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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0005289-42.2011.815.2003  –  3ª  Vara  Regional  de
Mangabeira – Comarca de João Pessoa
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTES: Adriano Francisco da Silva e José Ailton Francisco da Silva
DEFENSOR PÚBLICO: Fernando Éneas de Souza
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE    PORTE  ILEGAL  
DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
INTEMPESTIVIDADE  RECURSAL EVIDENCIADA EM
RELAÇÃO A UM DOS RÉUS.  NÃO CONHECIMENTO
DA  RESPECTIVA  INSURREIÇÃO.  DELITO  DE
TENTATIVA DE  FURTO  QUALIFICADO.  ALEGAÇÃO
DE  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  PARA  CONDENAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA DO
DELITO  SOBEJAMENTE  COMPROVADAS  NO
ACERVO PROBATÓRIO.  PEDIDO DE REDUÇÃO DAS
REPRIMENDAS.  NÃO  ACATAMENTO.  PENA
PRIVATIVA DE  LIBERDADE. PENA-BASE  ALÉM  DO
MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS  AO  RÉU.  TENTATIVA.
REDUTOR  PERTINENTE  AO  ITER  CRIMINIS
PERCORRIDO.  MANUTENÇÃO.  PENA  DE  MULTA.
PROPORCIONAL  A  REPRIMENDA  CORPORAL.
DOSIMETRIA  ADEQUADA.  CONHECIMENTO
PARCIAL  DO  APELO  E,  NA  PARTE  CONHECIDA,
DESPROVIMENTO.

— Para  admissibilidade  dos  recursos,  necessário  se  faz  o
preenchimento  de  alguns  pressupostos  legais,  dentre  eles,  a
obrigatoriedade de ser oposto dentro do prazo legal.

—  In casu, o réu, condenado pelo crime do art. 14 da Lei nº
10.826/2003, interpôs o recurso extemporaneamente, razão pela
qual sua irresignação não deve ser conhecida.

— Não há que se falar em ausência de provas para condenação,
quando o conjunto probatório dos autos é firme e contundente
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em atestar a materialidade do crime e o réu como o seu autor.
No caso, não obstante a vítima não tenha sido localizada para
prestar  declarações  em  juízo,  seu  depoimento  no  inquérito
policial  agregado  e  alinhado  aos  depoimentos  dos  policiais
produzidos sob o crivo do contraditório são provas suficientes
para alicerçar um decreto condenatório.

— No caso dos  autos,  verifica-se que  a  pena-base  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. 

— A diminuição da pena pela tentativa deve considerar o  iter
criminis percorrido pelo agente para a  consumação do delito.
Na espécie, resta adequada a fração mínima aplicada, levando
em conta o critério do  iter criminis,  que foi substancialmente
percorrido e chegou muito próximo da consumação, mormente
porque o réu  adentrou no apartamento alheio, mediante arrom-
bamento da porta do imóvel, sendo surpreendido pelo proprietá-
rio, na cozinha da residência, com um aparelho DVD em via de
ser subtraído.

—  Na  hipótese,  a  pena  de  multa,  prevista  como  sanção
cumulativa  do  delito, seguiu  os  mesmos  parâmetros  da
reprimenda  corporal,  guardando-lhe  proporcionalidade,
devendo, pois, ser mantida.

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  CONHECER  PARCIALMENTE  do
recurso e,  na parte  conhecida,  NEGAR PROVIMENTO,  nos termos  do voto do
relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta
pelos réus Adriano Francisco da Silva e José Ailton Francisco da Silva, em face da
sentença  das  fls.  154/158v,  prolatada  pelo  Juiz  de  Direito  da  3ª  Vara  Regional  de
Mangabeira  da  Comarca  desta  Capital,  Manoel  Gonçalves  Dantas  de  Abrantes,  nos
autos da ação penal acima numerada promovida pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba, que julgou, parcialmente, procedente a denúncia para condenar:

