
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0000157-59.2008.815.0111)
RELATOR                    :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
01 APELANTE             : Maria Genilza Pereira Varela
ADVOGADO                : Francisco Assis do Nascimento
02 APELANTE             : Luciano Leite de Oliveira
ADVOGADO                : Lusinete dos Santos
03 APELANTE             : Genilson Pereira Varela
ADVOGADO                : Francisco Assis do Nascimento
APELADO                    :Justiça Pública

PROCESSUAL PENAL. Apelação Criminal. Dos crimes contra 
o patrimônio. Furto qualificado. Concurso de agentes.  Objetos 
encontrados  na  posse  dos  réus.  Materialidade.  Réu 
reconhecido  penal  vítima.  Autoria  comprovada.  Princípio  da 
insignificância.  Vários  objetos  furtados.  Valor  relevante. 
Continuidade  delitiva.  Requisitos  não  preenchidos. 
Impossibilidade  de  aplicação  do  princípio.  Tipicidade  penal. 
Manutenção da condenação. Desprovimento. 

_ O crime de furto, cometido em concurso de agentes, resta 
comprovado, quando os objetos furtados são encontrados na 
posse dos réus, e também quando a vítima reconhece o autor 
do furto. 

_  Verifica-se  a  tipicidade  penal,  afastando-se  a  hipótese  do 
princípio da insignificância, quando os furtos são cometidos em 
continuidade delitiva, não havendo que se falar em valor ínfimo 
ou inexpressividade da lesão jurídica provocada.

_ Desprovimento.
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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  por Genilson  Pereira 
Varela,  Maria Genilza Pereira Varela e Luciano Leite de Oliveira, que tem por escopo 
impugnar  sentença  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  Vara  Única  da  Comarca  de 
Cabaceiras que, julgando procedente a denúncia, por terem infringindo a norma prevista  
no art.  155,  §  4º,  IV,  do CP, condenou,  cada um, à pena privativa de liberdade pelo 
período de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e 
à pena de multa em 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) 
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, cuja pena privativa de liberdade de cada 
apelante  foi  substituída  por  duas  restritivas  de  direito:  prestação  de  serviços  à 
comunidade e limitação de fim de semana (sentença às fs. 489/504).

Infere-se da denúncia, que, na noite do dia 06/06/2008 e ainda na 
madrugada do dia 07/06/2008, durante a festa do “Bode Rei”, na cidade de Cabaceiras,  
os acusados efetuaram diversos furtos aproveitando-se da multidão de pessoas que ali se 
encontravam e estavam entretidas com as músicas da festa. 

Informa  a  peça  acusatória  que  os  acusados  são  parentes,  que 
Genilson é irmão de Maria Genilza e esta convive maritalmente com Luciano e foram para 
a festa com o intuito de furtar as carteiras das vítimas que se encontravam na festa do  
“Bode Rei”.

Requereu a condenação como incursos nas penas dos crimes do 
art. 157, § 4º, IV, c/c o 71, ambos do Código Penal (fs. 02/03).

 
Em  suas  razões,  o  primeiro  apelante  Genilson  Pereira  Varela 

sustenta à negativa de autoria (art. 386, VI1, do CPP), alega a insuficiência de prova (art. 
386, IV2 do CPP), e não sendo acolhidas as seguintes teses, pugna pela aplicação do 
princípio da insignificância (art. 386, III3, do CPP). 

1Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26  

e § 1º do art.  28, todos do Código Penal),  ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;  
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
2Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

IV - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
3Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

 III - não constituir o fato infração penal;
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Requer a absolvição (fs. 525/529). 

A apelante  Maria  Genilza  Varela aduz  a  ausência  de  provas  e 
requer a absolvição com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal (fs. 531/534).

O apelante Luciano Leite de Oliveira alega a negativa de autoria e 
a ausência de prova, e requer a absolvição com fulcro no art. 386 do Código de Processo 
Penal (fs. 535/538).

Contrarrazões às fs. 541/543.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da 
apelação. (fs. 547/553). 

É o relatório. 

_ VOTO _ Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator)

1. MÉRITO:

1.1 MATERIALIDADE E AUTORIA:

O recurso deve ser desprovido.

Infere-se que os apelantes foram condenados por terem efetuados 
furtos de carteiras e dinheiro, na cidade de Cabaceiras, durante a realização da “Festa do 
Bode Rei”.

De acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão constante à f. 
15, foi encontrada na  posse dos apelantes  Maria Genilza Pereira  e  Luciano Leite de 
Oliveira, a carteira da vítima Marcone de Sousa Cruz, que continha vários documentos e 
o valor de R$ 197,70 (cento e noventa e sete reais e setenta centavos), comprovando-se 
a materialidade do crime em relação a estes apelantes. 

Quanto ao apelante Genilson Pereira Varela, a materialidade restou 
demonstrada pelo depoimento da vítima João Esmerino Nogueira Falcão, que, apesar dos 
seus documentos não terem sido encontrados na posse do referido apelante, mas em um 
posto de gasolina, a vítima o reconheceu com um dos autores do furto. Eis o que disse 
em juízo:

“que  quando  realizou  o  reconhecimento  de  um  dos  acusados  que  se  
encontrava preso na delegacia,  se tratava do acusado Genilson,  aqui 
presente; que também se encontrava presa a acusada aqui presente Maria  
Genilsa; (…)”  f. 315. (grifo nosso)
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Percebe-se,  pois,  que  referido  testemunho  tanto  comprova  a 
materialidade  como  a  autoria  do  apelante  Genilson nos  crimes  de  furtos  efetuados 
durante a festa do “Bode Rei”.

Com relação aos apelantes Maria Genilza Pereira e Luciano Leite 
de Oliveira a autoria também restou inconteste com a declaração da vítima José Lindário 
Ramos de Andrade que afirmou, perante a autoridade judicial, que eles foram os autores  
do furto do dinheiro que estava no seu bolso. Vejamos:

“(...) que no momento em que os acusados esbarraram no declarante, este 
não percebeu que sua carteira havia sido furtada, pois estava prestando 
atenção no show de Amazan; que logo em seguida, quando se dirigiu a 
sua mesa, sentiu a falta de sua carteira no bolso; que a mulher que estava 
dançando na sua frente era a acusada, reconhecida neste ato, e o senhor 
Luciano, também denunciado; que no fim da festa, ficou sabendo pelos 
seguranças  de  que  os  suspeitos  estavam  fugindo,  foi  quando  viu  a 
acusada aqui presente e o denunciado Luciano correndo e pulando em 
cima  de  uma  caminhonete;  que  não  sabe  informar  da  participação  do 
denunciado aqui presente Genilson, nos fatos; que fora o depoente e “Zé 
de  Ouro”,  conhece  mais  duas  outras  vítimas  dos  acusados;  que 
retificando, não teve a carteira completa furtada, mas apenas o dinheiro 
que  se  encontrava  no  seu  bolso,  no  valor  de  R$  256,00  (duzentos  e 
cinquenta  e  seis  reais),  que  recuperou  apenas  parte  do  valor, 
aproximadamente R$ 120,00 (cento e vinte reais). f. 368.

Corroborando as declarações das vítimas, consta o depoimento do 
policial  militar  José  Raimundo  Pereira  Xavier que  afirmou  que  os  apelantes  foram 
identificados pelas vítimas na fase policial, como os autores dos furtos. Eis o que disse na 
audiência de instrução e julgamento:

“Que à época dos fatos narrados na denúncia se encontrava de serviços 
na cidade de Cabaceiras quando as vítimas chamaram a patrulha onde se 
encontrava  o  depoente,  para  fazer  a  ocorrência  policial;  que  naquela 
ocasião já havia um pequeno tumulto no meio da festa, onde os acusados 
teriam sido identificados e  as  vítimas reconheceram os mesmos como 
sendo os autores dos furtos; que os acusados foram recambiados e as 
vítimas reconheceram os mesmos como sendo os autores dos furtos, que 
os  acusados  foram  recambiados  para  a  viatura  da  polícia  civil,  e  lá 
chegando o veículo em que os mesmos se encontravam foi vistoriado e 
encontrado no seu interior os documentos e as carteiras das vítimas; que 
esclarece o depoente que naquela ocasião os acusados negaram serem 
os autores do crime, mas as testemunhas confirmaram as acusações.” f. 
422. 

Destarte, pelas declarações das vítimas e depoimento acima, não há 
dúvida de que os apelantes foram os autores dos crimes de furto. 
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No tocante ao pedido da aplicação do princípio da insignificância, 
não subsiste,  tendo em vista  que houve  vários  furtos  e a  gravidade da continuidade 
delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância,  pois havendo vários objetos 
furtados,  não  há  que  se  falar  em ínfimo  valor  ou  inexpressividade  da  lesão  jurídica 
provocada, um dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, verificando-
se, portanto, a tipicidade penal. A propósito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTOS NA 
MODALIDADE  CONSUMADA  E  TENTADA.  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  PRECEDENTES  DO  STJ. 
AGENTE  REINCIDENTE  ESPECÍFICO  NA  PRÁTICA  DE  DELITOS 
PATRIMONIAIS.   REPROVABILIDADE  ACENTUADA  DA  CONDUTA. 
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no 
sentido  de que a incidência do princípio  da insignificância  pressupõe a 
concomitância de quatro vetores: a)  mínima ofensividade da conduta do 
agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau 
de  reprovabilidade  do  comportamento  e  d)  inexpressividade  da  lesão 
jurídica provocada. 2. Os furtos, praticados em continuidade delitiva nas 
modalidades consumada e tentada, de uma bicicleta e 30 metros de fio 
elétrico, pertencentes à pessoa física, sem que tenha havido a avaliação 
dos bens, por agente reincidente específico em delitos patrimoniais, não 
permite  a  incidência  do  princípio  da  insignificância  para  exclusão  da 
tipicidade penal. Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental improvido.4

Dessa  forma,  não  há  que  se  falar  em  negativa  de  autoria, 
insuficiência de prova ou aplicação do princípio da insignificância, devendo-se manter a 
condenação dos apelantes pelo crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV5 c/c o art. 71, do 
Código Penal.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nego provimento à apelação criminal.

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador, 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos 
Martins Beltrão Filho, revisor, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

4(STJ - AgRg no REsp 1320267 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2012/0088571-0 
Relator(a)  Ministro  NEFI  CORDEIRO (1159)  Órgão  Julgador  T6 -  SEXTA TURMA Data do Julgamento 
04/09/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 19/09/2014)
5Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
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Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo 
Senhor Doutor José Marcos Serrano, 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, 10 de 
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
Relator 
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