
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0001494-70.2016.815.0251 - 1ª Vara da Comarca de Patos
RELATOR: Tércio Chaves de Moura – Juiz convocado para substituir o  Exmo. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Cláudio de Araújo Leite
ADVOGADO: José Humberto S. de Sousa
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155,  CAPUT  DO
CÓDIGO  PENAL.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
NEGATIVA  DE  AUTORIA  E  INSUFICIÊNCIA  DE
PROVAS.  PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  CONCLUDENTE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  INVIABILIDADE
DO  PLEITO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA
VERGASTADA. DESPROVIMENTO DO APELO.
 
- Demonstrado nos autos que a sentença condenatória pautou-se
em conjunto probatório robusto, de forma a permitir o juízo de
condenação, a manutenção do édito condenatório é medida que
se impõe.

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
recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

 
RELATÓRIO
 
Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  106) interposta  por

Cláudio  de Araújo  Leite contra  a  sentença  de  fls.  91/94,  proferida  pela  MM Juíza
Isabella Joseanne Assunção Lopes Andrade de Souza da 1ª Vara da Comarca de Patos, a
qual julgou procedente em parte a denúncia ajuizada pelo Ministério Público Estadual,
absolvendo o réu pelo crime de adulteração de sinal e condenando-o como incurso no
artigo 155,  caput do CP, à pena de  02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em
regime inicial de cumprimento de pena aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, à
base  de  1/30  (um trigésimo)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  com a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito preconizada no
art. 44 do CP.

 
Consta da peça inaugural (fls. 02/03) que:



“... em 30 de abril de 2016, por volta das 12h, na cidade de Patos /PB, o
denunciado subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, bem como
adulterou/remarcou número de chassi de veículo automotor.
De acordo com as peças de investigação, na data descrita, em torno das 08h,
a vítima KLEBER DA SILVA SOUZA estacionou na Rui Barbosa (próximo
ao  “Atacadão  dos  Eletros”),  Centro,  Patos/PB,  a  motocicleta  da
marca/modelo YAMAHA/FACTOR YBR 125K, placa NPT-9807/PB, de sua
propriedade, ocasião em que afastou-se do veículo para ir trabalhar.
Em meados das 12h, o acusado, aproveitando-se da ausência do ofendido,
subtraiu  o  automotor  acima  referido,  evadindo-se  do  lugar,  levando
consigo a motocicleta furtada.
Em  seguida,  o  denunciado  dirigiu-se  à  sua  residência,  situada  na  Rua
Antonio  Félix,  s/n,  Bairro  Sete  Casas,  Patos/PB,  onde,  usando  uma
talhadeira,  adulterou a  numeração do chassi,  como também arrancou a
placa de identificação do veículo subtraído.
Logo após, o acusado deslocou-se para a oficina de uma pessoa conhecida
por “VITAL”, onde comprou, pelo valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais),
uma  outra  placa  de  identificação  de  motocicleta,  constando a  sequência
BYU-2862-Pirassununga/SP,  com  o  intuito  de  colocá-la  no  automotor
furtado da vítima.
Ao retornar ao local onde havia deixado seu veículo, e ao perceber que este
havia desaparecido, a vítima comunicou o fato a policiais militares, tendo
estes,  ao  analisarem  imagens  gravadas  por  câmaras  de  segurança,
reconhecido como o autor da subtração.
Em  continuidade,  os  policiais  deslocaram-se  à  casa  do  acusado,
oportunidade em que foram localizados, no interior do imóvel: a motocicleta
furtada do ofendido; a placa de identificação de veículo que o denunciado
acabara de comprar; e 01 (uma) motocicleta da marca/modelo HONDA/CB
TWISTER, placa AOB 3045-Curitiba/PR, de origem de aquisição ainda não
identificada.
Por  tais  razões,  encontra-se  o  denunciado  epigrafado,  por  sua  conduta
dolosa, incurso nas sanções do art. 155, caput e art. 311, caput, ambos do
Código Penal. (...)” (grifos nossos).

Nas razões  recursais  (fls.  110/112),  pugna o  recorrente  pela
absolvição sob o argumento da negativa de autoria e insuficiência probatória.

Em contrarrazões (fls. 113/116), o representante do Ministério
Público de primeira instância, requereu o desprovimento do apelo interposto pelo réu,
para manter a sentença vergastada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer do
insigne Procurador  Álvaro Gadelha Campos, opinou pelo  desprovimento do recurso
(fls. 121/123).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Contudo, impossível a absolvição pretendida.