1) José Ailton Francisco da Silva,  pelo delito de tentativa de
furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, estabelecendo
uma pena de  2  (dois)  anos  e  2  (dois)  meses  de  reclusão,  no regime inicial  aberto,
cumulada com 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia-multa no importe de um 1/30 (um
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trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Com base no art. 44 do CP, foi
concedida a substituição da pena privativa de liberdade por duas reprimendas restritivas
de  direitos,  uma na  modalidade  de  prestação  de  serviço  à  comunidade  e  outra,  na
interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar certos lugares;
e 

2) Adriano Francisco da Silva, pelo delito de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, estabelecendo
uma pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, cumulada com 24 (vinte
e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa no importe de um 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo vigente à época do fato. Com base no art. 44 do CP, foi concedida a
substituição da pena privativa de liberdade por duas reprimendas restritivas de direitos,
uma  na  modalidade  de  prestação  de  serviço  à  comunidade  e  outra,  na  interdição
temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar certos lugares.

Aos réus foi concedido o direito de apelarem em liberdade. 

Narra a denúncia que:

“(…)

Informa a peça policial, iniciada por auto de prisão em flagrante, que, no dia
06 de fevereiro de 2011, por volta das 03h3Omin o acusado tentou subtrair
um aparelho DVD da vítima ALMIR PESSOA DE SOUZA JÚNIOR, e, para
isso,  arrombou  a  porta  da  residência  que  fica  localizada  no  Bairro  dos
Bancários.
Ademais, extrai-se do inquérito que a esposa da vítima ouviu um barulho em
seu apartamento e foi  verificar o que era,  deparando-se com um aparelho
DVD em cima da pia da cozinha e, em seguida, com o primeiro acusado ao
lado da máquina de lavar, o qual, após uma luta corporal, foi amarrado pela
vítima com um fio, já que havia tentado esfaqueá-la com uma faca de mesa.
Ressalte-se ainda que, logo em seguida, o segundo acusado entrou na casa,
dizendo ser irmão daquele primeiro, exigindo que ele fosse desamarrado e
portando uma arma de fogo, momento em que a vítima tentou desarmá-lo,
havendo dois disparos, sem que atingisse ninguém.
A  polícia  foi  acionada  por  volta  das  03h40min,  para  comparecer  no
Condomínio Vilar, no Bairro dos Bancários e, ao chegar lá, prenderam em
flagrante delito os dois acusados e os conduziram à Delegacia. 

(...)”

Nas razões recursais, deduzidas pelo réu Adriano Francisco da
Silva, fls. 197/200, pleiteia-se a absolvição, sustentando ausência de provas para lastrear
uma condenação criminal.

Nas razões recursais, deduzidas pelo réu José Ailton Francisco
da Silva, fls. 206/210, pleiteia-se a absolvição, também, sustentando ausência de provas
para lastrear uma condenação criminal. E, em caráter secundário, requer a diminuição
das reprimendas impostas. 

Nas contrarrazões das fls. 212/217, o Órgão Ministerial pugna
pelo desprovimento dos recursos interpostos. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através de parecer do
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Promotor  de Justiça convocado,  Amadeus Lopes  Ferreira,  fls.  223/229,  opinou pelo
desprovimento dos apelos. 

É o relatório.

VOTO:

DO RÉU ADRIANO FRANCISCO DA SILVA

O órgão julgador  ad quem, quando do julgamento do recurso,
independentemente do juízo de admissibilidade feito pelo juiz a quo, é competente para
proceder a novel análise dos pressupostos recursais, dentre eles a tempestividade.

Compulsando  os  autos,  observa-se  que  o  advogado  dos
apelantes foi intimado da sentença, através de nota de foro nº 40/15, publicada no
Diário da Justiça do dia 09/03/2015, na página 28. 

