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A exordial acusatória narra descritivamente toda a
conduta delituosa, na medida em que apresenta a
exposição do fato criminoso, suas circunstâncias,
além da qualificação dos acusados, classificação
dos crimes e o rol de testemunha necessário para
o  deslinde  do  caso,  tudo  de  acordo  com  as
exigências  do  art.  41,  do  Código  de  Processo
Penal.

“A jurisprudência desta corte superior de justiça é
firme  na  compreensão  de  que  eventuais
nulidades ocorridas na fase inquisitorial não têm o
condão de tornar nula a ação penal”
(resp  332.172/es,  Rel.  Ministro  hamilton
Carvalhido, sexta turma, julgado em 24/05/2007,
dje 04/08/2008)

Restando  devidamente  demonstrada  autoria  e
materialidade delitiva, pelas provas coligidas nos
autos, descabido o pleito absolutório.

Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 511, é
inviável a incidência do privilégio na hipótese de
furto  qualificado,  quando  a  qualificadora  for  de
caráter subjetivo.

Evidencia-se  necessária  a  manutenção  da
absolvição,  diante  da  fragilidade  dos  indícios
existentes, com base no princípio in dubio pro reo,
que  tem  fundamentação  no  princípio
constitucional  da  presunção  de  inocência,
segundo o qual se impõe a absolvição quando a
acusação  não  lograr  provar  a  materialidade
delitiva.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  AS  PRELIMINARES  E,  NO
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR.

Desembargador João Benedito da Silva
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal manejada  pela  empresa

Telefônica  Brasil  S/A  (primeiro  apelante) (fl.  384/395),  na  condição  de

assistente de acusação, e pelo acusado Jedaías Arimateia da Silva (segundo

apelante) (fl.  397) face a sentença de fls.  373/381, proferida pelo  Juízo de

Direito  da  6ª  Vara  Regional  de  Mangabeira,  que  julgando parcialmente

procedente  a pretensão punitiva estatal,  condenou o 2º Apelante, Jedaías

Arimateia  da Silva,  a uma pena de 02 (dois)  anos e 06 (seis)  meses de

reclusão, no regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de

direitos,  além de 30 (trinta) dias-multa  à razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva esculpida no art.

155,  §4º,  inc.  II,do  CP;  e  absolveu o  acusado Juely  Sandro  Maciel  de

Miranda, 2º Apelado, do delito tipificado no art. 180, §1º, também do CP.

Nas razões recursais, de fls. 384/395, o primeiro recorrente vem

suplicar pela reforma no decisum, no sentido de condenar os réus nos moldes

da exordial acusatória.

Contrarrazoando  o  recurso  interposto  pelo  assistente  de

acusação,  ambos  os  denunciados  (1º  e  2º  apelados)  vêm  pugnar  pelo

improvimento do referido apelo (fls. 430/438; e 443/457).

Por sua vez, o  segundo apelante,  Jedaías Arimateia da Silva,

nas razões de fls. 398/423, vem pleitear, em caráter preliminar, pela nulidade

do feito, sustentando que sua prisão em flagrante foi forjada e alegando inépcia

da inicial  acusatória.  No  mérito,  pugna pela absolvição.  Subsidiariamente,

suplica  pela  redução  da  pena  estatal,  ante  o  reconhecimento  do  furto

privilegiado.

Ao contra-arrazoarem o apelo interposto pelo réu condenado, o

assistente  de  acusação  (fls.  461/470)  e  o  Ministério  Público  (fls.  472/475)

Desembargador João Benedito da Silva
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pugnaram pelo seu desprovimento.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no qual a Procuradora

Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo opinou pelo desprovimento do apelo

interposto  pelo  acusado  Jedaías,  e  pelo  provimento  parcial  do  recurso

interposto pela Telefônica Brasil S/A (fls. 480/487).

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Jedaias Arimateia da Silva, dando-o como incurso,

nas sanções penais do art. 155, §4º, inc. II,  do CP,  por ter subtraído, com

abuso  de  confiança  52  (cinquenta  e  duas) baterias  para  uso  em

telecomunicações; e Juely Sandro Maciel, como incurso nas sanções do art.

