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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000025-25.2005.815.0881 – Vara Única
da Comarca de São Bento

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Gerson Batista de Araújo
ADVOGADO : Geraldo Vitorino de Souza
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS.  Art. 155, §4º,
inciso IV, do Código Penal. Autoria e materialidade
comprovadas.  Condenação  mantida.  Pedido  de
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritivas  de  direitos.  Preenchimento  dos
requisitos  do  art.  44  do  Código  Penal.
Possibilidade.  Concessão  do  sursis.  Pedido
prejudicado.  Pedido  de  detração  penal.
Competência  do  juízo  da  execução. Recurso
parcialmente provido.

- Mantém-se a condenação do réu pelo delito de
furto  qualificado pelo concurso de pessoas,  uma
vez  que  a  sua  versão  apresentada,  mostra-se
falaciosa  e  divorciada  do  conjunto  probatório,
contrastando,  inclusive,  com  as  declarações  da
vítima e dos  policiais  militares que realizaram o
flagrante.

-  Sendo  o  réu  primário,  bem  como  não  tendo
todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, faz
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jus a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.

-  Tendo  sido  a  pena  corporal  substituída  por
restritivas de direito, fica prejudicado o pedido de
concessão do sursis.

-  Compete  ao  Juízo  da  Execução  a  análise  do
pedido de detração penal, sob pena de supressão
de instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR
PROVIMENTO PARCIAL  AO APELO, para substituir a sanção corporal
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e
prestação de serviço à comunidade,  em harmonia parcial  com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Perante a Vara Única da Comarca de São Bento, Gerson
Batista de Araújo, amplamente qualificado nos autos, foi denunciado nas
penas do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a vestibular (fls. 02/04) que, no dia 15 de janeiro
de  2005,  por  volta  das  22h40min,  nas  proximidades  da  lanchonete
telelanches, na cidade de São Bento, o denunciado subtraiu, para si, com
o concurso de outras duas pessoas não identificadas, um veículo GM S10,
Cabine Dupla, 2.8 Diesel, Cor Prata, ano e modelo 2002, Placa KKV 0774,
de propriedade de Clóvis Pereira de Freitas Neto.

Narra, ainda, a denúncia que a vítima havia deixado o
carro  com  as  chaves  para  conversar  com  umas  amigas,  estando  o
denunciado nas  proximidades  em um veículo  Tipo  Uno de cor  branca,
dando cobertura ao ato criminoso, ressaltando que era nesse veículo que
as pessoas que levaram a Caminhoneta estavam antes de realizar o furto.

Exsurge, ainda, que, no dia seguinte ao furto, a polícia,
após efetuar barreiras, conseguiu surpreender o denunciado conduzindo o
veículo Tipo Uno Branco no qual tinha sido visto na hora do supracitado
crime.
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Denúncia recebida em 17/03/2005 (fl. 02). 

Depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls.
179/183), condenando o réu, por violação ao art. 155, §4º, incisos IV do
Código  Penal,  a  uma  pena  de  02  (dois)  anos  e  07  (sete)  meses  de
reclusão,  a  ser  cumprida  inicialmente  no  regime  aberto,  além  de  15
(quinze) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época
do fato.

Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Sentença publicada em 17/01/2013 (fl 183v.).

Irresignada,  a  defesa  do  réu interpôs  recurso  de
apelação (fls. 193/194).

Em suas razões (fls. 195/201), pugna pela absolvição,
ao argumento de que não restou demonstrada nos autos a participação do
acusado na  ação  delituosa.  Alternativamente,  requer  a  substituição  da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou pela suspensão
condicional da pena. Roga, ainda, pela aplicação da detração.

Contrarrazões ministeriais às fls. 209/2013, rebatendo
os  argumentos  defensivos  e  rogando  pela  manutenção  da  sentença
condenatória em todos os seus termos. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador, Dr. Alvaro  Gadelha  Campos, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 295/298).

É o relatório.

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

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço do recurso. 

Não  há  preliminares  a  serem  enfrentadas,  pelo  que
passo ao exame do mérito. 

Inicialmente, requer a defesa a absolvição do réu, ao
argumento de que não restou demonstrada nos autos a participação do
acusado na ação delituosa.

Todavia,  examinando  os  autos,  verifico  que  a  tese
defensiva não merece acolhida. 
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Exsurge dos autos que o apelante, Gerson Batista de
Araújo, em comunhão de desígnios, juntamente com dois indivíduos não
identificados,  subtraiu  para  si  um veículo  GM S10,  de  propriedade  da
vítima Clóvis Pereira de Freitas Neto.

In  casu,  registre-se  que  a  materialidade  delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(fls. 06/09), pelo relatório de ocorrência policial militar (fl. 10), pelo auto
de apresentação e apreensão (fl. 11), e pela prova oral colhida.

De  igual  modo,  a  autoria  delitiva  é  induvidosa,  não
obstante o recorrente, Gerson Batista de Araújo, ao ser interrogado, em
juízo  (fls. 44/46), tenha negado a sua atuação ou participação no delito
de  furto  perpetrado  contra  a  vítima  Clóvis  Pereira  de  Freitas  Neto.
Vejamos: 

“(…) que no dia do fato encontrava-se em São José do
Egito quando encontrou-se com duas pessoas que não
sabe seus  nomes  e  pediram para que o  interrogado
aqui presente dirigisse um veículo Uno até a cidade
de Pombal,  pois  os mesmos não tinham habilitação
para dirigir, (…) que estas duas pessoas lhe ofereceram
cinquenta  reais  para  conduzir  o  veiculo  (…)  que  ao
chegarem em São Bento já a noite, os dois rapazes em
companhia  dele  interrogado  e  ao  avistarem  uma
camioneta que estava em frente de uma lanchonete,
pediram para que ele parasse na esquina, dizendo que
o  rapaz  que  ele  estava  procurando  estava  lá  na
lanchonete e viu quando um dos rapazes pegou uma
bolsa  e  viu  quando  eles  mexeram  com  armas,  tipo
pistola, ficando cada uma com uma arma; que neste
momento  aqueles  dois  rapazes  disseram  para  ele
interrogado  que  levasse  o  fiat  para  a  sua
residencia  que  no  outro  dia  eles  pegavam;  que
ainda disse  aqueles  dois  rapazes que eles  iam fazer
alguma coisa errada e iam prejudicá-lo; que os rapazes
para evitar  qualquer  coisa  que ele  interrogado fosse
para sua casa em São José do Egito; que momentos
depois viu o clarão da camioneta dando partida e que
ele interrogado passou pela frente da lanchonete para
ver se eles estavam ali e eles não estavam mais ali;
que na mesma noite seguiu viagem para Pombal e ao
passar  pela  viatura  deixaram ele  passar  direto  e  no
entanto ele interrogado foi acompanhado pela viatura e
os policiais, mandaram parar e revistaram ele e o carro
mandou  que  acompanhasse  até  a  delegacia  de  São
Bento(…)”.

A vítima, Clóvis Pereira de Freitas Neto, ouvido em juízo
(fl. 63), asseverou que, no dia do fato, parou seu carro e desceu para
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cumprimentar umas amigas, deixando-o ligado e de porta aberta, quando
ouviu  um  barulho  de  porta  se  fechando  e  o  viu  se  movimentar
lentamente. Afirmou que não observou quem subtraiu sua caminhoneta,
nem quem lhe dava apoio.

A testemunha, Edinaldo Medeiros da Silva, ouvida em
sede judicial (fl. 64), afirmou que viu passar a caminhota Chevrolet S-10
pertencente ao senhor Clóvis, seguida de um Fiat Uno branco. Esclareceu
que no carro furtado tinham duas pessoas,  enquanto que no Fiat  Uno
somente uma.

A  testemunha,  Valderi  do  Nascimento  de  Figueiredo,
policial militar, em juízo (fl. 65), afirmou que: “(…) soube da notícia da
subtração de uma camioneta e que havia um FIAT UNO dando cobertura,
inclusive, na ocasião foi também repassado o número da placa do FIAT
UNO, (…)”.

No  mesmo  sentido,  o  policial  Getúlio  dos  Santos
Gomes, em sede judicial (fl. 66), asseverou que:

“(…)  enquanto  policial  militar,  estava  de  serviço  (…)
soube da notícia da subtração de uma camioneta e que
havia  um  FIAT  UNO  dando  cobertura,  inclusive,  na
ocasião foi também repassado o número da placa do
FIAT UNO, (…) que na cidade de Pombal, o depoente e
seus companheiros de farda efetuaram a abordagem do
FIAT UNO procurado, o qual vinha sendo guiado pelo
denunciado GERSON, que está presente em audiência;
(…) que o réu, quando abordado, na conversa com os
policiais, disse que vinha de São Bento-PB, pois tinha
vindo  deixar  um  pessoal  na  referida  cidade,  já  era
motorista habilitado e tinha sido contratado para fazer
a  viagem  para  São  Bento;  que  o  denunciado,
primeiramente, falou que tinha vindo de Mossoró-RN e
depois foi que falou que tinha vindo de São Bento-PB,
não  sabendo  o  depoente  o  motivo  da  mudança  da
versão;  que  os  policiais  ligaram  para  a  esposa  do
acusado, todavia, ela não confirmou que o seu esposo
(acusado) tinha vindo de Mossoró-RN; (...)”.

