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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001546-76.2010.815.0251 – 1ª Vara da
Comarca de Patos

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : José Carlos Gomes
ADVOGADO : José Humberto Simplício de Sousa
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
MEDIANTE  ESCALADA. Art.  155,  §  4º,  II,  do
Código  Penal. Irresignação  defensiva. Pleito
absolutório  fundado  na  negativa  de  autoria.
Impossibilidade.  Materialidade  e  autoria
evidenciadas. Recurso desprovido. 

–  Se  os  elementos  fáticos  probatórios,
notadamente  a  prova  oral  produzida  nos  autos,
demonstram  de  forma  cabal  e  indubitável  a
materialidade  e  autoria  do  crime  de  furto
qualificado mediante escalada, na forma tentada,
mister  o  desprovimento  do  apelo  defensivo
fundado na negativa de autoria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda, a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por  votação  unânime, em NEGAR
PROVIMENTO À  APELAÇÃO CRIMINAL, em harmonia com o parecer
ministerial.
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RELATÓRIO

Perante a 1ª  Vara da Comarca de Patos, José Carlos
Gomes foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 155, § 4º, II,
c/c  14,  II  e  artigos  155  §  4º,  II,  c/c  o  71,  todos  do  Código  Penal
(tipificação após o aditamento), em razão dos seguintes fatos, in verbis:

“(…) no dia 04 de abril de 2010, por volta das 05:30h,
numa construção, o acusado tentou subtrair para si, da
vítima Francisco de Assis Remigio II, respectivamente
01 (um) saco de cimento.
Noticiam as peças informativas, que no dia do fato, o
acusado pulou o muro e adentou na construção, pegou
01  (um)  saco  de  cimento  e  colocou  nas  costas  e
quando  já  estava  se  evadindo  da  construção  foi
surpreendido pelo vigilante da obra, que o rendeu e o
colocou  num  cômodo,  acionando  a  polícia,  tendo  o
acusado ainda tentado fugir, quando o policial chegou
ao  local  encontrou  o  acusado  já  imobilizado,
prendendo-o em flagrante delito (…)”. {denúncia às fls.
02/03}.
“(...)  pela  dinâmica  do  iter  criminis,  o  furto  em
comento foi cometido mediante escalada.
Não bastasse, não foi apenas um saco de cimento que
o insurreto tentou subtrair do comércio da vítima, mas
sim, conforme confessado pelo mesmo na presença de
várias testemunhas, surrupiou uma enorme quantidade
de material de construção em dias anteriores, avaliada
em aproximadamente R$ 4.000,00, em continuidade
delitiva (...)”.  {aditamento à denúncia às fls. 44/45}.
Destaques originais.

Denúncia recebida em 04/05/2010  (fls.  22/24)  e
aditamento recebido em 26/11/2012 (fl. 48).

Finda  a  instrução processual, a  douta magistrada
primeva proferiu sentença condenando o réu, José Carlos Gomes, à pena
definitiva de 02 (dois)  anos e 15 (quinze) dias  de reclusão, em regime
aberto, além de 11 (onze) dias-multa (valor unitário mínimo), pela prática
do delito tipificado no art. 155, § 4º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código
Penal.  A  pena  corporal  foi  substituída  por  duas  restritivas  de  direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período
da  condenação,  e  prestação  pecuniária  no  valor  de  01  (um)  salário-
mínimo (fls. 70/74).

Inconformado, o réu interpôs apelação criminal à fl. 81,
por intermédio de advogado constituído. Em suas razões, expostas às fls.
83/84, pugna pela absolvição, em suma, sob o pretexto de que as provas
produzidas são insuficientes a respaldar a condenação. 
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Em contrarrazões, o representante do Ministério Público

a quo roga pela manutenção integral da sentença recorrida (fls. 85/88).

A  douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra
do insigne  Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes Ferreira,
opinou pelo não provimento do apelo (fls. 93/95).

É o relatório.

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

Ab  initio,  conheço  do  apelo,  porquanto  presentes  os
requisitos de admissibilidade.

Conforme  alhures  relatado,  José  Carlos  Gomes foi
condenado à pena final de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, estes no valor unitário mínimo,
pela prática do delito tipificado nos artigos 155, § 4º, II, c/c o 14, II,
ambos do CP – furto qualificado mediante escalada, na forma tentada.

A pena corporal foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 01 (um) salário-mínimo.

