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APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM
DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE  OBSTÁCULO.
Art.  155,  §  4º,  I,  do  Código  Penal. Intimação  de
homônimo da sentença.  Recurso interposto por  este.
Falta de legitimidade. Exclusão do apelante da relação
processual.  Necessidade  de  intimação  do  réu  da
sentença  condenatória,  via  edital.  Provimento  do
recurso  para  excluir  o  apelante  da  relação
processual,  com remessa dos autos ao primeiro
grau, para prosseguimento da ação. 

- Constatado que  o recorrente não é o réu, mas um
homônimo, sendo pessoa estranha aos fatos narrados
nos  autos,  dos  quais  resultou  em  uma  condenação,
impõe-se  o  provimento  do  recurso  para  exclui-lo  da
relação processual por falta de requisito subjetivo, qual
seja, legitimidade.

-  Ponto  outro,  os  autos  devem retornar  ao  primeiro
grau  para  prosseguimento  do  feito,  uma vez  que,  a
despeito de o réu ter sido devidamente assistido pela
Defensora  Pública,  que,  intimada  da  sentença,  não
apelou,  com o  intuito  de evitar  futuras  arguições  de
nulidades,  a teor do art.  392 do Código de Processo
Penal, o Juízo  primevo deve proceder à intimação do
réu do decisum condenatório, via edital, tendo em vista



que  não  foi  encontrado  no  endereço  constante  dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda, a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, por  votação  unânime, DAR  PROVIMENTO  AO
RECURSO para excluir o apelante da relação processual, devendo o Juízo de
origem dar continuidade à ação, em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por  Ivan Ferreira
da  Silva contra  a  sentença  de  fls.  152/155,  por  meio  da  qual  o  douto
Magistrado a quo o condenou pela prática do crime definido no art. 155, § 4º,
inciso I, do CP.

Segundo a peça inicial acusatória (fls. 02/03), no dia 02 de
junho de 2007, por volta das 07:00 horas, o senhor Carlos Antônio de Sousa,
proprietário de um imóvel em construção, situado no loteamento Jaqueira V,
quadra 212, Bairro Água Fria, nesta Capital, ao chegar no local, juntamente
com o pedreiro, senhor José de Paula da Silva, encontrou a porta arrombada e
lá dentro o réu, que trazia consigo uma bolsa contendo 01 (um) martelo com
cabo de madeira,  02 (dois) alicates torquês, 01 (uma) trena de 20 (vinte)
metros,  01  (um)  arco  de  serra,  01  (uma)  marreta  pequena  com cabo  de
madeira, 01 (um) martelo pequeno com cabo de ferro, 01 (uma) colher de
pedreiro e 01 (uma) talhadeira de ferro, todos objetos recolhidos naquela obra.

Há informações, ainda, de que o acusado se armou de uma
das  peças  que  trazia  na  bolsa,  uma  marreta,  mas  foi  dominado  pelo
proprietário do imóvel invadido e pelo pedreiro.

Por fim, aponta o representante ministerial, que o acusado
alegou que teria entrado no imóvel apenas para se proteger da chuva e que
não tinha intenção de praticar nenhum delito.

Denúncia recebida em 03 de setembro de 2007 (fl. 50).

Finalizada a instrução criminal, às fls. 152/155, foi julgada
procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas penalidades do
art. 155, § 4º, inciso I, do CP, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) 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.  171).  Em  suas  razões  de  fls.  172/174  pleiteia  a  absolvição  sob  o
fundamento de que nunca esteve no Estado da Paraíba e que na época do
delito ele  estava vivendo na cidade do Rio de Janeiro  e trabalhando como
cozinheiro. Afirma que perdeu os documentos no Estado do Rio de Janeiro e
que o falso Ivan Ferreira da Silva teria feito cópias do registro de nascimento
do RG e do CPF.  Juntou declarações dos proprietários  da Pensão Freitas e
Coelho Ltda, onde alegou trabalhar, a carteira de trabalho com foto e tempo de
serviço, RG e CPF, além de uma fotografia.

Contrarrazões do Ministério Público ao apelo pugnando pelo
seu desprovimento, às fls. 183/185.

A Procuradoria de Justiça, através de parecer do Dr. Álvaro
Gadelha Campos,  Procurador de Justiça,  opinou pelo provimento parcial  do
recurso apenas para que seja aplicada a causa de diminuição da tentativa,
tendo em vista que o magistrado, ao realizar a dosimetria, não teria ventilado
esta questão, apesar de ter mencionado no relatório e no corpo da sentença
(fls. 190/191).

Em despacho (fls. 193/195), o então relator, Des. Joás de
Brito  Pereira  Filho,  converteu  o  julgamento  em diligência,  determinando  o
retorno ao primeiro grau de jurisdição com fins de o magistrado diligenciar
para esclarecer e retificar possível equívoco quanto à intimação da sentença de
homônimo,  caso  em  que  deveria  proceder  “à  correta  intimação  do  réu
(pessoalmente ou, presentes os pressupostos legais, por edital)”.

Determinada  a  realização  de  exame  de  confronto  de
impressões papilares para confirmação da identidade do apelante (fl. 197), os
dois laudos não foram conclusivos (vol. II), tendo os autos retornado a esta
Corte e a mim sido redistribuídos (fl. – vol. II). 

Diante do insucesso das perícias, às fls., determinei a baixa
do processo para as seguintes diligências:

“1 - Oficie aos Cartórios de Registro Civil da Comarca de
João Pessoa - inclusive ao 3º Cartório de Registro Civil de Nascimento e Óbito
da Capital,  onde foi  lavrada a certidão  de nascimento do réu  -,  para  que
certifiquem a existência ou não de assentamento/averbação de óbito em nome
de Ivan Ferreira da Silva, filho de Vanda Ferreira da Silva e pai não declarado,
natural de João Pessoa, nascido em 08/10/1975;

2) Verifique junto à Vara de Execução Penal de João Pessoa
se Ivan Ferreira da Silva, filho de Vanda Ferreira da Silva e pai não declarado,
natural de João Pessoa, nascido em 08/10/1975, cumpriu a pena a ele fixada
nos autos de nº 200.2000.028.192-9, se foi solto, em que data, tudo mediante
certidão...”

Cumpridas as diligências, os autos foram encaminhados à
Procuradoria de Justiça, tendo o ilustre Procurador de Justiça se manifestado



sobre  o  reconhecimento  da  prescrição  superveniente,  considerando  que  a
magistrada, por um lapso, deixou de reconhecer a causa de diminuição da
tentativa (fls.). 

Voltaram-me os autos para análise.

É o relatório.

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

Conforme  alhures  relatado,  Ivan  Ferreira  da  Silva,
analfabeto, nascido em 08/10/1975 e filho de Vanda Ferreira da Silva, sem pai
declarado, foi  condenado  à  pena  final  de 03  (três) anos  de  reclusão, em
regime inicial semiaberto, e  30  (trinta)  dias-multa,  estes  no  valor  unitário
mínimo, pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, I, do CP.

Pois bem, através das razões expostas às fls. 172/174, o
apelante  Ivan  Ferreira  da  Silva,  nascido  em  17/04/1980,  filho  de  Manoel
Ferreira da Silva e Vanda Ferreira da Silva, pugna por sua absolvição, sob o
argumento que as  provas  coligidas  ao caderno processual  são insuficientes
para  embasar  o  édito  condenatório,  posto  não  trazerem  a  certeza  da
participação do réu no delito, que, segundo alega, nunca esteve no Estado da
Paraíba.

Antes de adentrar no mérito, mister fazermos um resumo
dos fatos mais relevantes destes autos, para melhor compreendê-los:

1 - O delito ocorreu em 02/06/2007 (fls. 02 e 03);
2 – O réu foi preso em flagrante, ouvido na Delegacia de

Polícia (fl. 07) e, posteriormente, em juízo (fls. 56 a 60);
3 - Em 23/10/2008, foi intimado, no Presídio do Róger (fl.

142v), para constituir  novo advogado,  sob pena de nomeação de Defensor
Público,  tendo  permanecido  inerte  (certidão  de  fl.  143),  foi-lhe  nomeado
Defensor Público (fl. 144), que apresentou alegações finais (fls. 147/149);

4 – Sentenciado em 18/10/2010 (fls. 152/155) a 03 (três)
anos de reclusão, em regime semiaberto, foi deferido o direito de apelar em
liberdade;

5 – Procurado para ser intimado da sentença, no endereço
constante dos autos (Rua João Claudino da Silva, 203, Conjunto Bela Vista,
Cristo  Redentor,  João  Pessoa),  não  foi  encontrado,  em  24/09/2013.  Os
moradores daquele local informaram que eram inquilinos há seis meses e, pelo
que sabiam, o réu teria sido morto um semestre antes na mesma localidade
(certidão de fl. 160v);

6  –  O INSS,  bem como o  Cartório  de  Registro  Civil  das
Pessoas Naturais de João Pessoa, informaram inexistir informação de óbito de
Ivan Ferreira da Silva, filho de Vanda Ferreira da Silva (fl. 164 e fl.);

7 – Realizada consulta no site do Tribunal Regional Eleitoral,
à  fl.  165,  foi  encontrado  registro  de  Ivan  Ferreira  da  Silva,  nascido  em
17/04/1980, domiciliado em Ibirataia, Estado da Bahia;



8  –  Expedida  carta  precatória  para  intimar  o  réu  da
sentença no endereço constante na consulta de fl. 165 (fl. 168);

9 – Intimação realizada em 07/10/2014 (fl. 168v);
10  –  Apresentado  apelo  em  21/10/2014,  por  advogado

constituído na Bahia (fl. 171).

