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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000435-05.2015.815.0341 – Comarca de São João
do Cariri
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: João Cantalice Neto
ADVOGADO: Jarbas Murilo de Lima Rafael
APELADO: Ministério Público estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL. CONDENAÇÃO  POR
FURTO QUALIFICADO  E  CORRUPÇÃO  DE
MENOR.  APELO  COM  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  POR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
NOMEAÇÃO  DE  DEFENSOR  PÚBLICO  APÓS
PEDIDO  DE  HABILITAÇÃO  DE  PATRONO
PARTICULAR  NOS  AUTOS.  NULIDADE
ABSOLUTA RECONHECIDA. ACOLHIMENTO DA
PRELIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

Apelante condenado por furto qualificado e corrupção
de  menor.  Petição  com  pedido  de  habilitação  nos
autos.  Procuração  conferida  a  advogado  particular.
Nomeação  de  defensor  público.  Cerceamento  de
defesa. Nulidade absoluta. Provimento recursal.

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  dar  provimento  ao  apelo,  acolhendo  a
preliminar e anulando o processo, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria de
Justiça.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de São João do Cariri, João Cantalice Neto,
conhecido como “Neto”, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas
sanções dos arts. 155, §§1º e 4º, II e IV, c/c art. 29, “caput”, e art. 30, todos do CP,  e
art. 244-B, ECA, fls. 02/05.

Narra  a  inicial  acusatória  que,  entre  novembro/2014  e
março/2015, assim como em 06/07/2015, o denunciado, com um adolescente infrator,
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em  concurso  de  desígnios,  subtraiu,  para  si,  com  “animus  domini”,  peças  de
motocicletas que se encontravam apreendidos e armazenados no estacionamento do
Fórum Eleitoral, no centro de São João do Cariri. 

E continua:

De acordo com o apurado, a dupla agia ordenadamente durante as
madrugadas de modo a permitir ao denunciado observar a movimentação das pessoas e
dos veículos automotores que eventualmente poderiam se aproximar do órgão público,
na  medida  em  que  o  adolescente  infrator  adentrava  no  recinto  público,  em  seu
estacionamento, pulando o muro, por meio do acesso ao imóvel vizinho (denominado
“Clube Municipal”), passando, na sequência, a perpetrar as subtrações. 

Cumpre-nos  destacar  que  as  peças  subtraídas  eram  utilizadas
pelos  próprios  autores  dos  furtos,  a  exemplo  de  itens  utilizados  pelo  JOÃO
CANTALICE NETO para remontar motocicleta de sua propriedade. 

Mas o destino das partes furtadas não paravam por aí. Isso porque
outras partes das peças de origem criminosa eram repassadas para terceiros, dentre os
quais, segundo o investigado, um “guidon” esportivo negociado pelo acusado com o
declarante  Rosmiel  Alves  Gonçalves,  o  qual,  registre-se,  confirmou  ter  recebido  a
aludida peça como um “pagamento” pelo conserto do veículo, transação essa ocorrida
no mês de março do corrente ano, na “Oficina Atacadão de Óleo”, localizada no Km 56
da BR 412, nessa cidade de São João do Cariri.  Não obstante,  obtempere-se, até o
presente momento, não se comprovou a ciência prévia ou mesmo presumida da origem
ilícita por parte do aludido declarante. 

Em simétrica situação, a pessoa de Rogério Franco dos Santos, ao
depor na espera policial, disse ter adquirido peça de motocicleta (a carenagem de farol
dianteiro), desconhecendo, contudo, a origem ilícita da “res”. 

É de se  notar  que o adolescente infrator,  atuando aos mesmos
moldes  acima  descritos,  nos  idos  de  novembro  do  ano  de  2014,  repassou  uma
“caronagem de farol” para o seu irmão, o declarante desse processo, Michael Gabriel
Ramos  de  Almeida,  o  qual  informou que  somente  tomou conhecimento  da  origem
ilícita depois da abordagem policial, não se demonstrando, numa primeira impressão, a
intenção deste no sentido de se permanecer com a coisa sendo sabedor de sua origem
ilícita. 

O adolescente infrator Marcelo Vitor Ramos de Almeida ventilou
às investigações que foi contratado pelo denunciado JOÃO NETO para subtrair peças
de motocicletas armazenadas no Fórum Eleitoral, recebendo, para tanto, importâncias
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pecuniárias pelas ações praticadas, admitindo,  ainda,  que as empreitadas criminosas
ocorreram mais de uma vez. Revelou, também assim, ter contado com a colaboração
total do acusado para a prática das condutas comissivas e dolosas por ele perpetradas,
posto que o mesmo, além de pagar para o adolescente, ficava “tocaindo” a parte externa
do Fórum, isto é, velando o movimento daquelas redondezas, além de disponibilizar
ferramentas para o extravio. Afirmou-se, igualmente, ter repassado peças (tais como a
carenagem de farol) de origem ilícita para o seu irmão “Maicon”, informando, por fim,
que o item, posteriormente, foi repassado para o declarante Rogério Franco.

Ultimada  a  instrução criminal  e  oferecidas  as  alegações  finais
pelas partes (fls. 105/108, 110/112 e 121/127), o juiz a quo sentenciou às fls. 129/132v,
julgando procedente a denúncia para condenar João Cantalice Neto nas penas do art.
155, §§ 1o e 4o, II e IV, CP, e art. 244-B do ECA, a uma reprimenda final de 6 (seis)
anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Recurso apelatório à fl.  134,  cujas  razões  encontram-se às  fls.
140/153,  com  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  já  que  foi  nomeado  defensor
público para a defesa do apelante após o mesmo constituir patrono particular nos autos.

No mérito, pretende sua absolvição, sob a tese da atipicidade da
conduta  e,  em  pedidos  subsidiários,  o  redimensionamento  da  pena  e  o  decote  da
qualificadora.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  154/159,  aduzindo,
inicialmente,  sobre  o  não  recebimento  do  recurso,  dada  a  intempestividade  na
apresentação das razões recursais. No mérito, opina seja negado provimento.

Já nesta Instância,  seguiram os autos à Procuradoria de Justiça
que, em parecer do douto Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira,  opinou pelo
provimento do apelo para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
(fls. 165/172).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Ao analisar os pressupostos de admissibilidade e processamento
dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto aos requisitos da
tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias (art. 593,
caput, do CPP) – já que o recurso foi ajuizado em 16/05/2017 (fl. 134), antes mesmo da
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intimação do acusado, em 02/06/2017 (fl. 137v).

Quanto  à  intempestividade  na  apresentação  das  razões,  como
arguido nas contrarrazões ministeriais, ressalto que tal se trata de mera irregularidade,
não gerando qualquer nulidade.

Neste sentido:

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  CORRUPÇÃO
PASSIVA.  NULIDADE  DO  ACÓRDÃO  IMPUGNADO.
APELAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  ALEGADA
INTEMPESTIVIDADE  NA  INTERPOSIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  INTEMPESTIVIDADE  DAS
RAZÕES  RECURSAIS.  MERA IRREGULARIDADE.
APELAÇÃO  DEFENSIVA  NÃO  ANALISADA  POR
PREJUDICIALIDADE.  NULIDADE.  INEXISTÊNCIA.
CORRUPÇÃO  PASSIVA.  ATIPICIDADE  POR
AUSÊNCIA DE  ATRIBUIÇÃO  PARA A PRÁTICA DO
ATO  E  POR  SER  A SOLICITAÇÃO  DE  VANTAGEM
INDEVIDA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO ATO DE
OFÍCIO  PELO  AGENTE  COMPETENTE.  MATÉRIAS
NÃO  EXAMINADAS  NA ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
[…] 2. […] 3. É tempestivo o recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público dentro do prazo legal de 5 (cinco)
dias previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo
Penal.  4.  Nos termos da jurisprudência desta Corte “a
apresentação  das  razões  de  apelação  fora  do  prazo
constitui  mera  irregularidade  de  que  não  obsta  o
conhecimento  do  apelo” (HC n.  269.584/DF,  Rel.  Min.
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 9/12/2015). 5. […]
6. […] 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 281.873/RJ,
Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  07/04/2016,  DJe
15/04/2016). Grifos nossos. 

O recurso é, ainda,  adequado e independe de preparo,  por se
tratar de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.
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Assim, conheço o apelo defensivo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Como  relatado,  em  preliminar,  argumenta  o  apelante  sobre  a
nulidade do processo por cerceamento de defesa, posto que fora nomeado Defensor
Público para apresentação da defesa preliminar quando já havia Advogado constituído
nos autos.

Pelo que se verifica dos autos, em 27/01/2016, fl. 86, o Advogado
Jarbas  Murilo  de Lima Rafael  interpôs petição pugnando por sua habilitação como
patrono  do  réu.  Na  mesma  petição,  requereu  vista  dos  autos  para  oportunamente
apresentar resposta à acusação. 

A procuração foi acostada à fl. 87.

O réu havia sido citado anteriormente, em 12 de novembro de
2015,  conforme  mandado  de  fl.  85;  mas  não  apresentou  defesa  prévia,  consoante
certidão de fl. 88.

Veja-se  que  a  habilitação  do  novo  patrono  ocorreu  quando  já
decorrido  o  prazo  da  defesa  preliminar.  No  entanto,  não  poderia  o  mesmo  ser
desconsiderado e haver a nomeação de Defensor Público para a defesa do réu.

O  réu  possui  o  direito  de  ser  assistido  por  Advogado  de  sua
escolha, como consectário lógico da garantia constitucional da ampla defesa, positivado
no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 

E,  uma  vez  nomeado  defensor  dativo  para  a  apresentação  da
defesa preliminar, sem a prévia intimação do defensor constituído para o cumprimento
do ato, estamos diante de nulidade processual.

Em situações semelhantes, outros tribunais pátrios já decidiram:

REVISÃO  CRIMINAL.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO
PELO  EMPREGO  DE  ARMA  E  CONCURSO  DE
PESSOAS.  SUSCITADA  NULIDADE  PROCESSUAL.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DO  DEFENSOR
CONSTITUÍDO  PARA COMPARECER  À  AUDIÊNCIA
INSTRUTÓRIA.  ADVOGADO  NOMEADO  PARA
APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO PRESENTE
NO  ATO.  PREJUÍZO  EVIDENCIADO.  NECESSIDADE
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DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LIVRE ESCOLHA
DO  DEFENSOR.  APRESENTAÇÃO  DE  ALEGAÇÕES
FINAIS  PELO  DEFENSOR  DATIVO,  SEM
OPORTUNIZAR  AO  NOMEADO  PELO
REVISIONANDO  A  DEVIDA  MANIFESTAÇÃO.
NULIDADE QUE DEVE SER DECLARADA A PARTIR
DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA.  É sabido,
representa direito fundamental do acusado a escolha de
defensor  da  sua  confiança,  de  sorte  que  a  ciência  do
causídico  escolhido  representa  formalidade  essencial
para  a  plenitude  da  defesa.  A falta  de  intimação  do
advogado constituído para o acompanhamento dos atos
processuais  não  pode  exigir comprovação do prejuízo,
sobretudo em obediência ao princípio da livre escolha do
defensor. Bem por isso não basta a presença de defensor
nomeado  na  solenidade  instrutória,  especialmente  quando
naquele momento processual foram inquiridas testemunhas
de  acusação,  cujos  testemunhos  serviram  para  convencer
sobre a autoria delitiva. A par disso, a nomeação de defensor
dativo  para  a  apresentação  das  alegações  finais,  sem  a
prévia  intimação  do  defensor  constituído  para  o
cumprimento  do  ato,  igualmente  sinaliza  nulidade
processual, especialmente porque a referida peça processual
encerra  a  garantia  da  completude  de  defesa,  princípio
constitucional  fundamental.  REVISÃO  CRIMINAL
CONHECIDA E DEFERIDA. (TJSC. Revisão Criminal nº
4017402-27.2016.8.24.0000, Seção Criminal do TJSC, Rel.
Volnei Celso Tomazini. j. 31.05.2017). Grifos nossos.

