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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002139-55.2013.815.0751 – 1ª Vara da Comarca de
Bayeux/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Anderson Felipe de Andrade Ferreira
ADVOGADO: Genival Veloso de França Filho e André de França Oliveira
2º APELANTE: Alessandro Sebastião da Silva
ADVOGADO: Luciano Carneiro C. Filho e Thales Cesare A. Macedo da Costa
APELADA: Justiça Pública

PRIMEIRA  APELAÇÃO. CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE
PESSOAS.  SUBTRAÇÃO  DE  COISA  ALHEIA  MÓVEL.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DA  PROPRIEDADE
POR  PARTE  DA  VÍTIMA.  DOSIMETRIA.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS  PENAS.
ACOLHIMENTO  NA  PARTE  DA  DOSIMETRIA.
REDUÇÃO  DA  PENA.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA  DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA
DE  DIREITOS.  ALTERAÇÃO DO REGIME
INICIAL(ABERTO).  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  33,  §  2º,
“C”, CÓDIGO PENAL.  PROVIMENTO PARCIAL. 

É  de  se  reformar  a  sentença  na  parte  da  dosimetria,  se  o
magistrado sentenciante,  durante a aplicação da pena, não a
individualizou corretamente.

SEGUNDA  APELAÇÃO.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE
PESSOAS.  SUBTRAÇÃO  DE  COISA  ALHEIA  MÓVEL.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INDUVIDOSOS.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
RECEPTAÇÃO  CULPOSA.  COMPORTAMENTO  QUE
CONCORREU EFETIVAMENTE PARA O SUCESSO DO
CRIME DE FURTO. DESPROVIMENTO RECURSAL.

Nos  delitos  praticados  em  concurso,  em  que  os  agentes
dividem  entre  si  as  tarefas,  não  é  necessário,  para  a
caracterização da coautoria, que todos os réus pratiquem atos
executórios,  bastando, para tanto, que ajam com unidade de
desígnios,  e  tenham  participação  decisiva  no  deslinde  dos
fatos.
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Estando  devidamente  configurado  o  crime  de  furto,  não  é
possível a desclassificação para o delito de receptação culposa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao  primeiro  apelo  e
desprover o segundo, em harmonia,  com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Bayeux/PB, Anderson Felipe de Andrade
Ferreira e  Alessandro Sebastião  da Silva,  foram denunciados como incursos  nas
sanções do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, por haverem, no dia 28.08.2013, em
companhia de um terceiro não identificado, arrombaram a casa da vítima Fábio Marcos
de Lima, localizado no Loteamento Recanto Feliz, Qd, 05, Lt 05, Jardim Aeroporto, no
município de Bayeux/PB, furtado 03 (três) televisões, 01 (um) videogame Playstation
II, 01 (um) notebook, 01 (um) aparelho de som com 06 (seis) caixas, 01 (uma) máquina
fotográfica e 04 (quatro) relógios.

Consta da peça acusatória que a vítima recebeu informações sobre
o paradeiro dos autores do crime, onde três indivíduos chegaram em um Fiat Uno numa
casa localizada na Rua Juracir Carmargo, Várzea Nova, Santa Rita, e passaram a retirar
do veículo três televisões e um som com detalhes laranja.

Ao tomar conhecimento dos fatos, policiais se dirigiram ao local e
foram  atendidos  pelo  denunciado  Anderson  Felipe  de  Andrade  Ferreira.  Ao
adentrarem  na  residência,  localizaram  vários  objetos,  dentre  eles  uma  TV  de
propriedade da vítima.

Durante as buscas foram encontrados um rifle Winchester calibre
44 e uma pistola de plástico.