Documentos constantes do processo referentes ao réu:

1  –  Na  2ª  via  da  certidão  de  nascimento,  juntada  no
segundo  volume  destes  autos,  quando  do  cumprimento  de  diligência
requisitada por este relator às fls. , consta o nome de Ivan Ferreira da Silva,
nascido em 08/10/1975, no prédio 203 da Rua João Galdino da Silva, nesta
Capital da Paraíba, filho de Vanda Ferreira da Silva, cujo registro teria sido
lavrado em 10/03/1976. A primeira via consta à fl. 14 dos autos de prisão em
flagrante, anexado;

2 - No Boletim Individual de fl. 16, consta o réu como filho
de pai não declarado e de Vanda Ferreira da Silva, 31 anos, natural de João
Pessoa, endereço na Rua João Claudino da Silva, 203, Bela Vista, profissão
“freteiro”;

3 - Os antecedentes de fls. 26/27 trazem o nome de Ivam
Ferreira da Silva, pai não declarado, filho de Vanda Ferreira da Silva, nascido
em 08/10/1977, natural de João Pessoa, RG/CPF/CGC não cadastrado. Consta,
ainda, que “há registros homônimos sem dados de filiação e/ou documentos
identificadores” (livro distribuidor anterior ao SISCOM);

4 - No interrogatório realizado em 04/10/2007 (fl.  56), o
réu declarou ter 32 anos, ser natural de João Pessoa, solteiro, analfabeto, filho
de pai não declarado e de Vanda Ferreira da Silva.

Em todos os documentos em que consta a assinatura do
acusado, este assinou colocando a digital.

Documentos apresentados pelo recorrente:

1 – Declaração da empresa em que trabalhou nos períodos
de 02/10/2000 a 09/06/2009 e 01/06/2011 a 30/01/2014 (fl. 176);

2  –  CPF  nº  292.790.348-47  e  RG  nº  20.532.150-8
(expedida no Rio de Janeiro em 19/03/2009), contendo data de nascimento de
17/04/1980, filho de Manoel Pereira da Silva e Vanda Ferreira da Silva, natural
da Bahia, certidão de casamento registrado no Rio de Janeiro;

3 – foto (fl. 178);
4  –  CTPS nº  16227,  emitida  em 14/04/1998,  no  Rio  de

Janeiro,  contendo  assinatura  por  extenso  do  recorrente,  e  anotações  de
salários e férias (fls. 179/181).

Todos  os  documentos  assinados  pelo  apelante  contêm  a
assinatura por extenso do seu nome.

Observa-se da certidão circunstanciada expedida pela Vara
de Execuções Penais da Capital, em 21/08/2017, que Ivam Ferreira da Silva,



natural de João Pessoa, nascido em 08/10/1977, filho de Vanda Ferreira da
Silva e pai não declarado, sentenciado nos autos de nº 200.2000.028.192-9,
em 02/12/2000, foi posto em liberdade em 12/03/2010, por ter cumprido pena
(fl. – vol. II). 

Ora,  apesar  do  insucesso  dos  exames  papiloscópicos,
juntados  no volume II  deste feito,  em cujos laudos consta que o material
enviado para análise apresentou “número de pontos característicos reduzido e
insuficiente  para  a  realização  do  confronto  datiloscópico”,  observa-se  dos
documentos  anexados,  a  discrepância  de  dados  pessoais  entre  o  réu  e  o
recorrente, como data de nascimento, naturalidade, filiação - no tocante ao
genitor, e grau de instrução, sendo o denunciado analfabeto.

Resta,  portanto,  evidenciado,  não se tratarem da mesma
pessoa, réu e recorrente, razão pela qual impõe-se a exclusão deste último da
relação processual, por ser parte ilegítima. Vejamos.

Dispõe o caput do art. 577 do CPP:

“Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público,
ou  pelo  querelante,  ou  pelo  réu,  seu  procurador  ou  seu
defensor”. Destaquei.

A legitimidade é requisito subjetivo para interposição de um
recurso, assim como o interesse e a sucumbência.

Além disso, a ilegitimidade da parte é causa de nulidade do
ato, consoante se verifica do art. 564, inciso II, do mesmo diploma legal.

In  casu,  o  recorrente  não  é  o  réu,  mas  um homônimo,
sendo  pessoa  estranha  à  relação  processual  da  qual  resultou  em  uma
condenação, de maneira que deve ser excluído da relação processual.

Assim,  dou  provimento  ao  recurso  para  excluir  o
apelante dos presentes autos.

Por  outro  lado,  verifica-se  que  o  réu  foi  assistido  pela
Defensoria Pública, que foi intimada da sentença, em 27/05/2013 (fl. 155v).