180, §1º, também do CP, por ter adquirido, no exercício de atividade comercial,

a res furtiva.

Conforme  se  dessume  da  peça  pórtica,  concessionárias  de

serviço público de telecomunicações estavam sofrendo sucessivos furtos de

baterias especiais, estas utilizadas nas Estações Rádio Base (ERB), com o fito

de manter emissão dos sinais dos terminais móveis celulares.

Narra a denúncia que, no dia 01/06/2010, foi furtada uma bateria

de emergência da empresa Oi, na ERB localizada no bairro de Mangabeira.

Após  investigações,  a  referida  bateria,  outras  51  (cinquenta  e  uma),  foi

apreendida na  sucata  de  propriedade  do  réu  Juely  Sandro  Maciel  de

Miranda, tendo  este  informado  que  adquiriu  tais  equipamentos  ao  corréu

Jedaias Arimateia da Silva, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Desembargador João Benedito da Silva
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Devidamente instruído o feito, veio o magistrado singular a julgar

parcialmente procedente a  pretensão estatal,  condenando o  réu  Jedaias

Arimateia da Silva, apenas em relação ao furto praticado em 01/06/2010, a

uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 dias-multa, sendo

a reprimenda corpórea substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito; e

absolvendo o denunciado  Juely Sandro Maciel de Miranda dos delitos que

lhe foram imputados.

Irresignados,  os  representantes  legais  da  empresa  Telefônica

Brasil  S/A,  na  condição  de  assistente  de  acusação,  interpuseram  recurso

apelatório, pugnando pela reforma da sentença, para que o acusado Jedaias

Arimateia da Silva venha a ser condenado, também, pelo furto das demais 51

(cinquenta  e  uma)  baterias,  enquanto  o  acusado  Juely  Sandro  Maciel  de

Miranda seja condenado pelo delito de receptação qualificada, tudo nos moldes

da exordial acusatória.

Em  vertente  oposta,  o  réu  Jedaias  Arimateia  da  Silva  vem

apelar  da  decisão  proferida  pelo  juízo  de  1º  Grau,  pugnado,  em  caráter

preliminar, pela nulidade do feito, sustentando que sua prisão em flagrante foi

forjada  e  alegando  inépcia  da  inicial  acusatória.  No  mérito,  pugna  pela

absolvição. Subsidiariamente, suplica pela redução da pena estatal.

Analisemos, inicialmente, os argumentos suscitados nas razões

do recurso interposto pelo acusado Jedaias Arimateia da Silva.

I - DO APELO INTERPOSTO POR JEDAIAS ARIMATEIA DA SILVA

1. DAS PRELIMINARES

1.1 Da Nulidade da Prisão em Flagrante

Desembargador João Benedito da Silva
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Preliminarmente,  a  Defesa  de  Jedaias  Arimateia  da  Silva  se

insurge  contra  a  ilegalidade  da  prisão  em  flagrante,  sustentando  ter  sido

forjada, razão pela qual pugna pela nulidade do feito.

Conforme  se  verifica  das  peças  da  fase  inquisitória,  policiais

militares  que  prestavam  serviço  de  segurança  na  empresa  Oi

Telecomunicações, passaram a investigar as diversas ocorrências de furtos de

baterias, e, por meio de uma filmagem realizada, averiguaram que a pessoa

que aparecia, nas imagens, realizando um dos furtos, era o réu Jedaías.

Ocorreu  que,  no  dia  02/06/2010,  os  referidos  seguranças

patrimoniais,  na companhia de policiais civis,  localizaram o réu Jedaías e o

prenderam em flagrante delito.

Irresignada, a Defesa alega que o flagrante foi forjado e portanto

ilegal,  por  lhe  faltarem  pressupostos,  uma  vez  que  o  acusado  negou

veementemente a prática dos delitos e não foi encontrado nenhum objeto ilícito

em seu poder.

 

A preliminar não merece ser acolhida.