Ao ser indagado sobre a origem dos bens, o denunciado nega a
participação nos fatos, porém indica a participação de Alessandro Sebastião da Silva,
segundo denunciado, reportando aos policiais o local onde poderia ser localizado. Ao
seguirem  em  diligência,  os  milicianos  encontraram  o  segundo  réu  numa  praça
localizada  em Tibiri.  E,  ao  lhe  abordarem encontraram vários  objetos,  dentre  eles
alguns objetos da vítima. 
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Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais pelo
Ministério Público (196/200), pela defesa de Anderson Felipe de Andrade Ferreira (fls.
203/218), bem assim a defesa de Alessandro Sebastião da Silva (fls. 219/225), o juiz a
quo julgou procedente a denúncia (fls. 226/237), em parte, condenando os acusados nas
penas do art. 155, § 4º, IV, do CP, aplicando a reprimenda da seguinte maneira:

- Para Anderson Felipe de Andrade Ferreira

a) Em relação ao crime de furto qualificado

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 3
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa à base de 1/30
do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Tornando-a definitiva, em regime aberto.

b) Em relação ao crime de posse irregular de arma.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 1
(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à
época dos fatos. Tornando-a definitiva, em regime aberto.

Todavia, ao somar as penas em razão do concurso materialidade o
magistrado sentenciante somou as penas, totalizando 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa. Em seguida, nos termos do art. 33,§ 2º, b,
do Código Penal, fixa o regime inicial em semiaberto.

- Para Alessandro Sebastião da Silva

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 2
(dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à base de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva em razão de
não existir causa de aumento ou de redução da pena, em regime aberto.

Irresignados com o decisório adverso, os inculpados recorreram a
esta superior instância (fls. 242/255; 266/284).

O apelante Anderson Felipe de Andrade Ferreira, alega, que não
há crime de furto sem que haja comprovação, ou seja, não existe sujeito passivo do
crime.

No  seu  entendimento  a  vítima  não  conseguiu  comprovar  a
propriedade dos bens apreendidos, inexistindo provas no tocante a autoria.
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Para tanto, questiona que o valor dos bens é incompatível com o
cargo de cabo da polícia militar.

Em relação a dosimetria, o recorrente alega ofensa ao princípio da
individualização das penas e desproporcionalidade da pena aplicada.

Já o acusado  Alessandro Sebastião da Silva argumenta, ausência
de  prova  dos  fatos,  pleiteando  sua  absolvição.  Alternativamente,  roga  pela
desclassificação do art.  155,  §  4º,  I  e  IV para  o  art.  180,  §  3º,  do  Código Penal.
(fls.243/255). 

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais,  o  Representante
Ministerial opinou pelo desprovimento ao recurso (fls. 286/290).

Com vistas  dos  autos,  a  douta Procuradoria  de Justiça foi  pelo
provimento parcial da apelação de Anderson Felipe de Andrade Ferreira, no sentido de
reduzir  a  pena  base,  e,  pelo  desprovimento  do  apelo  interposto  por  Alessandro
Sebastião da Silva (fls. 297/305).

Lançado o relatório (fls.  309),  foram os autos ao Revisor,  que,
com ele concordando, pediu dia para julgamento. 

É o relatório.

VOTO

1. Da apelação de Anderson Felipe de Andrade Ferreira

Da ausência ode provas.

Não verifico, do exame dos autos, a alegada ausência de provas.

É de notória sabença que o depoimento da vítima, nos crimes da
espécie  sob  comento,  em  que  raramente  existem  testemunhas  presenciais,  assume
especial relevo, como vem decidindo nossos Tribunais. Sua palavra, quando firme e
indissonante,  encontra eco na jurisprudência.  No caso em testilha, a vítima recebeu
informações sobre a localização do bens e se dirigiu ao local e constatou que seus bens
estavam sendo guardados na residência onde estava o réu Anderson Felipe de Andrade
Ferreira. Eis o que dizem os Tribunais:

“Em delitos de furto e roubo é manifesta  a relevância da
palavra  da  vítima,  especialmente  quando  descreve  com
firmeza o meliante. A fala da vítima tem a mesma validade
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para absolver comparsa, por ela expressamente inocentado
de  eventual  participação  no  crime  praticado  pelo  réu
condenado” - (TACRIM-SP. JUTACRIM. 86/226). 

“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente  valiosa,  pois,  incidindo  sobre  proceder  de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes”  -
(TACRIM-SP. JUTACRIM. 90/362).

