas
pulseiras e um cordão) penhorados como garantia do pagamento da dívida.
Afirmou que, depois de um tempo o réu não apareceu e a testemunha usou a
pulseira, ocasião em que Kleiton o viu com o objeto e a testemunha disse que
o cunhado dele (réu) tinha deixado a peça penhorada juntamente com outras
joias. Kleiton combinou com ele para que quando o réu chegasse na loja, ele
ligasse, e assim foi feito, oportunidade em que Kleiton chegou com a polícia,
que levou “Cesinha” (Eudicesar). 

O réu na fase policial (fls. 59/60) confirmou que furtou uma
pulseira de ouro masculina e uma feminina, dois pingentes de ouro, um cordão
de ouro com nome da vítima (Edivânia) e um anel, penhorando-os pelo valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), negando, entretanto, a prática do crime de
ameaça a ele atribuído. 

Ainda na Delegacia de Polícia,  em outra oportunidade (fl.
101), o réu disse que o cofre da residência da genitora era aberto, que não
havia segurança e quem chegasse poderia abri-lo,  dizendo, ainda, que não
tinha conhecimento de que existia uma chave do cofre, que esteve, inclusive,
encontrava-se aberto.

Na audiência de instrução e julgamento (mídia de fl. 154)
confirmou que furtou do cofre da residência da genitora os objetos de ouro
pertencentes  à  irmã  para  penhorá-los,  mas  que  depois  iria  resgatá-las  e
devolvê-las. Disse, ainda, que já havia feito isto várias vezes. Confirmou que
mandou as mensagens para a irmã - lidas em audiência pelo magistrado -,
mas que disse estas coisas na hora da raiva por esta ter quebrado tudo na
casa do acusado. Afirmou que não pediu ajuda à irmã, e que apenas a mãe
sabia que ele penhorava as joias, e que a sua genitora deu a chave do cofre ao
interrogado. Finalizou dizendo que não ameaçou a irmã.

Pois  bem.  Verifica-se  do  acervo  probatório  dos  autos  –
depoimentos e testemunhos supratranscritos - que a alegação do apelante de
que  o  fato  é  atípico,  uma  vez  que  teria  pego  as  joias  do  cofre  com  o



consentimento  da  sua  genitora,  não  merece  acolhida.  Ponto  outro,  as
declarações do réu mostram-se contraditórias, de modo que não há que se
falar em absolvição pelo delito de furto qualificado pelo abuso de confiança.

O mesmo se  diga  quanto ao  crime de ameaça.  Além da
prova oral colhida – supratranscrita – consta do processo registros de diálogos
entre o réu e a irmã (vítima), retirados de uma rede social, evidenciando a
ameaça  feita  a  esta  pelo  primeiro  (fls.  15/21),  mostrando-se  incabível  a
absolvição do réu também pelo delito previsto no art. 147 do CP.

Desse modo, impõe-se a manutenção da condenação do réu
pelos crimes a ele imputados na denúncia. 

Em relação ao pleito para redução da pena ao mínimo legal
não vejo como deferi-lo.

No que se refere ao crime de furto qualificado a pena-base
restou fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa)
dias-multa  –  considerando  a  existência  de  duas  circunstâncias  judiciais
negativas  (conduta social  e  circunstâncias),  tendo sido tornada definitiva  à
míngua de agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de
diminuição,  mostrando-se  o  patamar  utilizado  adequado  ao  caso  concreto.
Portanto,  tendo  sido  concretamente  fundamentada  a  desfavorabilidade  das
circunstâncias  judiciais,  mostra-se  devido  o  aumento  da  pena-base,  não
havendo  que  se  falar  em  redução  desta,  sendo  irreparável  a  sentença
combatida também no tocante à dosimetria da pena.

Quanto ao delito de ameaça, a pena-base foi fixada em 01
(um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, tendo em vista a existência de uma
circunstância judicial  negativa, a saber,  conduta social,  ou seja,  apenas 20
(vinte)  dias  acima  do  mínimo  legal,  que  é  de  01  (um)  mês.  Verificada  a
incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP (prevalecendo-se
de relações  domésticas)  e  da  atenuante  da confissão  espontânea (art.  65,
inciso  II,  alínea  “f”,  do  CP),  bem como a  prevalência  desta  em relação  à
primeira, o magistrado reduziu a pena para (um) mês de detenção, tornando-
se definitiva diante da ausência de agravantes ou atenuantes, bem como de
causas de aumento ou de diminuição. Irretocável a pena estabelecida, motivo
pelo qual mantenho-a também em relação ao crime do art. 147 do CP. 

Aplicado de forma escorreita o concurso material de crimes.

Como visto, a defesa requer, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da
reprimenda.

Mais uma vez sem razão o apelante.

O artigo 44, §1º, do Código Penal dispõe:



"Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são  autônomas  e
substituem as privativas de liberdade, quando:
 I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo;
II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada
pela Lei nº 9.714, de 1998)
III  – a  culpabilidade,  os antecedentes,  a conduta social e  a
personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente".

Na  hipótese  vertente,  o  magistrado  sentenciante
fundamentou o não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena na existência de
circunstância judicial negativa, no caso, a conduta social. Dessa forma, de fato,
não há como prover o pleito defensivo, aplicando-se o art. 44, inciso III, e o
art. 77, inciso II, ambos do CP, posto que a conduta social do réu não indica a
substituição e suspensão pleiteadas.

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o  parecer  ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Não  havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,
encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso
haja Recurso Especial ou Extraordinário, expeçam-se o mandado de prisão e a
guia  de  execução  provisória,  antes  do  encaminhamento  do  processo  à
Presidência do Tribunal de Justiça.

É como voto.

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

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, 05 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR