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
DECRETAÇÃO  DE  NULIDADE  DO  PROCESSO
PENAL.  ADMISSIBILIDADE.  NOMEAÇÃO  DE
DEFENSOR DATIVO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
PATRONO  CONSTITUÍDO  NA  FASE
INQUISITORIAL.  PREJUÍZO  PARA  A  DEFESA.
NULIDADE  ABSOLUTA.  ORDEM  CONCEDIDA.  1.
[…]. 2. Na hipótese dos autos, o Paciente, por ocasião da
fase  inquisitorial,  de  fato  constituiu  advogado  para
defendê-lo,  que,  aliás,  é  quem  subscreve  a  inicial  do
presente  habeas  corpus.  Referida  procuração  outorga
poderes expressos ao advogado para defender os interesses
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do  outorgante  em  qualquer  juízo,  instância  ou  Tribunal,
acompanhando-o em todos os atos processuais até a decisão
final.  Todavia,  esse  advogado  constituído  não  foi
intimado para nenhum ato processual,  sendo nomeada
para  patrocinar  a  defesa  do  Réu,  em  seu  lugar,  a
Defensoria Pública. 3. O direito do réu ser assistido por
defensor  de  sua  escolha  revela-se  como  consectário
lógico  da  garantia  constitucional  da  ampla  defesa,
positivado  no  artigo  5º,  inciso  LV,  da  Constituição
Federal. Essa  garantia  está  expressamente  prevista  na
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, cujo texto
foi aprovado em São José da Costa Rica em 22.11.1969, a
qual  foi  ratificada  pelo  Brasil  e  integrada  ao  nosso
ordenamento  jurídico  pelo  Decreto  nº  678,  de  6  de
novembro  de  1992.  4.  Em  se  tratando  de  norma
constitucional-processual  que  desempenha  função  de
garantia,  a  infringência  ao  direito  de  defesa  acarreta  a
nulidade  absoluta,  podendo,  inclusive,  a  nulidade  ser
decretada de ofício. 5. No caso, considerando que o Paciente
era defendido por advogado de sua confiança durante a fase
inquisitorial,  não podia o Juiz nomear-lhe defensor dativo
na fase judicial,  sem que antes fosse intimado o defensor
por  ele  escolhido  para  atuar  no  feito,  sendo  certo  que  a
nomeação de Defensor Público não faz superada a nulidade
absoluta  consequente  à  falta  de  intimação  do  defensor
constituído. 6. Ordem concedida para anular o processo em
relação ao Paciente, a partir da defesa preliminar, devendo
ser imediatamente posto em liberdade,  salvo se por outro
motivo  não  estiver  preso.  (Habeas  Corpus  nº  0623938-
11.2015.8.06.0000,  1ª  Câmara  Criminal  do  TJCE,  Rel.
Maria  Edna  Martins.  unânime,  DJe  21.10.2015).  Grifos
nossos.

E mais, após a falta de intimação do Advogado constituído para a
apresentação  da  defesa  prévia,  verifica-se  no  feito  uma  sequência  de  nulidades
processuais,  como a não intimação do mesmo para a audiência,  não intimação para
apresentação  de  razões  finais  (esta,  corrigida  depois),  todas  aptas  a  demonstrarem
concreto e efetivo prejuízo ao apelante.

Comungo do entendimento ministerial quanto ao sentimento de
frustração quanto à ineficiência de anular-se toda uma instrução,  mas não há outro
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caminho:

“Conquanto comunguemos do sentimento de frustração em
casos como o presente, em que toda uma instrução é tornada
ineficiente,  o  que,  a  princípio,  afrontaria  os  princípios da
instrumentalidade  de  formas,  da  eficiência  e  celeridade
processuais,  também  não  descuidamos  de  um  direito
individual  de  primeira  grandeza  que é  o  devido processo
legal do qual decorrem como corolários a ampla defesa e
contraditório, e que não podem ser negligenciados por uma
máxima genérica de suposta “inexistência de prejuízos”.

Logo,  é de  ser  declarada a nulidade absoluta de  todos os  atos
processuais a partir do cerceamento de defesa ora reconhecido.

Por  todo  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  ao  recurso para,
acolhendo a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anular todos os atos
processuais desde o despacho de fl. 89, inclusive.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos, como Revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador, como 2º vogal). Ausente justificadamente o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Relator

AC 0000435-05.2015.815.0341 CMBF – Relator     8