Consigne-se, ainda, a propósito do tema:

“Em crimes contra o patrimônio, as declarações da vítima
merecem  toda  credibilidade,  porque,  com  raríssimas
exceções,  a  ação  dos  roubadores  é  levada  a  efeito  de
maneira  dissimulada,  a  fim  de  evitar  a  presença  de
testemunhas, e, além disso, suas palavras são contra pessoa
que, eventualmente,  vem a conhecer de um roubo, não se
podendo  cogitar  de  parcialidade”  -  (TACRIM-SP.  HC.
1.005.795/0).

“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar
a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito
das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras,
quando  nada  nos  autos  exista  para  demonstrar  de  forma
contrária” - (RJD. 22/288).    

O fato de negar a participação no ilícito,  por si só não induz a
inocência.

O  recorrente  não  conseguiu  desqualificar  os  depoimentos  da
vítima e dos policiais que fizeram a abordagem. A desculpa apresentada pelo apelante
de  que estava usando o  banheiro  da  residência  onde foram encontrados os  objetos
produtos do crime e a arma não encontra guarida nos autos.

Só para efeito ilustrativo, a certidão de fls.  60, expressa,  que o
apelante na adolescência, já possuía histórico em crimes contra o patrimônio.

Outro dado que aponta a participação do apelante foi sua indicação
precisa  da  participação  do  segundo  denunciado.  Tal  informação  foi  de  suma
importância na prisão do sócio de empreitada e localização dos outros objetos furtados.

A tese defensiva, conquanto bem articulada e de boa desenvoltura,
data vênia, sucumbe ante a irretorquível prova da culpabilidade do réu carreada para o
bojo dos autos, tornando inviável a pretensão absolutória propugnada.
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Ora,  é  bastante  anotar,  vez  última,  que  a  prisão  do  acusado
decorreu da pronta e eficaz ação da polícia, que o encontrou no imóvel utilizado para
guardar a res furtiva.

A tese  de  que  não há  crime porque  a  vítima não demostrou a
propriedade dos bens furtados, não pode ser considerada como excludente, representa
mero  escapismo,  atitude  própria  de  quem  já  se  acostumou  a  investir  contra  o
patrimônio alheio.

Consequentemente, em face o cometimento da ação criminosa sob
julgamento, o réu se faz merecedor de severa reprimenda, valendo trazer a lume breve
transcrição  de  parte  do  memorável  voto  do  relator  do  RHC.  65.501-SP,  in  RTJ.
123/547, componente da 2ª. Turma do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:

“O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE FICAR ALHEIO À
GRAVIDADE DO PROBLEMA DE SEGURANÇA QUE
ATORMENTA OS MORADORES DAS CIDADES. E, SE
O  JUIZ  É,  COMO  DEVE  SER,  HOMEM  DO  SEU
TEMPO, ATENTO À REALIDADE DOS FATOS E AO
MOMENTO QUE ATRAVESSA,  NÃO PODE DEIXAR
DE  CONSIDERAR  A  IMPORTÂNCIA  DE  SUAS
DECISÕES  NA  CONTENÇÃO  DA  ONDA  DE
VIOLÊNCIA  QUE  SE  VEM  ALASTRANDO  E  DE
MANEIRA QUASE INCONTORNÁVEL, ALARMANDO
A  POPULAÇÃO  E  INTRANQUILIZANDO  AS
FAMÍLIAS”. 

Quanto a ofensa ao princípio da individualização das penas.

Vejo que assiste  razão ao recorrente,  isso porque,  analisando a
sentença vergastada, vislumbro que a participação de ambos foi de forma equitativa,
não podendo o sentenciante se distanciar da pena atribuída a cada participante. 

Apesar de bem fundamentar seu decisório, fazendo uso do seu
discricional manuseio interpretativo, no momento da aplicação da pena basilar,
observa-se, data venia, que o magistrado exagerou no quantum da pena-base, motivo
por que parcial razão assiste ao recorrente, devendo a sentença ser reformada apenas na
parte respeitante ao procedimento de individualização da pena, consoante será
demonstrado adiante.