Isto porque, é inteiramente irrelevante a alegação de nulidade da

prisão em flagrante,  haja  vista  que,  conforme entendimento  perfilhado pelo

Superior Tribunal de Justiça, eventual vício na fase extrajudicial, por si só, não

têm o condão de anular a ação penal, mormente quando não se controverte

que no curso da instrução criminal as provas foram legalmente produzidas sob

o crivo do contraditório, respeitado o direito à ampla defesa.

Acerca do tema, trago à baila o seguinte aresto: 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 157, §2º, I, II E IV DO CÓDIGO PENAL. WRIT

Desembargador João Benedito da Silva
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SUBSTITUTIVO  DE  REVISÃO  CRIMINAL.  VIA
INADEQUADA. INQUÉRITO POLICIAL. CONFISSÃO.
AUSÊNCIA DO ADVOGADO NO ATO. DIREITO AO
SILÊNCIO  E  À  PRESERVAÇÃO  DA INTEGRIDADE
FÍSICA.  NULIDADE.  NÃO  OCORRÊNCIA.  REGIME
INICIAL  FECHADO.  PENA-BASE.  MÍNIMO  LEGAL.
RÉU  PRIMÁRIO.  DIREITO  AO  REGIME  MENOS
SEVERO.  SÚMULAS  NºS  718  E  719  DO  STF  E
SÚMULA  Nº  440  DO  STJ.  FLAGRANTE
ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE
OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo
de revisão criminal,  inviável  o  seu conhecimento.  2.
Apesar  da natureza inquisitorial  do  inquérito  policial,
não  se  pode  perder  de  vista  que  o  suspeito,
investigado ou indiciado possui direitos fundamentais
que  devem  ser  observados  mesmo  no  curso  da
investigação,  entre  os  quais  o  direito  ao  silêncio,  à
preservação  de  sua  integridade  física  e  o  de  ser
assistido por advogado. 3. In casu, consta do auto de
prisão em flagrante e do termo de interrogatório que o
então investigado, ora paciente, foi cientificado de seu
direito de permanecer em silêncio e de ter assistência
de  um  advogado,  não  tendo  se  manifestado  pela
presença do profissional para acompanhar o ato. Não
pode querer, agora, anular a confissão obtida naquele
momento sob o argumento de que seu patrono não foi
intimado  para  o  interrogatório.  Ademais,  não  restou
demonstrada violação a sua integridade física, matéria
que  demandaria  uma  amplitude  de  cognição
incompatível  com o  veio  restrito  e  mandamental  do
habeas  corpus,  além  de  não  ter  sido  discutida  à
exaustão  nas  instâncias  precedentes,  a  evidenciar
supressão  de  instância.  4. "a  jurisprudência  desta
corte superior de justiça é firme na compreensão
de  que  eventuais  nulidades  ocorridas  na  fase
inquisitorial  não  têm o  condão  de  tornar  nula  a
ação  penal"  (resp  332.172/es,  Rel.  Ministro
hamilton  Carvalhido,  sexta  turma,  julgado  em
24/05/2007,  dje  04/08/2008).  5.  Não  prospera  a
alegação  segundo  a  qual  a  condenação  estaria
arrimada exclusivamente em elementos de informação
colhidos na fase inquisitorial. Da simples leitura do ato,
constata-se  que  a  sentença  lastrou-se  em  outros
elementos de prova,  em especial  no refazimento de
toda  prova  de  cunho  pessoal  promovida  na  fase
administrativa.  Qualquer  incursão  além  deste  ponto
sobre  o  acervo  carreado  aos  autos  resultaria  em
revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na
via  do  habeas  corpus.  6.  Para  a  exasperação  do
regime fixado em Lei é necessária motivação idônea.
Súmulas nº 718 e nº 719 do Supremo Tribunal Federal
e Súmula nº 440 deste Superior Tribunal de justiça. In

