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APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO
QUALIFICADO.  DESVIO  DE  ÁGUA  DA
CAGEPA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTESTES.  PROVAS  CONSISTENTES.
AFASTAMENTO  DA  QUALIFICADORA.
CASSAÇÃO  DA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  CRIME  REMANESCENTE
DE  FURTO  SIMPLES.  PENA  MÍNIMA  EM
ABSTRATO  IGUAL  A  UM  ANO.
NECESSIDADE  DE  PRONUNCIAMENTO  DO
PARQUET  SOBRE  PROPOSTA  DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI
Nº  9.099/95.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

-  Os elementos coligidos aos autos dão conta da
realização  de  uma  ligação  clandestina  que
possibilitava o furto de  água,  até o momento da
fiscalização  pela  CAGEPA,  no  imóvel  rural  de
responsabilidade  do  réu,  demonstrando  a  autoria
em relação à subtração em apuração.

- A qualificadora  de  rompimento  de  obstáculo
deve  ser  afastada,  pois  ao  fazer  uma  ligação
clandestina  na  adutora  que  conduzia  a  água,
desviando-a para uma pequena barragem em sua
propriedade, a violência restou desferida contra o
próprio bem e não contra obstáculo que visasse a
proteção deste.
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- Crime  remanescente  com  previsão  de  pena
mínima de um ano. Necessidade de cumprimento do
art. 89 da Lei nº 9.099/95.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

A C O R D A a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar provimento parcial  ao
recurso, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante  a  2ª  Vara  da  Comarca  de  Queimadas/PB,  Rinaldo
Araújo  da  Costa,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como  incurso  nas
sanções do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, conforme narrativa constante
da exordial acusatória que passo a transcrever (fls. 02/03):

“Infere-se  dos  autos  do  inquérito  policial  em
anexo que, no dia 09 de abril de 2014, na Rua José Vicente, Jardim
das  Acácias,  Queimadas/PB,  Rinaldo  Araújo  da  Costa  teria
subtraído,  mediante  fraude,  água  proveniente  de  encanações  da
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA.

Na  data  acima  citada,  após  uma  denúncia  de
desvio de água no imóvel do acusado, um funcionário da CAGEPA se
deslocou até o referido local e constatou o desvio irregular de água.

Extrai-se  do  procedimento  inquisitivo  que  a
ligação  clandestina  abastecia  um  pequeno  açude  localizado  na
propriedade do acusado, conforme fotografias de fls. 07/11.”

À fl. 07 foi juntada cópia do Termo de Ocorrência.

Recebimento da Denúncia em 01.10.2014 (fl. 22).

Instruído  regularmente  o  processo,  oferecidas  as  alegações
finais pelo Ministério Público (fls. 54/56) e pela Defesa (fls. 58/60), o MM. Juiz
julgou procedente a pretensão punitiva exposta na peça inaugural (Sentença de fls.
61/64), condenando o réu Rinaldo Araújo da Costa, como incurso nas penas do art.
155, §4º, II, do Código Penal, fixando-lhe, após análise das circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do CP, a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, esta, esta a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, a qual foi
tornada definitiva à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como
de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Para o cumprimento das penas, o d. Magistrado estabeleceu o
regime aberto.
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Com fundamento no art. 44 do CP, o Juiz  a quo substituiu a
pena  privativa  de  liberdade  por  duas  restritivas  de  direitos,  consistentes  na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um)
salário mínimo.

Inconformado,  Rinaldo  Araújo  da  Costa  recorreu  (fl.  67),
requerendo, em suas razões (fls. 69/73), sua absolvição, baseada nos depoimentos
das testemunhas de defesa, invocando ainda o princípio in dubio pro reo. 

Contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça, pugnando
pela improcedência do recurso apelatório interposto (fls. 74/77).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer,  opinou  pelo
desprovimento do presente recurso (fls. 82/87).

É o relatório.

VOTO

TEMPESTIVIDADE

O recurso é tempestivo eis que interposto em 29.02.2016 (fl.
67),  tendo  sido  o  advogado  do  réu  intimado  da  Sentença  condenatória  em
25.02.2016 (fl. 66).

MÉRITO

Pleiteia o apelante sua absolvição sob a alegação de ausência
de provas, argumentando que o Juiz sentenciante condenou o réu com base em
suposição  que  não  fora  corroborada  por  outros  elementos  do  processo,  sem
considerar  os  depoimentos  das  testemunhas  de  defesa,  invocando,  por  fim,  o
princípio in dúbio pro reo.

Pois  bem.  A materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  ora
apelante são incontestes, visto que imbuídas de verossimilitudes que conduzem à
inexorável conclusão de ser o responsável pela prática do crime de furto de água
qualificado pela  fraude  empregada  para  desvio  da  mesma,  nos  termos  que  lhe
foram imputados.

Consoante  ficou  evidenciado  no  caderno  processual,  em
especial,  nos  relatos  das  testemunhas  ouvidas,  tanto  na  esfera  policial  (fl.  14)
quanto  em  Juízo  (fls.  39  e  40)  –  os  quais,  na  condição  de  funcionários  da
CAGEPA, constataram, in locu, a existência de uma ligação clandestina realizada
através da utilização de um cano de 20mm de diâmetro, embutido no solo e sem
nenhum  registro  do  controle  de  vasão  –  restando,  assim,  comprovado  que  o
acusado subtraiu  água  da  referida  Companhia  de  Águas  e  Esgotos  da  Paraíba,
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desviando-a para  um pequeno reservatório (barreiro)  de  sua propriedade,  sendo
incabível falar-se em princípio  in dúbio pro reo, revelando-se,  por conseguinte,
inviável sua absolvição.

Vale  ressaltar  que,  embora  as  testemunhas  de  defesa
afirmaram que foi a CAGEPA que fez a ligação para o barreiro do acusado (fls. 41,
42 e 43), não há nos autos nenhum outro elemento que comprove esta afirmação,
sendo oportuno rememorar que o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas no
curso da instrução criminal para formar sua convicção acerca do caso posto a seu
julgamento.

Assim,  verifico  que  os  elementos  indiciários  ou  probatórios
produzidos na fase pré processual foram confirmados na fase de instrução da ação
penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduz à conclusão de autoria do
delito de furto atribuível à pessoa do acusado, ora apelante.

Contudo, a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser
afastada, pois ao fazer uma ligação clandestina na adutora que conduzia a água, a
violência foi desferida contra o próprio bem e não contra obstáculo que visasse a
proteção deste.

O  rompimento  foi  do  próprio  objeto  da  subtração,  pois,
embora o bem seja  a  água,  nas  condições  apresentadas,  a  adutora  é inerente  à
distribuição daquela, pois sem ela não haveria como o réu se apropriar da água, de
modo que a tubulação não constitui um obstáculo a ser rompido para se chegar ao
objeto protegido, mas faz parte da conjuntura do próprio bem à medida que sem ela
não existiria a água naquele local.

Ante  todo  o  exposto,  dou provimento  parcial  ao  recurso
apelatório para afastar  a  qualificadora do rompimento de obstáculo,  cassando a
Sentença de base que condenou o réu nos termos do art. 155, §4º, do CP.

Assim  sendo,  afastada  a  qualificadora  do  rompimento  de
obstáculo, restou configurado tão somente o furto simples, mediante a subtração da
água – equiparável à coisa móvel, nos termos do art. 155, §3º, do Código Penal.

Por se tratar de crime com pena mínima cominada igual a 01
(um) ano, faz-se necessário cumprir o comando contido no art. 89 da Lei 9.099/95,
que possibilita o oferecimento de proposta de suspensão do processo pelo membro
do Parquet, nos termos da Súmula 337 do STJ:

É cabível a suspensão condicional do processo na
desclassificação do crime e na procedência parcial
da pretensão punitiva.