Por conseguinte, mesmo tendo fundamentado as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP de acordo com a sua livre convicção, o  MM. Juiz não se
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apercebeu da considerável distância que tomou entre a pena-base aplicada ao sócio de
empreitada  criminal, uma vez que deveria ter se valido do mesmo  critério de
quantificação dosimétrica, no sentido de a reprimenda provisória não se distanciar
sobremaneira dos  sócios  no  delito  quando  as  situações  fáticas  apontam  para  uma
participação igualitária, evitando, assim, uma desproporcional punição, pelo que se
busca, agora, debelar qualquer ato atentatório à justa entrega da prestação jurisdicional.

Apesar das circunstâncias judiciais desfavoráveis serem idênticas,
denota-se que o  magistrado exagerou na pena base em relação ao primeiro apelante,
nesse aspecto, a sua discricionariedade fugiu da prudência, por ter exagerado na fixação
da pena-base.

A hodierna processualística penal exige que, na aplicação da
reprimenda, o juiz, mesmo abastecido do poder discricionário, deve se deter aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcançar a justiça pretendida, o
que faz concluir que tal poder não é absoluto, devendo guardar inteira proporção com a
dimensão do caso sob sua competência, para não cair na arbitrariedade (abuso), ou seja,
deve equacionar coerentemente todos os dados que dispõe no bojo do caderno
processual, no intuito de que, condenando o réu, este venha a cumprir a pena
compatível à sua conduta delitiva, de modo que se convença da certeza de que aquela
sanção é a correta para compensar o mal praticado contra a vítima e, de via reflexa,
contra a sociedade.

Desta feita, trago a jurisprudência:

A     aplicação     da     sanção     criminal     deve     ser     perfeitamente
individualizada     para     que     o     poder     discricionário     que     o     juiz
sentenciante     tem     ao     fixar     a     pena     não     seja     absoluto     e     não     se
transforme     em     arbítrio.     (  TJSC   –    ACR     2005.025092-3   –    1ª    
C.Crim.   –    Rel.     Des.     Solon     D'Eça     Neves   –    DJ.     18.10.2005  ).
(realcei)

Em outra vertente interpretativa, é cediço que a individualização
da pena é um processo que se dá em três momentos jurídicos bastante distintos:
legislativo, judicial e executório. No primeiro momento, o legislador define apenas os
parâmetros para a fixação da pena; já no segundo, fica a cargo do Judiciário fixar o
quantum da pena adequado ao caso concreto; no terceiro momento, o executório, são
analisados os pedidos de progressão de regime e livramento condicional, também de
acordo com o caso concreto e o comportamento do preso.

Portanto, o legislador não determina, na primeira fase dosimétrica,
o montante da redução ou do aumento da pena dentro das duas balizas em abstrato,
como também nas demais fases (com atenção apenas para a terceira etapa, em razão
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dos cálculos envolvendo as frações aritméticas contidas nos dispositivos), pois tal ato
de fixação deixou a cargo do juiz. Logo, quando este fixa o quantum está agindo
autorizado pela lei, não infringindo, por conseguinte, o princípio da legalidade, ao
contrário, o atende.

Assim, ao conferir ao magistrado a tarefa de quantificar a redução
ou exasperar a pena, o legislador escolheu como limite o da prudência judicial, para
que não ocorra a troca da certeza do direito pelo arbítrio. Dessarte, o poder
quantificador do juiz está adstrito aos limites principiológicos do sistema jurídico-
penal.

Portanto, considerando toda a exposição acima, e, fazendo uso das
circunstâncias judiciais sopesadas na sentença objurgada, retifico o quantum da pena-
base, inicialmente fixado em 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e
seis) dias-multa à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, reduzindo-
a para  02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-
multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que, à míngua de
outras circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de outras causas de aumento e
diminuição de pena, torno-a concreta e definitiva nesse quantitativo, devendo ser
resgatada na unidade indicada na sentença pelo Juízo a quo, em regime inicial aberto.