Desembargador João Benedito da Silva
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casu,  é evidente a  ilegalidade,  pois  a pena-base foi
fixada no mínimo legal, a sanção é inferior a 8 anos, o
paciente é primário e a motivação apresentada pelo
tribunal  não  se  presta  à  fixação  de  regime  mais
gravoso,  porquanto  amparada  apenas  na  gravidade
abstrata do crime. 7. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para estabelecer o regime
inicial  semiaberto.  (STJ;  HC  342.000;  Proc.
2015/0298603-4;  SP;  Sexta  Turma;  Relª  Minª  Maria
Thereza Assis Moura; DJE 02/03/2016)  

Assim,  descabida  a  pretensa  nulidade  do  feito  processual  em

virtude da apontada ilegalidade da prisão em flagrante do acusado, porquanto

consolidado  o  entendimento  no  sentido  de  que  eventuais  irregularidades

verificadas  no decorrer  do  inquérito  policial  não  contaminam a  ação  penal,

tendo  em  vista  que  se  trata  de  procedimento  inquisitivo  que  se  presta  à

formação da  opinio delicti  do Órgão Ministerial,  sendo,  desse modo, inócuo

discutir sobre a legalidade da prisão em flagrante ora vergastada.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

1.2. Da Inépcia da Exordial Acusatória

O acusado Jedaias Arimateia da Silva, quando de suas razões

recursais,  alegou,  ainda  em caráter  preliminar,  que a  denúncia  encontra-se

inepta, pois, segundo sustenta, relata  fatos inexistentes e tem por base uma

gravação de vídeo que não se encontra inserida nos autos.

No entanto, analisando-se a peça inicial (fls. 02/05), nota-se que

tal  alegação  não  merece  ser  acolhida,  pois  a  exordial  acusatória  narra  a

condutas delituosas praticadas na medida em que apresenta a exposição dos

fatos  criminosos,  suas  circunstâncias,  além  da  qualificação  dos  acusados,

classificação dos crimes e o rol de testemunha necessário para o deslinde do

caso,  tudo com base nas peças produzidas durante a fase inquisitorial,  sem,

contudo,  fazer nenhuma  menção  a  qualquer  conteúdo  de  gravação  de

vídeo. 

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n.0024418-67.2010.815.2003

Senão, vejamos excerto da peça vestibular:

“(…)  Ocorre  que  no  dia  01  de  junho,  foi  furtada  a
bateria  de  emergência  da  Estação  Rádio  Base  da
Empresa  Oi,  na  central  em  Mangabeira,  nas
proximidades do Corpo de Bombeiros, razão pela qual
acionou-se a Polícia Militar, e após algumas diligências
chegara, ao ferro velho de JUELY SANDRO MACIEL,
encontrando não só a bateria furtada no dia primeiro
de  junho,  como  também  outras   cinquenta  e  uma
baterias, tendo sido por ele informado que adquiriu tais
baterias de JEDAIAS ARIMATEIA DA SILVA, por  R$
800,00 (oitocentos reais.

Apurou-se  que  JEDAIAS  ARIMATEIA  DA  SILVA  é
auxiliar de telecomunicaçõese trabalhava na empresa
HC  Telecomunicações,  e  que  em  razão  de  suas
funções,  tinha  acesso  as  ERB’s,  inclusive  tinha  as
chaves  de  acesso,  aproveitava-se  desta  facilidade
para subtraí-las. (...)”

Percebe-se,  desse  modo,  que  a  peça  pórtica  atende  as

exigências do art. 41, do Código de Processo Penal, permitindo, dessa forma, a

ampla defesa do recorrente; e que são inconsistentes as alegações defensivas,

no sentido de que a denúncia teria por base uma gravação de vídeo. 

Conclui-se,  portanto,  que  a  denúncia  seguiu  corretamente  os

parâmetros  estabelecidos  em  lei,  não  havendo,  assim,  nulidade  a  ser

declarada.

Por  tais  razões,  rejeito,  também,  esta  segunda  preliminar

suscitada.

2. DO MÉRITO

 

2.1 Do Pedido Principal - Pleito Absolutório

Desembargador João Benedito da Silva
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No mérito,  o  apelante busca sua absolvição.  Para tal,  a) nega

autoria  delitiva,  b) afirma  que  a  condenação  imposta  ofende  a  prevenção

especial  positiva  da  reprimenda  e  c) sustenta  que  deve  ser  afastada  a

tipicidade material, em homenagem ao princípio da insignificância.