Neste norte já decidiu esta Câmara Criminal:
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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação
criminal.  Dos  crimes  contra  o  patrimônio.
Receptação qualificada (art. 180, § § 1º e 2º, do cp).
Flagrante.  Agente  na  posse  de bem que sabia  ser
produto do crime. Ausência de prova de atividade
comercial.  Emendatio  libelli  (art.  383  do  cpp).
Aplicação  em  grau  de  recurso  (617  do  cpp).
Permissão.  Recurso  exclusivo  da  defesa.  Não
agravamento da situação do réu.  Desclassificação
para receptação simples (art. 180, caput, do cp).
Crime  com  pena  mínima  igual  a  um  ano.
Possibilidade  de  suspensão  condicional  do
processo. Direito subjetivo do réu. Remessa dos
autos  ao  ministério  público. Provimento  parcial.
Há  que  se  desclassificar  o  crime  de  receptação
qualificada  para  a  forma  simples  quando  não  há
comprovação de que o agente tinha a intenção de
comercializar  o  bem  que  adquiriu  sabendo  ser
produto  de  crime.  É  possível  a  aplicação  da
emendatio libelli (art. 383, do cpp), em virtude do
art.  617  do  CPP  prever  expressamente  a  sua
aplicação, desde que não traga prejuízo ao réu, na
hipótese  do  recurso  ser  exclusivo  da  defesa.  -
havendo a desclassificação para crime em que a
pena mínima cominada é igual ou inferior a um
ano,  deve-se  remeter  os  autos  ao  ministério
público,  para  que  se  manifeste  acerca  da
possibilidade de propor a suspensão condicional
do  processo,  prevista  no  art.  89  da  Lei  n.
9.099/95. Provimento  parcial.  (TJPB;  APL
0000549-22.2008.815.0071;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior;
DJPB 11/11/2014; Pág. 15). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CONDENAÇÃO  EM
LESÃO  CORPORAL  DE  NATUREZA
GRAVÍSSIMA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA
DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA E DE
SENTENÇA DESFUNDAMENTADA. REJEIÇÃO
DE  AMBAS.  PLEITO  DESCLASSIFICATÓRIO
PARA LESÃO  LEVE.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO
DE  DIMINUIÇÃO  DO  QUANTUM  DA PENA
APLICADA.  PROVIMENTO  EM  PARTE  PARA
DESCLASSIFICAR  O  CRIME  PARA  LESÃO
CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PENA EM
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ABSTRATO  IGUAL  A  UM  ANO.
NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO
PARQUET  SOBRE  PROPOSTA  DE
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  Preliminar  de
ausência de apreciação de tese defensiva. Não está o
julgador obrigado a refutar expressamente todas as
teses  defensivas,  desde  que  motive  sua  decisão.
Rejeição. Preliminar de sentença desfundamentada.
Decisão que indicou as razões fáticas e jurídicas que
ocasionaram a  condenação  do  apelante.  Rejeição.
Mérito. Condenação em lesão corporal de natureza
gravíssima.  Cicatriz  queloideana  abdominal.
Ausência de dano estético capaz de causar vexame à
vítima.  Desclassificação  que  se  impõe.  Lesão
corporal  de  natureza  grave  caracterizada  pela
incapacidade para as ocupações habituais por mais
30  dias.  Comprovação  através  de  laudo  e
depoimentos.  Prescindibilidade  de  laudo
complementar diante da existência de laudo pericial
preciso,  corroborado  pelos  demais  elementos
constantes nos autos. Crime com previsão de pena
mínima de um ano. Necessidade de cumprimento
do art. 89 da Lei nº 9.099/95. Provimento em parte
do  recurso.  (TJPB;  ACr  0000562-
15.2006.815.0031; Câmara Especializada Criminal;
Rel.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho;  DJPB
27/05/2014; Pág. 14). Grifos nossos.

Para tanto, após o trânsito, devem os autos retornar à Comarca
de origem para pronunciamento do representante do Parquet acerca da Proposta de
Suspensão do Processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, seguindo-se os
demais trâmites legais.

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, como voto, o Exmo. Sr. Des. Joás de
Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele participando, além de
mim,  Relator,  o  Exmo.  Sr.  Juiz  Carlos  Antônio  Sarmento  (convocado  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), Revisor.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Dr. José Marcos

Apelação Criminal nº 0001910-50.2014.815.0981                                           CMBF – Relator                   



Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
aos 13 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
             Relator
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