Em atenção ao que preceitua o art. 69, do Código Penal Pátrio,
considerando  que  o  apelante  também  foi  sentenciado  a  pena  de  1  (um)  ano  de
detenção e 10 (dez) dias-multa à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época
dos fatos,  em face do crime de posse ilegal de arma de fogo, ficou configurado o
concurso material heterogêneo de crimes, passo a consolidar o cálculo final da pena,
como sendo: 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e
63 (sessenta e três) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época
do delito, em regime aberto.

Com  isso,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  por  duas
restritivas de direito, a serem designadas pelo Juízo das Execuções Penais, quando do
cumprimento da pena definitiva, nos termos da lei, mantendo-se a sentença nos demais
termos.

Por tudo isso, em consonância com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao primeiro recurso.

2. Da apelação de Alessandro Sebastião da Silva

2.1. Do pleito absolutório
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O pedido de absolvição não deve ser acolhido.

Isso  porque,  tanto  a  materialidade  quanto  a  autoria  restam
devidamente comprovados.

Nas suas  próprias razões recursais,  o  apelante diz que a  vítima
“informou que só fora encontrado UM RELÓGIO, UM SIMPLES RELÓGIO.”

Ora,  se  a  vítima  reconheceu  que  o  relógio  encontrado  com  o
sentenciado era de sua propriedade, independentemente do valor arbitrado, se há crime,
deve-se atribuir uma pena. Foi o caso dos autos.

O sentenciado busca alegar inocência, sob o fundamento de que a
vítima  não  apresentou  documento  comprobatório  de  propriedade  e  “que  tinha
comprado na feira de troca”. 

A indicação precisa do primeiro denunciado sobre a localização
dos bens e a participação do segundo apelante foi de suma importância para elucidação
do caso.

Assim, não há que se falar em absolvição.

O  apelante  Alessandro  Sebastião  da  Silva  teve  participação
decisiva para a prática dos delitos, razão pela qual não há como negar a participação só
pelo fato de que apenas foi localizado um relógio.

Ademais, o art. 29 do CP, acolhendo a Teoria Monista, dispõe que,
quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade.

Nos delitos praticados em concurso, em que os agentes dividem
entre si as tarefas e a res furtiva, não é necessário, para a caracterização da coautoria,
que  todos  os  réus  pratiquem atos  executórios,  bastando,  para  tanto,  que  ajam com
unidade de desígnios, e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos. 

Corroborando esse entendimento, colaciono o seguinte julgado: 

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO -
CONCURSO  DE  PESSOAS  -  COOPERAÇÃO
DOLOSAMENTE  DISTINTA  -  PARTICIPAÇÃO  DE
MENOR  IMPORTÂNCIA  -  APLICAÇÃO  DA
ATENUANTE DA MENORIDADE. 
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"... É autor ou co-autor aquele que, apesar de não realizar
integralmente a  conduta típica,  tem contribuição  relevante
para  a  ocorrência  do  crime,  nos  moldes  da  denominada
teoria  do  domínio  funcional  do  fato,  sendo  incabível  o
reconhecimento  da  participação  de  menor  importância."
(Apelação  Criminal  nº  1.0702.05.241465-4/001;  Relator
Des. Alexandre Victor de Carvalho - DJ em 08/05/2007 e
DP em 19/05/2007) 

Assim, não há que se falar inocência do apelante, uma vez que,
conforme  demonstrado  nos  autos,  em  especial,  o  interrogatório  dos  policiais  que
realizaram as diligências, não restam dúvidas de que ele, efetivamente, participou da
prática delitiva.