Compulsando  os  autos,  cumpre  asseverar  que  a  decisão
vergastada não merece ser modificada, podendo se constatar a materialidade e autoria
do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, verbis:

Furto



Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Pois  bem.  Depreende-se  dos  autos  que  a  materialidade  do
delito se encontra consubstanciada através do Auto de Apreensão e Apresentação (fls.
12), auto de prisão em flagrante (fls. 06) e depoimentos testemunhais e, no tocante à
autoria delitiva, também restou indubitavelmente comprovada, ante os depoimentos e
declarações colhidos ao longo da instrução, além da confissão externada pelo réu nas
esferas policial e judicial, admitindo o furto da motocicleta.

Com  o  fito  de  confirmar  a  autoria  do  sentenciado  no
cometimento do delito de furto qualificado, é de bom alvitre extrair o depoimento dos
policiais militares que participaram do flagrante,  Samuel da Nóbrega Moreira e
André  Pessoa  Galdêncio,  os  quais  afirmaram  que  a  moto  da  vítima  estava
escondida  em  um  dos  cômodos  da  residência  do  acusado  e  que  este,  ao  ser
abordado pela  guarnição policial,  admitiu,  sem maiores  questionamentos,  ser o
autor da subtração. Vejamos:

“(...)  se  encontrava  de  serviço  na  Guarnição  do  BOPE,  quando  tomou
conhecimento  de  um  furto  de  uma  moto de  marca/modelo
YAMAHA/FACTOR  YBR  125  K,  de  placa  NPT-9807/PB;  Que,  momentos
depois  recebeu  as  imagens  fornecida  pelo  proprietário  da  moto,  onde
visualizava o autor do furto, e de pronto o depoente reconheceu a pessoa de
CLÁUDIO,  o  qual  já  é  suspeito  de  outros  furtos;  Que,  em  diligências
localizou conduzido presente em sua residência, o qual confessou o furto e
entregou  a  referida  moto  que  se  encontrava  dentro  da  casa  dele,  onde
também  foi  encontrada  uma  placa  recém  confeccionada  BYU  2862
Pirassununga SP; (...)”  (testemunha - Samuel da Nóbrega Moreira - fls.
06).

Outrossim,  há  de  se  considerar a  confissão  externada  nas
declarações  prestadas  pelo  próprio  réu,  em  interrogatório,  perante  a  autoridade
policial, com confirmação em juízo (mídia de fls. 64):

“QUE confessa o interrogado que hoje por volta das 10:00 horas saiu de sua
residência com sua companheira… Que, sua esposa foi ao patos Importado e
o interrogado retornou ao estacionamento  e furtou outra moto que estava
estacionada ao lado da sua e foi para sua residência guardar a moto; Que
em sua residência adulterou a numeração do chassi da moto furtada usando
talhadeira, e momentos depois retornou para o centro da cidade para pegar
sua companheira, a qual já estava lhe esperando no estacionamento; (...)”
(interrogatório - Cláudio de Araújo Leite - fls. 10 e mídia de fls. 64).

Destarte, diante das declarações supramencionadas, tem-se
que a argumentação defensiva ora apresenta no recurso apelatório não se presta
para desacreditar a prova obtida nas fases policial  e  judicial,  as quais  revelam
robustamente que a conduta criminosa narrada na denúncia quanto ao delito do
furto, estando a merecer total credibilidade a prova colhida em desfavor do réu.

Ponto outro, conforme cediço, o Juiz é livre na apreciação da
prova,  julgando conforme seu entendimento,  sem,  entretanto,  afastar-se  do  conjunto
probatório colhido para os autos.

Portanto,  todos  os  caminhos  levam  à  certeza  que  o  agente
praticou o furto na forma narrada na peça acusatória. De modo que, não restam dúvidas



sobre a autoria e a materialidade do delito tipificado no art. 155, caput do CP, não sendo
cabível a invocação do brocardo jurídico in dubio pro reo.

Dessa  forma,  percebe-se  que  a  decisão  encontra-se
amplamente fundamentada, lastreada no conteúdo probatório existente nos autos,
inclusive,  a  dosimetria  procedida pela  magistrada  a quo obedeceu aos  critérios
estabelecidos na norma legal de forma justa e proporcional.

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

Os réus se encontram soltos e a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se
os autos ao Juízo de origem para a execução definitiva. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Márcio Murilo da Cunha
Ramos), relator, Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Francisco  Sagres
Macedo Vieira, 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, 17 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator


