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PROCESSUAL PENAL. Apelação Criminal. Dos crimes contra 
o  patrimônio.  Furto  qualificado.  Subtração  de  água.  Ligação 
clandestina  na adutora.  Tese de furto  famélico.  Ausência  de 
perigo atual. Furto cometido ao longo de dez anos. Inexistência 
de  Estado  de  necessidade.  Materialidade  e  autoria. 
Comprovação. Condenação. Provimento.

_ Não há que se falar em furto famélico quando a subtração da 
água ocorre por mais de dez anos, afastando-se o perigo atual 
e o estado de necessidade, sendo, portanto, a hipótese de furto 
qualificado em virtude da ligação clandestina na adutora.

_ Comprovada a materialidade e autoria, deve-se condenar o 
réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, § § 3º e 4º, I, do 
CP). 

_ Provimento.
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VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em negar  provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, 
que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da 
Comarca de Solânea que absolveu o réu Francisco Ferreira da Silva, conhecido como 
Chico da Bodega, da acusação de ter cometido o crime previsto no art. 155, § § 3º e 4º, I, 
do Código Penal. 

Infere-se dos autos que o apelado foi denunciado sob a acusação 
de,  nas  imediações  do  Km  03  da  rodovia  PB-105,  próximo  ao  motel  “Charme”,  ter 
subtraído  para  si,  mediante  destruição  de  obstáculo  à  subtração,  coisa  alheia  móvel 
(água) distribuída pela COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA – CAGEPA.

Narrou  a  peça  acusatória  que  a  empresa  de  água  realizou 
fiscalizações  periódicas,  sem  agendamento,  motivados  pela  queda  no  faturamento  e 
pelas  constantes  reclamações  da  população  no  que  diz  respeito  à  falta  de  água,  e 
constatou  as  ligações  clandestinas  da  água  conduzida  pela  adutora  da  CAGEPA, 
iniciando-se no Sítio Aldeia localizado na cidade de Solânea se estendendo ao Município  
de Arara, neste Estado.

O juiz absolveu o réu, sob o fundamento de que o furto da água 
ocorreu por estado de necessidade da sobrevivência dele e de sua família (sentença às 
fs. 141/145). 

Em  suas  razões,  o  Ministério  Público  alega  que  a  decisão  foi 
contrária às provas dos autos.

Sustenta que não se trata de furto famélico, sob o fundamento de 
que não há o estado de extrema penúria, nem uma necessidade urgente e relevante, e 
aduz que o apelado furtava a água de forma reiterada. 
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Registra  que  o  apelado  possuía  um  hidrômetro  que  marcava  o 
consumo da água, contudo o hidrômetro permaneceu por vários meses abaixo do normal,  
sob o argumento  de que água utilizada pelo  apelado não era a  distribuída de forma 
regular pela CAGEPA mas que provinha da ligação clandestina.

Requer o provimento da apelação (fs. 151/159).

Contrarrazões às fs. 161/177.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento da apelação. 
(fs. 194/195). 

É o relatório. 

_ VOTO _ Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator)

1. MÉRITO:

1.1 MATERIALIDADE E AUTORIA:

O recurso deve ser provido.

Inicialmente,  cumpre  o  registro  de  que  a  cidade  de  Arara, 
localizada na região do agreste paraibano e com a população estimada em treze mil  
habitantes,  é  abastecida  pela  água  existente  no  sítio  Aldeia  e  Camará  situados  no 
município de Solânea, e que, segundo o relatório feito pela CAGEPA, a referida água 
estava sendo insuficiente para abastecer a cidade de Arara, tendo em vista que ao longo 
dos 15 km da adutora foram encontradas várias ligações clandestinas (f. 10), dentre as 
quais,  a  ligação  clandestina  feita  pelo  apelado,  localizada  em  sua  propriedade  no 
município de Solânea (f. 27).

Conforme  se  depreende  do  relatório,  o  apelado  não  apresentou 
nenhuma resistência na fiscalização e permitiu o corte da ligação clandestina (f. 27). 

Pois  bem.  Analisando  o  contexto  probatório,  vislumbra-se  que 
assiste razão ao apelante, pelos motivos a seguir delineados.

Com efeito, sabe-se que o furto famélico exige prova de perigo atual 
e inevitável a direito próprio ou alheio, além da prova de que o agente atuou em estado de 
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necessidade, e, a hipótese em apreço, não atende tais requisitos. 

De plano, percebe-se a ausência do perigo atual e inevitável, tendo 
em vista  que  o  furto  da  água  perdurou  por  dez  anos,  ou  seja,  não  foi  apenas  em 
momentos de seca, mas em um período contínuo de dez anos, conforme confessado pelo 
próprio apelado na fase policial e perante a autoridade judicial. Vejamos:

(…) QUE quando o interrogado chegou a propriedade a adutora já existia e 
a ligação clandestina também; QUE usou a água da adutora durante esse  
período somente para o consumo doméstico; QUE cria gado, mas para  
eles comprava água; (…) f. 56

(…)  quando eu cheguei lá já tinha, eu moro lá há cerca de dez anos (…) 
eu tirei água para mim beber, eu não roubei, eu tirava água na vista de 
todo mundo. (DVD, duração 0:02:30 até 0:02:53, f. 127)

Apesar do apelado afirmar que a água retirada, mediante ligação 
clandestina, da adutora que abastecia a cidade de Arara, era para a sua subsistência na 
época de seca, há prova de que o uso da água era utilizada continuamente, em virtude da  
propriedade do apelado ser abastecida com água encanada fornecida pela CAGEPA da 
agência local do município de Solânea e o hidrômetro apontar um consumo muito aquém 
do normal, tanto que fora efetuada uma troca do aparelho, e mesmo assim, constatou-se 
um nível muito baixo de consumo da água.

Vejamos o depoimento do agente de manutenção da CAGEPA, que 
confirma a troca do hidrômetro por acreditarem que estava com defeito em virtude do 
baixo consumo de água:

a) Testemunha Charles Ferreira (agente de manutenção) :

(…) ele tinha substituído antes desta vistoria mas em outra  etapa porque 
dizia que não dava o consumo mais, só que consumo permanecia baixo 
(…) na época que a  gente foi  fazer  a vistoria  já  tinha sido substituído 
(DVD, duração entre 0:04:53 e 0:05:18, f. 127).

b) Testemunha Waldeci Evaristo (agente de manutenção):

(…) tem um hidrômetro sim no qual, na época, era efetivada a ligação de 
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água. (…) todo mês nós iríamos lá tirava a leitura e verificava que a leitura 
estava igual ao da anterior com o consumo muito baixo. (…) justamente a 
gente chegou até o ponto de trocar o hidrômetro pois nós desconfiávamos 
que o hidrômetro não estava funcionando. (...) Lá era baixo pelo motivo do 
hidrômetro não estar marcando o consumo real do imóvel. (…) justamente 
isso, a gente passava num mês e a leitura permanecia até a mesma no 
mês  seguinte  (…)  justamente,  nunca  aumentava.  Daí  que  a  Cagepa, 
primeira a coisa a fazer foi trocar o hidrômetro por motivo de desconfiar 
primeiro  de equipamento  da empresa (DVD,  duração entre  0:01:55 até 
0;02:49, f. 127).

Portanto,  percebe-se  que  o  apelado  não  agiu  em  estado  de 
necessidade, pois o furto da água ocorreu ao longo de dez anos, mesmo possuindo água 
encanada em sua propriedade, que não a consumia por subtrair a água da adutora que 
abastecia a cidade de Arara-PB, prejudicando a população dessa cidade.

Segundo  o  agente  de  manutenção  Rivelton  Costa  de  Souza,  as 
fiscalizações na zona rural daquela região ocorreram a pedido do Ministério Público, em 
virtude da falta de água em algumas residências da cidade de Arara, por inexistir pressão 
na água. Eis o que disse na fase do inquérito policial:

“QUE é o  responsável  pela  manutenção da adutora que tem início  na 
cidade de Solânea/PB e se estende até o Sítio Fazenda Velha; QUE as 
fiscalizações  ao  longo  da  rede  não  eram  feitas  com  frequência,  mas 
devido a uma solicitação do Ministério Público da cidade de Arara/PB, foi 
solicitada  uma  fiscalização  ao  longo  da  adutora,  haja  vista  que  a 
população estava sendo prejudicada, devido a falta de pressão da água 
não estava chegando a algumas residências. 
(…) QUE na primeira vistoria foi no Sítio Fazenda Velha de propriedade 
de Francisco Ferreira da Silva, conhecido por “CHIGO DA BODEGA”, nela 
foi  constatado  um  furto  na  adutora,  na  espessura  de  uma  caneta 
esferográfica,  e desse furo saia uma mangueira que era usado para a 
criação de gado e plantação; (f. 92) 

Em juízo, os agentes de manutenção  Charles Ferreira  e  Waldeci  
Ferreira confirmaram o furo com uma mangueira na adutora que abastecia a cidade da 
Arara-PB. Vejamos:

(…) a gente foi até a residência dele, do Senhor. Até falei pessoalmente 
com ele, aí perguntei sobre se ele tinha a ligação clandestina, conforme a 
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denúncia,  e  ele  não  se  recusou,  confessou  e  mostrou  o  canto  aonde 
estava a ligação clandestina. Um furo com a mangueira e um pedacinho 
de alumínio colocado no furo (DVD, duração entre 0:00:58 e 0:01:27, f. 
127).

(…) a equipe da CAGEPA constatou que existia uma ligação clandestina 
na residência do próprio, saindo da adutora que ia direcionado a Arara-PB 
(…)  lá  tinha  um  furo  de  mais  ou  menos  um  centímetro  e  tinha  uma 
mangueira tirando água da adutora, e essa mangueira ia em direção a 
propriedade (DVD, duração entre 0:00:55 e 0:01:38, f. 127).

Dessa forma, não há que se falar em furto famélico, porquanto a 
materialidade e a autoria do furto qualificado restou devidamente comprovada, de modo 
que o apelado deve responder pelo delito previsto no art. 155, § § 3º e 4º, I,  do Código 
Penal1.

2. DISPOSITIVO:

Ante o  exposto,  dou provimento ao  recurso,  para,  reformando a 
sentença,  julgar  procedente  a  denúncia,  e  condenar  Francisco  Ferreira  da  Silva, 
conhecido como Chico da Bodega, nas sanções do art. 155, § § 3º e 4º, I, do CP, no que 
passo a sopesar a dosimetria da pena, com assento ao sistema trifásico preconizado nos 
arts. 59 e 68 do Código Penal.

Antes  de proceder  à  aplicação da pena,  transcrevo a capitulação 
dada ao tipo penal em voga, para daí se deter na quantificação legal com base nas suas  
respectivas balizas punitivas (mínima e máxima):

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha 
valor econômico.
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

1Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.
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;
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I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

Assim, tocante ao exame das circunstâncias judiciais, vejo:

Quanto à culpabilidade, é grave, porquanto a subtração da água para 
si, em uma atitude egoísta e individualista, trouxe sérios prejuízos para a coletividade, tendo 
em vista que dificultou o abastecimento de água a população da cidade de Arara.

Não há antecedentes criminais (f. 85).

Não  existes  elementos  para  se  aferir  a  sua  conduta  social  e  a  sua 
personalidade.

Aos  motivos  do  crime,  percebe-se  que  era  fazer  uso  da  água 
gratuitamente, levando vantagem ilícita em relação aos demais usuários da CAGEPA.

Às  circunstâncias, que lhe foram propensas em virtude da adutora 
passar pela sua propriedade e pela escassa fiscalização da CAGEPA.

Às  consequências do  crime  foram  graves  eis  que  prejudicou  o 
abastecimento de água na cidade de Arara, contudo, deixo de considerá-la por já ter sido 
sopesada na culpabilidade. 

Ao  comportamento da  vítima,  no  caso,   a  CAGEPA,  em  nada 
contribuiu para a conduta criminosa do apelado.

Verificando  que  a  culpabilidade  e  as  circunstâncias  judiciais 
foram negativas, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) 
anos e 3 (três) meses de reclusão. Reconheço a circunstância atenuante da confissão 
(art.65, III, d, do CP), tendo em vista que a confissão do apelado serviu como fundamento 
para a condenação, de modo que atenuo a pena em 3 (três) meses, resultando em 2 
(dois) anos de reclusão, que, diante da ausência de demais circunstâncias atenuantes ou 
agravantes, bem como, à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, torno-  
a definitiva.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, determino que 
se inicie no aberto, tendo em vista que se trata de réu primário, sem antecedentes criminais, 
além do quantitativo da pena (02 anos) permitir que seja cumprida inicialmente no regime 
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mais brando. Assim dispõe o art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal2.

Verifica-se, pois, que o apelado atende aos requisitos do art. 44 do 
Código Penal, fazendo  jus a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas 
restritivas de direitos: a) prestação de serviços à comunidade (art.46, CP)3 e b) limitação 
de fim de semana (art.48, CP)4, a serem definidas pelo juiz da execução (art. 149, I, da 
LEP)5.

Condeno, também, o réu ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado esta decisão, lance-se o nome do réu no Rol 
dos Culpados, remeta-se seu Boletim Individual ao Setor de Estatística da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado da Paraíba e expeça-se a respectiva Guia de Recolhimento 
à Vara das Execuções Penais da Comarca de Solânea/PB.

Suspendo, ainda, os direitos políticos do acusado, com estribo no art.  
15,  III,  da  Constituição  Federal,  enquanto  perdurarem  os  efeitos  desta  condenação,  
devendo-se proceder às comunicações de praxe ao Tribunal Regional Eleitoral.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,  
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...);
§ 2º – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o 

mérito  do condenado,  observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência  a 
regime mais rigoroso:

(…)
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o 

início, cumpri-la em regime aberto.
3Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis 
meses de privação da liberdade. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
4Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) 
horas  diárias,  em casa  de  albergado ou  outro  estabelecimento  adequado.  (Redação dada  pela  Lei  nº  7.209,  de 
11.7.1984)
5Art. 149. Caberá ao Juiz da execução:

I - designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto 
ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões;
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Façam-se as comunicações necessárias.

É o voto. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás 
de Brito Pereira Filho, Presidente, em exercício, da Câmara Criminal, dele participando os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz  Sílvio  Ramalho Júnior,  relator,  José 
Guedes Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des. 
Carlos  Martins  Beltrão  Filho),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito 
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes 
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de março 
de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
Relator 
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