
 

ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000323-04.2016.815.0211 – 1ª Vara de Itaporanga 
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Antônio Vicente da Silva
ADVOGADA: Maria Ivonete de Figueirêdo OAB/PB 4973
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS.  CONDENAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  AUTORIA  SUPOSTAMENTE  NÃO
COMPROVADA.  ALEGAÇÃO  DESFUNDAMENTADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. LASTRO
PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOSIMETRIA  PENAL
ADEQUADA. DESPROVIMENTO.

- Não há que se falar em absolvição fundada em insuficiência de
provas de participação do réu no delito, quando comprovadas a
materialidade e a autoria, através do auto de prisão em flagrante
corroborado com os depoimentos testemunhais.

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 AO APELO,  nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

O Ministério  Público  ofereceu  denúncia  em face  de  Antônio
Vicente da Silva e  Cícero de Souza Queiroz, conhecidos por “Tonho” e “Cicinho”
respectivamente, dando-os como incursos nas sanções do art. 155, §4º, IV do CP (furto
qualificado), nos autos da ação penal que tramita perante a 1ª vara mista da comarca de
Itaporanga.

Narra a exordial acusatória que, às 03 horas do dia 29 de maio
de  2016,  nas  imediações  do  Baixo  Meretriz,  na  cidade  de  Itaporanga-PB,  os
denunciados, ao avistarem a vítima Bráulio Siqueira de Melo desacordada, subtraíram
para si uma carteira contendo CNH, cópia de RG e CPF, a quantia de R$20,00 (vinte
reais), a chave de sua oficina em frente a qual estava cochilando, um celular da marca
positivo, um isqueiro e um par de chinelos da marca Rider.

Após sentir alguém mexendo em seus bolsos, a vítima acordou



sem reação por ainda estar sonolento, momento em que avistou os dois denunciados que
se evadiram do local.  Acionada a polícia militar,  os denunciados foram localizados,
estando um deles com o par de chinelos subtraídos, sendo efetuada a prisão em flagrante
dos réus.

Em sentença de fls. 215/219,  a Magistrada, Francisca Brena
Camelo Brito, condenou cada um dos acusados à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além de 155
(cento e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo vigente à época dos fatos. 

Devido ao quantum da condenação, não houve possibilidade
de substituição por pena restritiva de direito ou suspensão da pena.

Ao réu Antônio Vicente da Silva foi dado o direito de apelar
em liberdade,  considerando a  decisão do HC 0805861-81.2016.815.0211. Ao réu
Cícero  de  Souza  Queiroz  foi  denegado o direito  de  apelar  em liberdade,  por  ainda
estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Inconformado, o  acusado  Antônio  Vicente  da  Silva interpôs
Apelação Criminal a esta Corte, alegando, em síntese, não haver prova da autoria que
lhe foi atribuída, devendo ser absolvido por insuficiência de provas para a condenação
(fls. 238/242).

Em  contrarrazões,  o  Parquet pugnou  pelo  desprovimento  do
apelo (fls. 243/256).

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça Amadeus Lopes Ferreira,  às  fls.  273/283,  opinou pelo não provimento do
apelo.

É o relatório. 
VOTO:

Aduz o recorrente ausência de provas cabais de sua participação
no delito de furto qualificado em epígrafe, pelo que requer sua absolvição.

 
Perlustrando 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 prisão em flagrante (fl. 06/08), termos
de apresentação e apreensão (fl.  17)  e  termo de entrega (fl.  18) e,  no tocante à
autoria delitiva, também restou comprovada, ante os depoimentos e  declarações
colhidos ao longo da instrução.

Com efeito, a vítima, Bráulio Siqueira de Melo, relatou à fl.
08:

“que por volta de 3h sentiu alguém mexendo nos bolsos do declarante; que
em razão disso acordou e viu dois indivíduos subtraindo seus pertences; que
ainda estava sonolento, por isso não conseguiu reagir; que os indivíduos não



chegaram a agredir o declarante e não lembra se o ameaçaram; que um dos
indivíduos saiu calçado com a sandália do declarante; que sua carteira não
foi recuperada; que se levantou e foi procurar ajuda com a polícia militar;
que a polícia localizou os indivíduos na Av. Getúlio Vargas; que reconheceu
os indivíduos e um deles estava calçado com sua sandália.”

Tal depoimento foi corroborado pela  testemunha ministerial
José Everton Rodrigues, policial militar, em juízo, mídia às fls. 181, que também
reafirmou seu testemunho na esfera policial de fl. 06, nos seguintes moldes:.

“que  a  guarnição  atendendo  a  vítima,  Braúlio  Siqueira  de  Melo,  que
informou  que  havia  acabado  de  ser  roubado  nas  imediações  do  baixo
meretriz;  que  a  vítima  informou  que  foram  dois  indivíduos  que  lhe
abordaram e roubaram uma carteira contendo: CPF, RG, CNH, uma carteira
de  cigarros,  um  par  de  chinelos  e  um  isqueiro;  que  os  acusados  foram
localizados na Av. Getúlio Vargas e a guarnição levou a vítima ao local para
ver  se reconhecia se foram os mesmos que  lhe assaltaram; que  a  vítima
reconheceu os dois elementos; que um dos acusados estava com o par de
chinelos da vítima; que a guarnição conduziu os mesmos para a Delegacia
local.”

Por  outro  lado,  não  encontra  respaldo nos  autos  a  versão  do
acusado, apresentada no depoimento deste – de que nega ter cometido o furto e que teria
trocado a sandália com a vítima por droga (fl. 09).

Destarte, entendo  comprovado,  à  saciedade,  que  o agente
praticou o furto, em concurso de pessoas, na forma narrada na peça acusatória,  não
sendo cabível a invocação do brocardo jurídico in dubio pro reo.

Doutro lado, observa-se que a pena-base para o delito em análise
foi fixada além do mínimo legal, em virtude do juízo  a quo  ter considerado algumas
circunstâncias judiciais, previstas no caput do art. 59 do Código Penal, desfavoráveis ao
réu, estando as razões de convencimento do julgador devidamente fundamentadas no
decisum impugnado. In verbis: 

A culpabilidade foi compatível com o tipo penal do objeto da condenação,
motivo pelo qual não há como se valorá-la negativamente. O réu apresenta
maus antecedentes criminais, uma vez que possui longa ficha criminal (fls.
41/46).  Inexistem no  encarte  processual  elementos  desabonadores  de  sua
conduta  social.  O  réu  possui  personalidade  desajustada,  uma  vez  que,
segundo  informações  da  VEP,  encontra-se  em  gozo  de  livramento
condicional, e deliberadamente,  ao transitar na rua durante a madrugada e
cometer novos crimes, desobedeceu às condições impostas pelo benefício. As
circunstâncias  do  crime  se  encontram  relatadas  nos  autos,  sendo  que  se
constituem em qualificadora, razão pela qual deixo de valorar neste momento
para não incorrer em bis in idem. As consequências não foram graves, pois os
objetos furtados são de pequeno valor. O comportamento do ofendido revelou
negligência, na medida em que resolveu dormir em local público durante a
madrugada, o que facilitou a prática do delito.
(…) observo que o mesmo é reincidente, portanto reconheço esta agravante
genérica, com base no art. 61, I do CP, agravando a reprimenda em 01 (um)
ano, perfazendo um total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses (…).

Sobre o assunto, junto os seguintes arestos do Superior Tribunal
de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4.°, IV, DO CÓDIGO PENAL.
(1) WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
VIA  INADEQUADA.  (2)  MATÉRIA  NÃO  ANALISADA  PELO



TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  NÃO
CONHECIMENTO  DA  PRESENTE  IMPETRAÇÃO.  FLAGRANTE
ILEGALIDADE EXISTENTE. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. (3)
PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  ANTECEDENTES,
PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCREMENTO
JUSTIFICADO.  DEMAIS  CIRCUNSTÂNCIAS.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  (4)  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.
OCORRÊNCIA. (5) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
(...)
3.  A dosimetria  é  uma  operação  lógica,  formalmente  estruturada,  de
acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento
envolve  profundo exame  das  condicionantes  fáticas,  sendo,  em regra,
vedado revê-lo em sede de habeas corpus. Na espécie, as instâncias de
origem  arrolaram  elementos  concretos  quanto  aos  antecedentes,  à
personalidade e às consequências do crime, que justificam acréscimo da
pena-base.  Todavia,  no  tocante  às  demais  circunstâncias  judiciais,  não
mencionaram  particularidade  fática  capaz  de  dar  supedâneo  às  suas
considerações, sendo imprescindível o decote no incremento sancionatório.
4. Dado o quantum de pena definitiva (3 anos de reclusão) e, tendo em vista
que, entre a data da publicação da sentença condenatória (29.9.2006) e a do
recebimento da denúncia (4.6.1996), transcorreu prazo superior ao previsto
no art. 109, IV, do Código Penal (8 anos), é forçoso reconhecer a incidência
da prescrição retroativa.
5.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  a  fim  de
reduzir a pena do paciente para 3 (três) anos de reclusão, mais 15 (quinze)
dias-multa, bem como para reconhecer a incidência da prescrição retroativa e,
por conseguinte, a extinção da punibilidade.
(HC 311.166/ES,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015)

Fixou-se  pena  mais  gravosa  ao  réu,  estabelecendo-se  o
cumprimento  da  pena  em  regime  fechado,  pois  a  magistrada  considerou  a
agravante da reincidência, com base no art. 61, I do CP.

Nesta  esteira,  entendo  que  não  há  que  se  falar  em  falta  de
elementos para a condenação, nem em injustiça da pena privativa de liberdade aplicada
ao acusado, vez que a fixação da referida reprimenda se guiou pelos ditames legais, nos
moldes do art. 68 do CP: “A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59
deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes;
por último, as causas de diminuição e de aumento.” 

É como voto.

Expeça-se guia de execução provisória.

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  a  Excelentíssima  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 19 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator
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