Por  sua  vez,  o  réu  Adriano  Francisco  da  Silva,  embora
respondesse ao processo em liberdade e não houvesse necessidade de sua intimação
pessoal, a teor do art. 392, II, do CPP,  foi intimado da sentença em 12/03/2015 (fls.
160/160v).

Nesse norte,  o  prazo para interposição de apelação,  sendo de
cinco dias, consoante art. 593,  caput, do CPP, teve seu início em  13/03/2015 (sexta-
feira) e o término em 17/03/2015 (terça-feira).

Compulsando  os  autos,  verifico  que  o  presente  recurso
somente foi interposto em 24/03/2015 (conforme data da petição de recurso, fls.
163), portanto, fora do prazo legal.

Destarte,  diante  da  manifesta  intempestividade  recursal,
inaceitável o conhecimento do recurso em relação ao réu Adriano Francisco da Silva
e seu, posterior, julgamento.

DO RÉU JOSÉ AILTON FRANCISCO DA SILVA

  Por  outro  lado,  o  réu  José  Ailton
Francisco  da  Silva, embora  também respondesse  ao  processo  em  liberdade  e  não
houvesse  necessidade  de  sua  intimação pessoal,  a  teor  do  art.  392,  II,  do  CPP,  foi
intimado por edital, com prazo de 90 dias, publicado em 19/03/2015 (fls. 164). Assim,
sua irresignação se encontra tempestiva e, por tal razão, passo a analisar o respectivo
mérito recursal.

O referido apelo cinge-se aos seguintes pontos: a)  pedido de
absolvição  por  alegada  falta  de provas  para  lastrear  uma  condenação;  e,  de  forma
secundária, b) redução das reprimendas impostas.

O tipo penal, no qual o réu se encontra incurso, preceitua:

Código Penal
Furto
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Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa ,  se o crime é
cometido:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
(…)

Art. 14 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
Tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Pena de tentativa (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a
pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Pois bem.  No que toca ao argumento de ausência de provas
para a condenação, não merece prosperar.

A materialidade e autoria do crime estão amplamente comprova-
das pelos depoimentos prestados na esfera policial, fls. 05/08 e em juízo, fls. 99 e mí-
dias das fls. 138; laudo de constatação de danos em imóvel residencial nº 385/2011, fls.
63/69; e relatório técnico nº 0166/11 – GELF, fls. 70. 

Vejamos:

As testemunhas Francivaldo Evaristo de Lima e José Fausto
de Oliveira Filho, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu ,
às fls. 99 e na mídia das fls. 138, ratificam as afirmações prestadas na esfera policial, no
sentido de que, estavam de serviço do dia do ocorrido, quando receberam o comunica-
do, via CIOP, de que estava havendo um assalto no Condomínio Senador Vilar, Bairro
dos Bancários, nesta cidade. Asseveram que se deslocaram até o local e, antes de lá che-
garem, ouviram disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao local, encontraram o
acusado José Ailton amarrado no apartamento da vítima, tendo esta informado que o ha-
via encontrado na cozinha do seu apartamento de posse de um aparelho DVD e o rendi-
do com ajuda dos vizinhos. Afirmam os depoentes que a vítima os relatou, também,
que, após render José Ailton, chegou o acusado Adriano, que é irmão de José Ailton,
exigindo, num tom ameaçador e com a mão na cintura, que este fosse solto, oportunida-
de em que a vítima, tentando evitar que Adriano sacasse a arma, entrou em luta corporal
para desarmá-lo, momento em que a arma disparou duas vezes, mas não atingiu nin-
guém. 

A vítima Almir Pessoa de Souza Júnior, por ocasião da sua oi-
tiva na esfera policial (fls. 08), declarou os fatos, nos termos acima relatados pelos poli-
ciais.