Analisemos, então, cada uma das alegações produzidas.

A) Da Negativa de Autoria

Em suas razões, o acusado Jedaias, ora apelante, nega a autoria

do fato delituoso em apreço.

Ao  ser  interrogado  em sede  policial  (fl.  12),  o  réu  negou  que

tivesse  praticado  o  furto  ocorrido  no dia  01/06/1010,  na  ERB do  Bairro  de

Mangabeira. Contudo, confessou que já realizou furtos de baterias em outras

ocasiões,  a mando de um indivíduo apontado como “ALVINHO”, bem como

relatou que vendeu baterias ao corréu Juely, no dia primeiro de junho, data em

que ocorreu o aludido furto na ERB daquele bairro da capital:

“(…)  O  interrogado  assume  que  no  dia  de  ontem,
procurou  a  pessoa  de  JUELY,  o  qual  possui  uma
sucata,  e  vendeu ao mesmo 24 baterias,  as quais
são  as  mesmas  que  estão  apreendidas  nesta
delegacia,  tendo  recebido  a  quantia  de  R$  750,00
(setecentos e cinquenta reais), as tendo vendido como
sucata; que no entanto, o interrogado alega que estas
não  foram  produtos  do  furto  ocorrido  em
Mangabeira; que o interrogado assume que retirou
baterias de outras centrais de comunicação,  mas
que foi a mando de ALVINHO
[…]
Que o interrogado afirma que ALVINHO não era seu
superior  e  era  ligado  a  outra  empresa,  de  nome
HAUWEI;  que o interrogado recebeu a importância
de  R$  300,00  (trezentos  reais)  por  ir  retirar  as
baterias; que nega participação no furto de ontem,
mas sabe que ALVINHO encontra-se preso na cidade
de Recife-PE por furto das mesmas baterias (...)”
(Interrogatório  Policial  do  acusado  Jedaias

Desembargador João Benedito da Silva
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Arimateia da Silva – fl. 12)

Na ocasião de sua prisão, Jedaias estava acompanhado de seu

cunhado, o senhor  Paulo Andrade Nóbrega Filho,  o qual, ao ser inquirido

pela  autoridade  policial  (fl.  09),  relatou  que ajudava  Jedaias  a  retirar  as

baterias das  torres  de  comunicação,  sem,  contudo,  saber  que  estava

prestando auxílio para a realização de práticas criminosas:

“(…)  Que  é  cunhado  de  Jedaias  e  que  tem
conhecimento  de que ele  presta serviço na área de
comunicação telefônica; que a há aproximadamente 1
mês o  depoente  conta  que  Jedaias  o  chamou para
ajudá-lo,  afirmando  que  conseguiria  que  a  empresa
contratasse o depoente; que Jedaias afirmou a ele que
seu serviço seria ajudar  a substituir  as baterias  das
centrais telefônicas e também subir nas antenas para
identificação correta dos cabos, retirando as usadas,
pois  outra equipe colocaria as novas;  que,  assim,  o
depoente  no  intento  de  conseguir  um  emprego,
passou  a  ajudar  Jedaias;  que  afirma  que  o
acompanhou na retirada das baterias das centrais
do  Altiplano  e  do  Seixas,  lembrando
aproximadamente que foram retiradas 20 baterias
do Altiplano e 12 do Seixas; que afirma que Jedaias
nunca precisou arrombar ou invadir as centrais,  pois
dispunha  das  chaves;  que  o  depoente  nunca
imaginou  que  seu  cuinhado estava  furtando  tais
itens, e envolvendo o depoente, que agia de boa-fé
[…]
Que o depoente chegou a receber  a quantia  de R$
500,00 (quinhentos reais), recebidos em duas vezes,
de forma quinzenal; que o depoente não imagina de
forma  nenhuma  que  o  pagamento  recebido  pelo
depoente  vinha  de Jedaias  e  não  da  empresa;  que
nega que tenha participação no furto ocorrido no dia
de ontem, mesmo que de forma indireta (...)”
(Depoimento prestado em sede policial por Paulo
Andrade Nóbrega Filho – fl. 09)

