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PENAL.  Apelação  criminal.  Crime contra  o  patrimônio.  Furto
qualificado. Concurso de agentes. Prova robusta. Princípio da
insignificância. Mínima ofensividade da conduta. Reduzido grau
de  reprovabilidade  do  comportamento.  Requisitos  não
atendidos.  Valor da  res furtiva.  Aparelho de DVD. Indiferente
penal. Não configuração. Ofensa ao bem jurídico tutelado pela
norma. Crime de bagatela não caracterizado. Privilégio.  Bem
não  equiparável  a  coisa  de  pequeno  valor.  Materialidade  e
autoria  comprovadas.  Excludente  da  culpabilidade.
Embriaguez.  Ônus  da  prova  que  cabe  à  defesa.
Desclassificação  para  a  figura  simples.  Impossibilidade.
Condenação mantida. Apelação desprovida.

-  Comete o delito  de furto  qualificado aquele que,  mediante
concurso de agentes, subtrai coisa alheia móvel;

- A figura qualificada não admite a incidência do princípio da
insignificância, uma vez que não há uma mínima ofensividade
da conduta e tampouco um reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento;

- O valor da res furtiva, consistente em um aparelho de DVD,
considerado o contexto econômico-social da localidade em que
se  deram  os  fatos,  não  representa  um  indiferente  penal  e
tampouco dá ensejo à configuração do furto privilegiado;

-  Nos termos  do art.  28,  §1°,  do  CP,  apenas a embriaguez
completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta de
pena o agente, a quem cabe o ônus da prova;

-  Comprovado  o  concurso  de  agentes,  queda-se  inviável  a
desclassificação para a figura do furto simples;
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- Apelação desprovida.

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 rejeitar  a prejudicial  da prescrição e, no mérito,  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  Leandro  Medeiros
Tomaz, que tem por escopo reformar a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara
Única da Comarca de Remígio, que o condenou pela suposta prática do delito previsto no
art. 155, §4º, II e IV1, do CP, cominando-lhe uma pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, fixados no
valor mínimo.

Posteriormente,  a  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por
outras duas, restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade,
em entidade a ser designada pelo juízo da execução, e limitação de fim de semana (fs.
129/134). 

Narra a denúncia que, na noite do dia 02/09/09, mediante destreza e
em concurso  de  agentes,  o  apelante,  na  companhia  do  também sentenciado  Carlos
Alexandre Galdino Lameu, ambos embriagados, aproveitando-se de que a janela da casa
da vítima, a Sra. Patrícia Souza Barros da Silva, estava entreaberta, teriam adentrado no
imóvel e subtraído um aparelho DVD, marca Tronics, um controle remoto e uma corda de
seda,  objetos  que,  posteriormente,  foram recuperados  após  diligências  da  autoridade
policial (fs. 02/04).

Em seu recurso, alega, em prejudicial, a configuração da prescrição
retroativa. 

No mérito, sustenta que o delito seria de bagatela, aduzindo, ainda,
que não teria o inteiro discernimento para a prática delitiva, visto que se encontrava sob o
efeito de embriaguez. Por fim, pugna pela extinção da punibilidade e, alternativamente,
requer a reforma da sentença, para que o fato seja desclassificado para a figura do furto
simples,  fixando-se  a  pena  no  mínimo,  com  a  sua  posterior  substituição  por  outra,
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade (fs. 140/143 e
150/154). 

1Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
[...]
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
[...]
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
[...]
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
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Contrarrazões às fs. 155/157.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 162/164).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

I – DA PREJUDICIAL ALEGADA: PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Em seu recurso, o apelante requer a extinção da punibilidade pelo
reconhecimento da prescrição retroativa, apontando, para tanto, que era menor de 21
(vinte e um) anos ao tempo dos fatos, o que reduziria o prazo pela metade, nos termos do
art. 1152 do CP.

Ocorre, todavia, que a cópia de seu documento de identidade civil (f.
17) indica que ele nasceu em 15/05/85, sendo certo que, no dia em que teria praticado a
conduta delitiva, ocorrida em 02/09/09 (fs. 02/04), contava com mais de 21 (vinte) e um
anos de idade.

Logo, considerando-se que a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês
de reclusão gera um prazo de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV3, do CP, conclui-
se que entre a data do fato (02/09/09) e o recebimento da denúncia, havido em 11/11/09
(f. 26), não se configurou a prescrição retroativa. Da mesma forma, o prazo prescricional
também não se ultimou, se for considerado o período entre o recebimento da denúncia e
a publicação da sentença condenatória, com trânsito para a acusação, o que ocorreu no
dia 16/10/13 (f. 134).

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

II – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

II.1 – DA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

No que toca à vindicada incidência do princípio da insignificância,
como causa supralegal de atipicidade material, aduz o suplicante que o fato seria atípico
em razão do valor dos bens subtraídos e da sua posterior devolução à vítima.

Sedimentou-se na jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, que
para a configuração da tipicidade, não basta apenas a subsunção do fato à norma penal
incriminadora. Além disso, é preciso que o bem jurídico tutelado seja efetivamente lesado

2 Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime,
menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
3Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
[…]
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
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ou exposto a dano pela conduta formalmente típica, exsurgindo daí a tipicidade material
do fato.

Em lógica inversa, configurado o crime de bagatela, ter-se-á apenas
a  tipicidade  formal,  ficando  prejudicada  a  tipicidade  material,  o  que  leva  à  atipia  da
conduta que, portanto, não configurará delito algum.

Discorrendo sobre este instituto, ressalta Cléber Masson4:

Com  a  caracterização  desse  princípio,  opera-se  tão  somente  a
tipicidade  formal,  isto  é,  adequação  entre  o  fato  praticado  pelo
agente  e  a  lei  penal  incriminadora.  Não  há,  entretanto,  tipicidade
material, compreendida como o juízo de subsunção capaz de lesar
ou ao menos colocar em perigo o bem jurídico penalmente tutelado.

Neste  viés,  o  STF  firmou  o  entendimento  de  que,  para  a
configuração da atipicidade material pela insignificância, devem ser preenchidos, de forma
concomitante,  os  seguintes  requisitos:  mínima  ofensividade  da  conduta  do  agente;
nenhuma  periculosidade  social  da  ação;  reduzido  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento; e relativa inexpressividade da lesão jurídica5. 

 
No caso vertente, todavia, a condenação pelo crime de furto se deu

pela sua forma qualificada, consistente na escalada e no concurso de agentes (f. 131).

Quanto à primeira qualificadora, a ofendida declarou, em juízo, que o
apelante adentrou na sua casa através da janela do quarto de sua mãe (f. 54), o que foi
reconhecido pelo apelante em seu interrogatório, conforme registro gravado na mídia de f.
115.

Ocorre,  todavia,  que  para  a  comprovação  da  qualificadora  da
escalada,  por  se tratar de modalidade delitiva que deixa vestígios,  é imprescindível  a
realização de exame pericial, nos termos do art. 1586 do CPP, não o suprindo a palavra da
vítima e tampouco a confissão do sentenciado.

4MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado, Parte Geral. 4ª ed., São Paulo: Método. 2011, p. 26.
5EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA  ESTATAL.  ÍNFIMA  QUANTIDADE.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  PERICULOSIDADE  SOCIAL  DA  AÇÃO.  EXISTÊNCIA.  CRIME  DE  PERIGO
ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRECEDENTES. WRIT PREJUDICADO. 
[...]
II  –  A  aplicação  do  princípio  da  insignificância  de  modo  a  tornar  a  conduta  atípica  exige  sejam
preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do
agente;  (ii)  nenhuma  periculosidade  social  da  ação;  (iii)  reduzido  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 
[...]
VII – Habeas corpus prejudicado
(HC 102940, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011, DJe-065
DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 EMENT VOL-02497-01 PP-00109)
6 Art. 158.  Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
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Nesta senda, cumpre observar que a  ausência da  perícia só pode
ser  suprida por outros elementos de prova quando a acusação comprovar, ao longo da
instrução, que não existiam vestígios, que houve o desaparecimento do corpo de delito e,
em último caso, que as circunstâncias do crime não permitiram a confecção do laudo.

Como esta não é a hipótese dos autos, visto que o Ministério Público
não logrou demonstrar qualquer das situações aptas a substituir o exame aludido, conclui-
se pela não comprovação da qualificadora da escalada, impondo-se o seu afastamento.

A propósito, este é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO
QUALIFICADO  PELA  ESCALADA.  EXAME  PERICIAL.  NÃO
REALIZAÇÃO.  IMPRESCINDIBILIDADE.  QUALIFICADORA.  NÃO
INCIDÊNCIA.
1.  A  pacífica  jurisprudência  desta  Corte,  com  ressalva  do
entendimento  pessoal  do  relator,  entende  que  para  o
reconhecimento  da  incidência  da  qualificadora  da  escalada,
prevista no art. 155, § 4°, II, do Código Penal, não se prescinde
da realização de exame pericial, devendo restar consignado que a
sua  substituição  por  outros  meios  probatórios  somente  é
possível quando não existirem vestígios ou se o corpo de delito
houver desaparecido.  Em último caso, o exame pericial pode ser
afastado  quando  as  circunstâncias  do crime não permitirem a
confecção do laudo.
2. Hipótese em que,  embora as instâncias ordinárias tenham se
utilizado dos depoimentos da vítima e das testemunhas, além da
confissão do réu, para concluir pela incidência da qualificadora
da  escalada,  deixaram  de  proceder  à  realização  de  perícia
técnica, inviabilizando o seu reconhecimento.
3. Agravo desprovido7. (grifo nosso)

Entretanto, restou demonstrado, no curso da dilação probatória, que
o  crime  de  furto  foi  praticado  em  concurso  de  agentes,  como  se  depreende  das
declarações prestadas pela vítima (f. 54)  e dos testemunhos dos policiais Ismael Silva
Santos  (f.  55)  e  Gabriel  Ricardo  da  Silva  (f.  106),  os  quais  revelam que  o  furto  foi
cometido  pelo  recorrente  e  por  Carlos  Alexandre  Galdino  Lameu,  que  também  foi
condenado.