Ainda, tem-se o testemunho do policial Djalma Rocha
Reis Júnior, às fls. 162/163, no qual esclareceu:

“(…) onde foi posta uma barreira policial, lá chegou o
acusado Gerson sozinho,  dirigindo o mencionado Gol
branco  e  que  nas  primeiras  averiguações,  a  policia
chegou a desfazer a visão de suspeição que havia sobre
os elementos e naquele momento, apesar de existir um
veiculo com as mesmas características, mas era apenas
um  só  elemento,  entretanto,  aprofundando  as
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averiguações – quando a policia entendeu de revistar o
veiculo,  na  mala  do  veiculo  estavam  diversos
instrumentos ou apetrechos apropriados para o crime
(…) quando o depoente na condição de comandante da
patrulha,  deu voz  de  prisão  ao  acusado (…)  que no
citado  veiculo  que  estava  em poder  do  acusado,  foi
também encontrada uma agenda com anotações  em
estilo de “códigos”, (…)”.

Assim,  no  caso  em tela,  malgrado  o  apelante  tenha
negado  a  autoria  do  delito,  vê-se  que  sua  versão  de  que  apenas  foi
contratado por uma dupla de indivíduos para realizar uma viagem em um
carro,  sendo  estas  pessoas  desconhecidas,  mostra-se  falaciosa  e
divorciada  do  conjunto  probatório,  contrastando,  inclusive,  com  as
declarações da vítima e dos policiais militares que realizaram o flagrante.

Ora, não se mostra crível a alegação do réu, em dizer
que apenas foi contratado pelo valor de R$ 50,00 reais, por duas pessoas
estranhas, para dirigir um carro que não era de sua propriedade, andando
por cidades do interior, para que estas fossem “conversar com os amigos
deles lá” (fl. 45).

Desse modo, não havendo nenhuma dúvida acerca da
participação do apelante na prática do crime de furto qualificado mediante
concurso de duas ou mais pessoas, deve ser mantida sua condenação.

No tocante à dosimetria da reprimenda, não há reparos
a se fazer.

Ora,  o magistrado  a quo ao fixar a pena-base o fez
acima do mínimo legal – 02 anos e 07 meses de reclusão – em virtude da
análise, ainda, que sucinta, desfavorável das circunstâncias judiciais da
culpabilidade,  motivos  e  consequências  do  crime,  a  qual  foi  tornada
definitiva ante a ausência de agravantes/atenuantes, bem como causas
modificadoras da pena.

Noutro  norte,  entendo  que  faz  jus  o  apelante  à
substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 

Ora, diante do preenchimento dos requisitos elencados
no art. 44 do Código Penal, não se pode negar ao réu o reconhecimento
do referido benefício, salvo se apresentada fundamentação idônea para
tanto, visto tratar-se, sem dúvidas, de um direito subjetivo do réu. 

In casu, o nobre magistrado sentenciante, ao negar a
aplicação do benefício da substituição ou mesmo a concessão do sursis,
fundamentou no sentido de não seria suficiente frente “à repreensão do
delito cometido e recuperação do réu”.
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Todavia, a meu ver, sendo o réu primário, bem como
não lhe sendo todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, faz jus ao
referido benefício. 

Assim,  tratando-se  de  direito  subjetivo  do  réu  e
preenchendo  os  requisitos  elencados  no  art.  44  do  Código  Penal,
substituo a pena corporal fixada em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de
reclusão por duas restritivas de direitos, consistente, a primeira, prestação
pecuniária, arbitrada no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser destinada
a entidade a ser indicada pelo juízo da execução; a segunda, prestação de
serviços  à  comunidade,  pelo  prazo  da  condenação,  a  entidade  a  ser
designado pelo juízo da execução, à razão de 01 (uma) hora por dia de
condenação, podendo, a critério do condenado e do juízo da execução
(art. 44, § 4.º, do CP), ser cumprida em menor tempo. 

Quanto ao pedido subsidiário de concessão de  sursis,
tal benefício só é cabível se preenchidos seus requisitos e não for possível
ou  recomendável  operar-se  a  substituição  prevista  no  art.  44  do  CP,
conforme prevê o art. 77, inciso III, também do CP, o que,  in casu, já
ocorreu.

Por  fim,  no  que  toca  ao  pedido  de  detração  penal,
forçoso afirmar que o pleito deverá ser dirigido ao juízo das execuções e
não diretamente a este Tribunal, após o início da execução da pena, sendo
aquele a autoridade competente para análise de tal matéria, sob pena de
supressão de instância. 

Ante o exposto, em harmonia parcial com o parecer
ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para substituir a
sanção corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
pecuniária e prestação de serviço à comunidade.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
decano  no  exercício  da  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),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.
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Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho”  do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