As testemunhas arroladas pela defesa, José da Silva Santos e
Valdilene Maria de Lima Santana, em seus depoimentos, atestam a boa conduta social
dos réus, porém, declaram que não presenciaram os fatos e só chegaram ao local após o
evento,  sabendo,  por  ouvir  dizer,  que  o  acusado José  Ailton,  na  madrugada do dia
06/02/2011, entrou no apartamento da vítima, tendo sido detido por esta.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
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Por seu turno, o réu José Ailton, embora não assuma as imputa-
ções da denúncia, suas alegações são frágeis e vacilantes, no sentido de que a vítima lhe
abordou, quando passava em frente ao prédio, em que aquela residia, levou-o, com uso
de força física, até o apartamento, depois o amarrou e chamou a polícia, sem que hou-
vesse qualquer rixa existente entre ambos. Tal argumento não possui, pois, o condão de
lhe eximir a responsabilidade criminal.

Destarte,  não obstante  a  vítima não tenha sido localizada
para prestar declarações em juízo, seu depoimento no inquérito policial agregado e
alinhado aos depoimentos dos policiais produzidos em contraditório são provas su-
ficientes para imputar a materialidade e a autoria do crime ao increpado.

 No  que  toca  ao  pedido  de  redução  das  reprimendas
aplicadas, não há de ser acatado.

Quanto à pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena-
base foi fixada além do mínimo legal (um ano e três meses de reclusão a mais), em
virtude do juízo a quo ter considerado algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
desfavoráveis ao réu, a saber, culpabilidade e circunstâncias do crime, estando as razões
de convencimento do julgador devidamente fundamentadas no decisum impugnado (fls.
157).

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,
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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)

HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO  A RECURSO
PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.  AUMENTO
DA  PENA-BASE.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  CRITÉRIO
MATEMÁTICO  DE  AUMENTO  DE  PENA NA TERCEIRA FASE  DA
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  -  STJ.  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR
AS PENAS DO PACIENTE.
(...)
-  Não  há  constrangimento  ilegal  na  fixação  da  pena-base   acima  do
mínimo legal, notadamente quando a sentença fundamenta o acréscimo
no  fato  de  que  o  paciente  agiu  com  acentuada  periculosidade  e
insensibilidade moral, ao atirar contra a vítima em fuga.
- Nos termos do disposto no Enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o
aumento  na  terceira  fase  de  aplicação  da  pena  no  crime  de  roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
Ressalva do entendimento deste Relator.
- Na hipótese, o aumento da pena em fração superior a 1/3 seguiu o critério
matemático, a evidenciar a necessidade de  aplicação da fração mínima.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para reduzir as
penas do paciente.
(HC  286.879/SP,  Rel.  Ministro  ERICSON  MARANHO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),  SEXTA  TURMA,
julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015)

Na sequência, a pena foi diminuída em 1/3 (um terço), em razão
da causa de diminuição pertinente à tentativa, estando a fração devidamente justificada
pelo iter criminis percorrido pelo acusado, que se aproximou da consumação do delito,
uma vez que adentrou no apartamento da vítima, mediante arrombamento da porta do
imóvel, sendo surpreendido por ela, na cozinha da residência, com um aparelho DVD
em via de ser subtraído.  Restando, assim, uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 2
(dois) meses de reclusão. 

 
A pena de multa seguiu os mesmos parâmetros da reprimenda

corporal: inicialmente foi fixada em 18 (dezoito) dias-multa e, após a redução (1/3),
finalizada em 12 (doze)  dias-multa,  sendo o valor do dia-multa estabelecido no
mínimo legal (1/30 do salário-mínimo). 

No que diz respeito à fixação do regime inicial de cumprimento
da pena, far-se-á com base no art. 33 do Código Penal, levando-se em consideração os
critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal.  In casu, está o regime aberto
fixado dentro dos padrões legais. 

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO APELO
E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO. 

Os réus se encontram soltos e a pena privativa de liberdade
foi  substituída  por  duas  restritivas  de  direitos.  Após  o  trânsito  em  julgado,
encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para a execução definitiva. 
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É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  do  exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor,
e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de Desembargador). Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito da
Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino  da
Costa, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