Ocorre que, como o réu não foi intimado da sentença, já
que  a  pessoa  intimada  não  se  trata  do  acusado,  conforme  alhures
demonstrado, mister a intimação da sentença do verdadeiro denunciado. 

É  que a jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é
uníssona quanto à necessidade de intimação do réu da sentença, seja pessoal
ou por edital, quando frustrada a primeira, nos casos em que se livra solto e é
assistido por defensor público ou dativo. Vejamos:

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA  DO  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO  CABIMENTO.



SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  RÉU  SOLTO.  INTIMAÇÃO
PESSOAL  FRUSTRADA.  POSSIBILIDADE  DE  INTIMAÇÃO
POR  EDITAL. DEFENSORIA  PÚBLICA  DEVIDAMENTE
INTIMADA. AUSÊNCIA  DE  NULIDADE.  PREJUÍZO  NÃO
DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
diante  da  utilização  crescente  e  sucessiva  do  habeas  corpus,
passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade  de  concessão  da  ordem,  de  ofício,  nos  casos  de
flagrante ilegalidade.
2.  Não  há  se  falar  em  irregularidade  na  intimação  do
paciente solto quanto à sentença condenatória por edital,
quando frustradas sua intimação pessoal e as diligências
de  contatos  telefônicos  nos  endereços  e  números
fornecidos dos autos.
3. Encontrando-se o réu em liberdade e possuindo conhecimento
acerca da ação penal contra si ajuizada, compete-lhe comunicar
ao Juízo eventual mudança de endereço, o que não ocorrera no
caso dos autos. E, nos termos do artigo 565 do CPP, não poderá
as partes arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual
tenha concorrido, o que se verifica na hipótese.
4.  Regular  se  mostra  a  comunicação  processual  da
sentença  condenatória  ao  réu  solto,  via  edital,  e  à
Defensoria Pública, pessoalmente.
5. A ausência de demonstração de eventual prejuízo decorrente
do  trânsito  em  julgado  da  condenação,  sem  que  a  defesa
indicasse  de  que  forma  a  situação  do  réu  poderia  ter  sido
melhorada  em  eventual  recurso,  impede  a  declaração  de
nulidade,  pois  a  não  interposição  de  recurso,  por  si  só,  não
denota prejuízo ao réu.
6. Habeas corpus não conhecido”.
(HC  396.153/RO,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017,  DJe
22/08/2017). Destaquei.

“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA.  RÉU  NÃO  LOCALIZADO.  DEFENSOR  PÚBLICO.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  POR  EDITAL.  NULIDADE.  ORDEM
CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 392, inciso VI, do Código
de Processo Penal, se o réu não for localizado e não tiver
defensor constituído, deverá ser intimado da sentença via
edital. Embora se admita a intimação apenas do defensor
constituído, no caso de réu solto, tal compreensão não se
aplica ao defensor público. 2. In casu, o paciente não estava
preso,  sendo  condenado  a  cumprir  pena  em  regime  aberto.
Procurado  pelo  oficial  de  justiça  para  intimação  pessoal  da
sentença,  ele  não  foi  localizado,  conforme  devidamente
certificado. Por não possuir advogado constituído, foi intimada a
defensoria  pública,  que  interpôs  apelação.  Não  se  observou,
contudo,  a  exigência  de  intimação  do  réu  via  edital,  sendo
evidente a nulidade processual. 3. Ordem concedida para anular
o processo a partir  da sentença condenatória,  a fim de que o



paciente  seja  intimado da condenação,  pessoalmente  ou,  caso
não seja possível, via edital”. 
(HC: 128694 ES 2009/0027751-2, Relator: Ministra MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  Data  de  Julgamento:
27/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/10/2011). Destaquei.

Assim,  deve  o  Juízo  de  origem  dar  continuidade  à
ação, procedendo à intimação do réu da sentença condenatória, pela
via editalícia, posto que, a despeito deste ter sido devidamente assistido pela
Defensora Pública, que, intimada da sentença, não apelou,  com o intuito de
evitar futuras arguições de nulidades, a teor do art. 392 do Código de Processo
Penal, o réu deve ser cientificado do  decisum.  Como não foi encontrado no
endereço constante dos autos (Rua João Claudino da Silva, 203, Conjunto Bela
Vista, Cristo Redentor, João Pessoa), deve ser procedida a sua intimação por
edital.

Por  todo  o  exposto,  em  desarmonia  com  o  parecer
ministerial,  DOU PROVIMENTO AO RECURSO para  excluir  o  apelante  da
relação processual, devendo o Juízo de origem dar continuidade à ação. 

Intime-se a pessoa do recorrente desta decisão, por
carta precatória, anexando cópia.

Proceda-se à renumeração dos autos a partir da fl. 198, do
volume I.

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.

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