Quanto  a  validade  dos  depoimentos  policiais,  a  jurisprudência
pontifica:

FURTO  TENTADO.  PRISÃO  NA  POSSE  DA  RES
FURTIVA. CONFISSÃO PARCIAL. DEPOIMENTO DE
POLICIAIS  SEGUROS,  COERENTES  E  SEM
DESMENTIDOS.  Ausência  de  motivos  para  duvidar  da
veracidade dessas palavras. Responsabilidade comprovada.
Condenação mantida; Falsa identidade. Tentativa de ocultar
a condição de foragido. Conduta típica. Dolo caracterizado.
Exegese da Súmula nº 522, do Superior Tribunal de Justiça.
Condenação  mantida.  Pena  e  regime  corretos.  Recurso
improvido.  (TJSP;  APL  0053177-35.2014.8.26.0050;  Ac.
9165376;  São  Paulo;  Quarta  Câmara  Criminal
Extraordinária;  Rel.  Des.  Alexandre  Almeida;  Julg.
03/02/2016; DJESP 22/02/2016)

CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO CP, ART.
155,  §  4º,  INC.  I).  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS
MERECENDO  CREDIBILIDADE.  APREENSÃO  DE
PARTE  DA  RES  FURTIVA  EM  PODER  DO  RÉU.
PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO (CPP,
ART.  155).  Furto  consumado  porque,  cessada  a
clandestinidade, o ladrão teve posse do produto do crime e,
ainda,  a sua recuperação não foi integral  (CP, art.  14,  I).
Configuração  do  rompimento  de  obstáculo  pelo
arrombamento da porta do estabelecimento comercial (CP,
art. 155, § 4º, I). Penas fixadas nos patamares mínimos (CP,
art.  59,  caput).  Mantido  o  regime  inicial  aberto  e  a
substituição da sanção carcerária por restritivas de direitos.
Apelação à qual se nega provimento. (TJSP; APL 0002462-
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76.2011.8.26.0443; Ac. 6943094; Piedade; Nona Câmara de
Direito  Criminal;  Rel.  Des.  Penteado  Navarro;  Julg.
15/08/2013; DJESP 22/08/2013)  

2.2. Da desclassificação para receptação culposa e aplicação da
pena no mínimo legal.

Tendo em vista as razões já expendidas acima, temos que a figura
típica delineada no art. 180,§ 3º, do Código Penal não restou configurada, isto porque,
ficou constatada a conduta típica descrita no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, não
havendo, desse modo, de albergar-se o pleito de desclassificação para a receptação
culposa, pois restou devidamente comprovado nos autos que o apelante participou do
furto. Sendo assim, a análise do presente pedido fica prejudicado.

Nesse diapasão a jurisprudência pontifica:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  FURTO.  ART.  155,  CAPUT,  DO  CP.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
RECEPTAÇÃO CULPOSA E DE RECONHECIMENTO
DO FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA
CONFIRMADA. 1. Materialidade e autoria suficientemente
comprovadas, devendo ser mantida a condenação. Estando
devidamente configurado o crime de furto, não é possível a
desclassificação  para  o  delito  de  receptação  culposa.  2.
Descabimento da aplicação da privilegiadora, uma vez que,
embora o réu seja primário, o valor dos bens subtraídos não
pode  ser  considerado  irrisório  (R$  2.000,00).  3.
Apenamento corporal  e pecuniário mantidos,  pois fixados
em  conformidade  com  o  art.  59  do  CP  e  demais
circunstâncias  do  caso  concreto.  Recurso  desprovido.
(TJRS;  ACr  0094000-26.2016.8.21.7000;  Pelotas;  Quinta
Câmara Criminal;  Relª  Desª  Lizete  Andreis Sebben; Julg.
20/04/2016; DJERS 28/04/2016)

Ante o exposto, em harmonia com a Procuradoria de Justiça, dou
provimento parcial ao apelo de Anderson Felipe de Andrade Ferreira e desprovejo
o apelo de Alessandro Sebastião da Silva.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Márcio
Murilo  da  Cunha  Ramos,  dele  também participando,  além de  mim,  Relator,  José
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Guedes Cavalcanti  Neto,  Juiz de Direito convocado para substituir  o Des.  Joás de
Brito Pereira Filho.

Presente à Sessão de Julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 07
(sete) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002139-55.2013.815.0751 12
CMBF - Relator


	ACÓRDÃO
	RELATÓRIO
	VOTO


