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APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO.
Irresignação  ministerial.  Pretendida  a  inclusão  de
qualificadora. Rompimento de obstáculo. Inviabilidade.
Crime que deixa vestígio. Imprescindibilidade de laudo
técnico. Exame pericial possível. Ausência não suprida
pela  prova  testemunhal.  Sentença  mantida.  Recurso
ministerial desprovido.

–  Por  se  tratar  de  crime  que  deixa  vestígios,  é
imprescindível  a  realização  de  exame pericial  para  a
caracterização  da  qualificadora  do  rompimento  de
obstáculo, salvo quando os sinais desaparecerem ou as
circunstâncias do delito não permitirem a confecção do
laudo, exceções que não ocorreram no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, em desarmonia com o parecer ministerial.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo representante
do  Ministério  Público  em  face  da  r.  sentença  de  fls.  89/91v,  que  julgou
procedente em parte a exordial acusatória, para condenar o denunciado, Isaías
Laurentino Moreno, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art.
14,  II,  ambos  do  Código  Penal,  à  pena  definitiva  de  08  (oito)  meses  de
reclusão e 07 (sete) dias-multa, em regime inicial aberto, com pena corporal
substituída por restritiva de direitos.

Em suas razões o Parquet busca a inclusão da qualificadora
do rompimento de obstáculo, tendo em vista que mesmo diante de ausência
de perícia nos autos, ela pode ser comprovada pela prova oral coligida (fls.
95/100).

Contrarrazões  defensivas,  às  fls.  101/102,  no  sentido  da
manutenção do decisum.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer encartado às
fls. 107/111, subscrito pela insigne Procuradora de Justiça, Dra. Maria Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, opinou pelo provimento do recurso. 

É o relatório.
 
VOTO:  Exmo.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO

(Relator)

Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade,
notadamente, a tempestividade, conheço do apelo ministerial. 

Frise-se,  ab  initio,  que  não  foram  arguidas  preliminares,
nem tampouco vislumbro nulidade a ser declarada de ofício, razão pela qual
passo ao exame do mérito.

Narra a denúncia que no dia 25 de julho de 2015, por volta
das 20h40min, na Avenida Navegantes, situada no bairro de Tambaú, nesta
Capital, o réu, Isaías Laurentino Moreno, tentou subtrair coisa alheia móvel,
consistente em um aparelho celular Samsung, pertencente à vítima Sayonara
Maria Soares de Sousa.

Ao  que  consta,  o  denunciado  arrombou  o  vidro  do
automóvel  da  vítima,  Ford  Fiesta,  de  cor  branca,  placas  OXO1389/PB,
adentrando em seu interior, momento em que policiais que faziam rondas pelo
local se depararam com automóvel arrombado e o acusado dentro dele.

Infere-se,  ainda,  que  ao  se  aproximarem  do  carro  os
milicianos  constataram  que  o  vidro  da  porta  do  passageiro  tinha  sido
arrombado, com uso de uma chave de fenda (ferramenta apreendida), bem



como que o réu estava com um celular que havia pego dentro do veículo, fato
confirmado pela vítima que chegou ao local e reconheceu como seu tal objeto.

Finda a instrução processual, a douta Juíza de Direito da 4ª
Vara  Criminal  da  Capital,  em  substituição,  Dra.  Higyna  Josita  Simões  de
Almeida, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu como
incurso no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, conforme
relatado alhures.

Irresignado,  o  representante  do  Ministério  Público  a  quo
interpôs a presente apelação, cuja pretensão recursal restringe-se à inclusão
da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o pretexto que a ausência
do laudo pericial pode ser suprida pela prova testemunhal.

Com a devida vênia, o recurso não merece provimento.

Isso porque,  como sabido,  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Pátrios é firme em assinalar que, nos casos em que o rompimento de obstáculo
deixa vestígios, a qualificadora em questão somente pode ser atestada com
base em outros elementos probatórios, que não o laudo pericial, nas hipóteses
em que os  vestígios  materiais  são insuficientes  ou não mais  subsistem no
momento da apuração da prática delitiva, condições essas não vislumbradas
no caso sub examine.

Destaque-se,  por  oportuno,  que  foi  nesse  sentido  que  a
douta  juíza  primeva fundamentou sua sentença no tocante  necessidade de
exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, in verbis:

“Contudo,  no que diz respeito à qualificadora prevista
no  §  1º,  I,  do  art.  155  (mediante  arrombamento),
penso que não pode ser reconhecida, embora tenha
sido  confirmada  pela  prova  testemunhal.  É  que,  no
caso  vertente,  o  arrombamento  deixou  vestígios  e
houve requisição para elaboração de perícia técnica
(fls. 12), não se sabendo ao certo por qual motivo não
foi realizada.  Não houve justificativas a esse respeito. A
autoridade policial limitou-se a dizer que a perícia não foi
encaminhada àquela delegacia (fls. 82), enquanto o perito
justificou  que  o  ofício  de  requisição  não  aportou  naquele
Núcleo  de  Criminalística  (fl.  78).  Essa  falta  não  foi
diligenciada durante a instrução.
A hipótese  reclama o  afastamento  da  qualificadora,
pois  não  ficou  demonstrada  a  impossibilidade  de
confecção do laudo específico. (...)”.Destaquei.

Sem  embargo, in  casu,  nenhuma  perícia  técnica  foi
realizada  para  constatar  o  rompimento  de  obstáculo,  assim,  correto  o
afastamento da qualificadora realizado no decisum, porquanto a lei exige prova
pericial  em crimes  que  deixam vestígios  conforme dispõe  o  artigo  158  do
Código de Processo Penal.



Sobre o tema, o renomado Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) indispensável para o reconhecimento da qualificadora é
o exame pericial, conforme pacífica jurisprudência (…)". [in
Manual de Direito Penal, volume 2: Parte Especial, Arts 121
a 234 do CP, 25ª ed., p. 213].

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é firme nesse sentido:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.
FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158, 167 E
171, TODOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO  À  SUBTRAÇÃO  DA  COISA.  CRIME  QUE
DEIXA  VESTÍGIO.  PERÍCIA  DIRETA.
IMPRESCINDIBILIDADE.  AFASTAMENTO  DA
QUALIFICADORA.  PRECEDENTES.  1.Para  o  Superior
Tribunal de Justiça, a qualificadora da destruição ou
rompimento  de  obstáculo  só  pode  ser  aplicada  ao
crime de furto mediante realização de exame pericial,
tendo  em  vista  que,  por  ser  infração  que  deixa
vestígio,  é  imprescindível  a  realização de exame de
corpo de delito direto, por expressa imposição legal. 2.
A substituição do laudo pericial por outros meios de
prova  apenas pode  ocorrer  se  o  delito  não  deixar
vestígios, se estes tiverem desparecido ou, ainda, se
as circunstâncias do crime não permitirem a confecção
do laudo, o que não foi demonstrado no presente caso.
3.  Agravo  regimental  desprovido.”  (STJ.  AgRg  no  REsp
1637802/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  28/03/2017,  DJe
06/04/2017).

“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  –  FURTO
QUALIFICADO  –  ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO  –
CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS – AUSÊNCIA DE LAUDO
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – NECESSIDADE. Por
se  tratar  de  crime  que  deixa  vestígios,  é
imprescindível a realização de exame pericial para a
caracterização  da  qualificadora  do  rompimento  de
obstáculo, salvo quando os sinais desaparecerem ou
as circunstâncias do delito não permitirem a confecção
do  laudo,  exceções  que  não  ocorreram  no  caso
concreto.  (...)”.  (TJMG  –  Apelação  Criminal
1.0027.12.015773-3/001,  Relator(a):  Des.(a)
Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 16/05/2017, publicação da súmula em
22/05/2017). Em ambas, destaques nossos.

Na mesma linha decide esta Colenda Câmara Criminal:

“(…) Para incidir a qualificadora prevista no art. 155, §
4º,  I,  do  Código  Penal,  faz-se  indispensável  a
realização de perícia. Apenas é possível a substituição



do laudo pericial  por  outros  meios  de prova caso o
delito não deixe vestígios, estes hajam desaparecido
ou, ainda, as circunstâncias do crime não permitam a
confecção  do  laudo.  (...)"  (STJ  -  AgRg  no  REsp
1458354/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA,  julgado  em  26/08/2014,  DJe  09/09/2014).  (…)”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00037881720158152002,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA  CUNHA
RAMOS, j. em 02-05-2017 – excerto da ementa) 

“(…)  A  não  realização  de  perícia  técnica  impõe  a
exclusão  da  qualificadora  do  rompimento  de
obstáculo, prevista no art. 155, §4º, I, do CP, eis que
a ausência do laudo respectivo não pode ser suprida
pela prova oral. (…)”. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00006968620168150000,  Câmara
Especializada Criminal,  Relator DES. JOÁS DE BRITO
PEREIRA  FILHO,  j.  em  06-09-2016  –  excerto  da
ementa). Em ambas, destaques nossos.

Frise-se, outrossim, que não há falar em aplicação do artigo
167 do Código de Processo Penal, pois, a realização da perícia era totalmente
possível, inexistindo nos autos justificativa por sua não realização.

Portanto, no presente caso, a prova testemunhal não pode
suprir a pericial eis que se houve arrombamento e se possível o exame este
deveria ser realizado para configurar a qualificadora em questão.

Com  esses  argumentos,  mantenho  o  afastamento  da
qualificadora do  rompimento  de obstáculo  (inciso  I  §  4º  do  artigo  155 do
Código Penal), conforme realizado na sentença de primeiro grau.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  em
desarmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Arnóbio  Alves  Teodósio, Presidente da Câmara
Criminal  e  Relator, dele participando  também os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, Revisor e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da
vaga  de  Desembargador).  Ausentes  justificadamente  os
Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos.

Presente à sessão o  representante  do  Ministério
Público,  o  Excelentíssimo Senhor Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.



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, 1º de agosto de 2017.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
Relator