Inclusive,  o  próprio  apelante  confessa,  em  juízo,  que  a  prática
delitiva se deu em concurso de agentes (f. 115).

Desta forma, não se vislumbra, na hipótese concreta, a satisfação de
todos os requisitos estipulados pela jurisprudência do STF para a descaracterização da
tipicidade material,  sendo certo que a mínima ofensividade da conduta do agente e o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento não restaram atendidos.

Em caso similar, decidiu o STJ:

7(AgRg no REsp 1468309/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/02/2015,
DJe 03/03/2015)
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PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
FURTO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  APLICAÇÃO.
CONCURSO  DE  AGENTES.  REDUZIDO  GRAU  DE
REPROVABILIDADE  E  MÍNIMA OFENSIVIDADE  DA CONDUTA.
REQUISITOS INEXISTENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
- Não atendidos os requisitos da mínima ofensividade da conduta
e  do  reduzido grau de  reprovabilidade  do comportamento  do
agente,  não  há  como  reconhecer  a  atipicidade  material  da
conduta  pela  incidência  do  princípio  da  insignificância,  nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Agravo regimental desprovido.8 (grifo nosso)

Além disso, não se pode concluir que é insignificante a lesão jurídica
provocada pela conduta do apelante,  sobretudo no que concerne à subtração de um
aparelho de DVD, conforme auto de apreensão e apresentação (f. 11).

Ademais,  conquanto  seja  possível  o  reconhecimento  do  furto
qualificado  privilegiado,  ainda  assim,  o  objeto  do  ilícito,  considerada  a  realidade
econômico-social da localidade em que se deram os fatos, não pode ser tido como de
pequeno valor, a ensejar a concessão de um dos favores legais previstos no §2°9 do art.
155 do CP.

Desta forma, embora a vítima tenha recuperado a res furtiva, o caso
não reclama a incidência do princípio da insignificância, conforme acima demonstrado,
estando, portanto, demonstradas a materialidade e autoria delitivas.

II.2 – DA ALEGADA EMBRIAGUEZ COMO CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE 

De outro lado, não procede a alegação de que estaria configurada a
causa excludente da culpabilidade, tal qual pleiteada pelo recorrente, uma vez que ele
não demonstrou ter agido em situação de embriaguez completa,  proveniente de caso
fortuito ou força maior, conforme exige o art. 28, §1°10, do CP. 

Assim, não se desincumbiu do ônus que sobre si pesava, consoante
dispõe o art. 15611 do CPP.

8(AgRg no REsp 1445503/MG, Rel.  Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 24/02/2015)
9§2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
10Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...]
Embriaguez
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.(Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior,
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso
fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
11Art.  156.   A prova da alegação incumbirá  a  quem a fizer,  sendo, porém,  facultado ao juiz  de ofício:
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
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Neste sentido, eis precedente do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA.  REDUÇÃO  DA PENA  AQUÉM  DO  MÍNIMO
LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  231/STJ.  PROVA  DA
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. SÚMULA
83/STJ.  DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.  NECESSIDADE  DE
COTEJO ANALÍTICO. VALOR DA PENA DE MULTA. INCURSÃO NA
PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. "O ônus da prova, nessa hipótese, compete à defesa, e não à
acusação, por força do art. 156 do CPP" (REsp 1.113.735/RS, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma).
[...]
5. Agravo regimental não provido12. (grifo nosso)

Outrossim,  calha  rememorar  que  a  embriaguez  voluntária  ou
culposa,  pela teoria da  actio libera in causa,  não exime o agente da pena,  conforme
dispõe o art. 28, II, do CP, de modo que o argumento esgrimido não é capaz de afastar a
condenação.

II.3 – DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO FURTO SIMPLES,
COM  A FIXAÇÃO  DA PENA NO  MÍNIMO  E  A SUA SUBSTITUIÇÃO  POR  OUTRA,
RESTRIVA  DE  DIREITOS,  CONSISTENTE  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À
COMUNIDADE

Conforme  acima  exposto,  restou  comprovada  a  qualificadora  do
concurso de agentes, de modo que a pretendida desclassificação, com a fixação da pena
no mínimo e a sua substituição por outra, restritiva de direitos, não comporta provimento.

Finalmente, cumpre registrar que a pena final ficou apenas 01 (um)
mês acima do mínimo, revelando-se justa e proporcional, tendo em vista a sua finalidade
retributiva e pedagógica.

III – DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  rejeitada  a  prejudicial,  nego  provimento à
apelação.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  relator,
Carlos Martins Beltrão Filho e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para
substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

12(AgRg no AREsp 146.778/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012,
DJe 04/09/2012)
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Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino
Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 09 de
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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