Irresignado com sua condenação, José Carlos Gomes,
através das razões expostas às fls. 83/84, em síntese, suplica por sua
absolvição,  sob  o  fundamento  de  que  inexistem  provas  concretas  e
suficientes para excluir a negativa de autoria sustentada pelo réu.

Dito isso, passo ao exame de mérito do apelo.

1. Da absolvição

Ora, em que pese a insatisfação demonstrada no apelo,
a instrução processual ofereceu elementos aptos à prolação da sentença
condenatória em desfavor do réu, podendo-se constatar de forma cabal e
indubitável a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado
mediante  escalada, na  forma  tentada,  que restaram evidenciadas nos
autos, notadamente, pela prova oral colhida.

De modo que, in casu, não há falar em absolvição,
sendo imperioso o desprovimento do apelo.

Aliás,  a  materialidade  e  autoria  do  crime  de  furto
tentado,  qualificado  mediante  escalada,  restou  bem demonstrada  pela
magistrada sentenciante em sua decisão – in verbis:

“(...)  A  qualificadora  da  escalada,  referida  no
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aditamento,  foi  confirmada  pelo  vigilante
GENIVAL ACIOLE GOMES, que presenciou quando
o  réu  pulou  o  muro  do  prédio  em  construção,
onde estavam as treliças de ferro que pretendia
subtrair.
Em  seu  depoimento,  a  testemunha  afirma  que
avançou sobre o réu, imobilizando-o. Em seguida,
chamou  a  vítima,  que  de  imediato  acionou  a
Polícia  Militar,  sendo  o  acusado  preso  em
flagrante.
O depoente explicou ainda que costumava ver o réu
passar  pelas  cercanias  do  prédio,  carregando
barras de ferro e linhas de madeira nas costas,
mas  não  soube  afirmar  se  se  tratava  de  material
retirado do canteiro de obras, fl(s), 40.
ERINALDO  GOMES  CÂNDIDO,  que  trabalhou  como
carpinteiro  para  o  ofendido  nesse  período,  informou
que  era  comum  o  sumiço  de  objetos  do  conteiro,
sobretudo ferramentas  e  barras  de  ferro,  mas  até  a
prisão em flagrante do acusado não fazia ideia de que
seria o responsável por tais subtrações, fl(s), 40.
A testemunha disse ainda que ouviu, no momento
da  prisão  em flagrante,  o  acusado  confessar  a
autoria da tentativa denunciada.
Tais relatos, como se observa, tornam induvidosa a
participação do réu na referida infração penal e
afastam a tese defensiva, de negativa de autoria.
(...)”.Destaques nossos.

In casu,  especialmente, as declarações da vítima e o
depoimento da testemunha ocular, Erinaldo Gomes Cândido, que trabalha
como vigilante no local  da subtração, evidenciam incontestavelmente a
materialidade da tentativa de furto, perpetrada mediante escalada, bem
como que ora apelante foi o autor de tal fato.

Em  contrapartida,  a  negativa  de  autoria  sustentada
pela defesa encontra-se desamparada de qualquer adminículo de prova a
respaldá-la. Na verdade, a frágil versão apresentada pelo acusado, de que
não praticou o ato delituoso que lhe foi imputado na denúncia, embora
confesse a prática de outros furtos anteriormente perpetrados por ele no
mesmo local, não merece credibilidade.

Com  efeito,  todos  esses  elementos  de  convicção,
analisados em conjunto,  fazem-me concluir  que o acusado José Carlos
Gomes, efetivamente, praticou o delito narrado na denúncia.

Portanto,  diante  da  prova  oral  produzida  e  dos
consistentes  indícios  da  prática  da  infração  penal  pelo  apelante,  cuja
negativa de autoria não se revela verossímil, entendo que a condenação
imposta  na  sentença  deve  ser  mantida,  não  merecendo  guarida  a
pretensão absolutória.
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De tal sorte, mantenho a condenação do apelante pela
prática do crime de furto qualificado mediante escalada, na forma tentada,
tipificado nos artigos 155, § 4º, II, c/c o 14, II, ambos do CP, nos termos
da bem fundamentada sentença de primeiro grau.

Mantidas, ademais,  todas as cominações da sentença
recorrida, por seus exatos fundamentos.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da Câmara
Criminal  e  Relator, participando  também  os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, Revisor, e
Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Doutor Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos, 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, 27 de
julho de 2017.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


