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PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  o
patrimônio.  Furto  qualificado  pelo  rompimento  de  obstáculo.
Subtração  de  aparelhos  celulares.  Arrombamento  do
estabelecimento  comercial.  Desclassificação.  Furto  simples.
Impossibilidade.  Prova  da  materialidade  e  autoria  delitiva.
Incontestabilidade. Apelação desprovida.

-Havendo  nos  autos  prova  de  que  os  aparelhos  celulares
encontrados  em  poder  do  agente  foram  subtraídos  de  um
estabelecimento  comercial  mediante  arrombamento,
configurado  se  encontra  o  crime  de  furto  qualificado  pelo
rompimento de obstáculo.

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 Fagner da
Silva Caetano, cujo escopo é impugnar sentença proferida pelo Juiz de  Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande, que julgou procedente a denúncia, considerando-o
incurso 155, §4°, I, do CP, cominando-lhe uma pena total de 02 anos de reclusão e 10 dias-



multa (mínimo legal) (fs. 199/205).

Narra a denúncia que no dia 06 de outubro de 2015, por  volta das
03:40hs, nas proximidades da rua João Pessoa, Centro, o Vigilante  Tiago Silva Oliveira,  ao
passar em frente a loja "Insinuante", percebeu que ela estava arrombada, havendo abordado o
Apelante em atitude suspeita, ocasião em que o surpreendeu com 03 celulares. Consta, ainda,
que o  Apelante  confessou  a  prática  do  delito,  afirmando  que,  com um outro  indivíduo
conhecido por "piolho", adentrou a referida loja se utilizando de um  simulacro  de chave (fs.
02/03).

Em suas razões, alega que ao passar pelo estabelecimento, este já se
encontrava arrombado, razão pela qual deveria responder pelo crime de furto praticado durante o
repouso noturno - art. 155, §1°, doCP-.

Sustenta,  ainda,  haver  agido  sob  o  efeito  de  drogas,  o  que  restou
provado através de testemunhas.

Pugna, ao final, pela desclassificação do delito ou a sua absolvição (fs.
221/224).

Contrarrazões às f. 228/230.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento da apelação (fs.
239/241).

É o relatório.

- VOTO – Aluízio Bezerra Filho (Relator).

A apelação deve ser desprovida.

Há nos autos prova inconteste de materialidade e autoria delitiva. É o que
se verifica do Auto de prisão em flagrante (fs. 02/04), Auto de apreensão e apresentação (f.
11),  bem como  do  exame  de  constatação  de danos e arrombamento (fs.  19),  além dos
testemunhos colhidos em juízo, que ratificam a prova apurada na fase de inquérito policial.

Para  tanto,   registra-se  o  depoimento  de  Tiago  Silva
Oliveira  (vigilante),  que abordou e apreendeu o Apelante em flagrante delito,  portando  03
aparelhos celulares - fs. 06 e 76 -.

f.  06  (...) ao  passar  pela  Loja  Insinuante,  notou  que  estava
arrombada, e logo depois,  encontraram um indivíduo em atitude
suspeita, então, o abordaram,  realizando a revista,  encontrando
três aparelhos celulares; que o indagou sobre o que tinha acontecido,
mas ele nada disse; que percebeu que os aparelhos eram os que
tinham sido subtraídos da loja Insinuante,  então retornaram para a
frente  da  loja,  solicitaram  a  presença  da  Polícia  Militar  e  o



Gerente da loja e ficaram aguardando (...)

f. 76 são portas de rolos e elas tavam levantadas, forçadas  (...)
geralmente o pessoal arromba essas portas com uma alavanca de
ferro e na revista foi diagnosticado que tinha uma chave no bolso
dele, uma chave pequena (...)

O depoimento colhido à f. 06 foi ratificado em juízo,  conforme mídia
juntada  à  f.  76,  e  encontra-se  em  consonância  com  o  depoimento  do  Gerente  do
estabelecimento, Henrique Costa Barros (f. 06 e f. 76), bem como do policial militar, Lindembarg
Barbosa dos Santos (f. 02 e f. 76), que compareceu ao local após solicitação do vigilante Tiago
Silva de Oliveira.

Assim, evidente que o Réu/Apelante subtraiu os aparelhos celulares que se
encontravam em seu poder do estabelecimento comercial  denominado "Insinuante" mediante
arrombamento, razão pela qual deve sofrer as consequências antevistas para o crime de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Sobre  a  existência  de  arrombamento  não  há  quaisquer  dúvidas -
Laudo de Constatação de Arrombamento à f. 21 -.

No que se refere à alegação de que tenha agido sob o  efeito de
drogas, não há nenhuma prova ou indício de prova neste sentido.

Assim, devidamente provada a materialidade e autoria  delitiva, não
deve ser retificada a r. sentença neste ponto.

A pena definitiva  foi  fixada no mínimo legal  após a  incidência  da
atenuante da confissão, razão pela qual deixo de fazer quaisquer considerações acerca da
fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

João Pessoa, 27 de julho de 2017.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal,  dele participando também os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  de  Direito
convocado,  com jurisdição limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luiz  Silvio
Ramalho Júnior), relator, Carlos Martins Beltrão Filho, revisor, e Márcio Murilo da Cunha
Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.



Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,15 de agosto
de 2017.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito convocado

Relator