Por sua vez, o corréu Juely Sandro Maciel de Miranda, ao ser

interrogado durante a fase inquisitiva (fl. 11), afirmou que adquiriu baterias a

Jedaias, mas que não sabia da origem ilícita dos produtos:
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“(…) Que assume que no dia de ontem, comprou 24
baterias  da  pessoa  de  ARI;  que  informa  que  ARI
falou  para  o  interrogado  que  essas  baterias  eram
provenientes  de  trocas  por  outras  novas  e  que  ele
tinha  autorização  para  vender;  que  o  interrogado
pagou a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), pois
o  preço  é  aferido  pelo  peso  da  mercadoria,
considerada sucata; que já tinha comprado baterias
a  ARI  nessa  mesma  situação;  que  esclarece  o
interrogado  que  é  comum  comprar  esse  tipo  de
material  diretamente  a  empresa,  com  nota  fiscal,
sendo por isso conhecido no meio, inclusive já tendo
negociado  18  toneladas  de  sucata  com  a  empresa
TIM, afirmando possuir as notas fiscais referentes; que
esclarece  que  as  compras com ARI  este  não  trazia
notas  fiscais,  e  o  interrogado  comprava,  pois  ARI
afirmava que estava cumprindo ordens da empresa na
pessoa de seu supervisor (...)”
(Interrogatório  Policial  do  acusado  Juely  Sandro
Maciel de Miranda – fl. 11)

Interrogados  sob  o  crivo  do  contraditório,  ambos  os  acusados

modificaram suas versões. O réu  Juely afirmou que negociou sucatas com

Jedaías uma única vez, tendo este agido como mero intermediador, ocasião

em que  foram adquiridas  as  baterias  encontradas  em seu  estabelecimento

comercial. Asseverou, ainda, que se sentiu compelido a assinar o termo de seu

interrogatório prestado na fase inquisitiva, ao ver o corréu Jedaias ser agredido

por policiais que ali se encontravam:

Que nega as acusações que lhe são imputadas; que o
réu Jedaías procurou o interrogado em seu comércio,
afirmando que teria um lote de sucatas para vender,
tudo por ordem de seu gerente; que Jedaías informou
que ao interrogado que o lote estava em um terreno,
tendo  o  interrogado  ido  até  o  local  para  ver  os
produtos que lá  haviam;  que fez todo o acerto da
compra diretamente com o gerente de Juely; que o
gerente  informou  que  só  poderia  realizar  a  venda
mediante emissão de nota fiscal; que não podia emitir
nota  fiscal,  porque  ainda  não  possuía  empresa
registrada,  razão  pela  qual  solicitou  uma nota  fiscal
emprestada de um amigo; que em nenhum momento
o acusado informou que a sucata era roubada; que
o preço do lote  adquirido  era  compatível  com o
preço de sucata;  que o lote continha equipamentos
diversos, tais como cabos e baterias;  que não sabia
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que as baterias estavam em bom estado de uso;
que  não  sabe  informar  quanto  cobraria  em  cada
bateria; que possui clientes que compram sucatas de
bateria;  que,  ao  assinar  o  termo  na  delegacia,
presenciou o réu Jedaías  ser  agredido por  policiais;
que  ao  ver  o  corréu  Jedaías  ser  agredido  na
delegacia, se sentiu compelido a assinar o termo de
fl. 11
(Interrogatório  Judicial  do acusado Juely Sandro
Maciel de Miranda – Mídia audiovisual de fl. 273)

Nessa vertente defensiva, o réu Jedaias, ora apelante, negou que

tivesse  furtado  qualquer  bateria;  e  que  só  teria  confessado  parcialmente  o

delito, na delegacia, por ter sido agredido por policiais.

Que não são verdadeiras as acusações que lhe são
imputadas; que veio para João pessoa para trabalhar
com instalação de sistemas 3G e 4G; que, no dia em
que  foi  preso,  estava  trabalhando  na  TV  Tambaú,
quando  recebeu  uma  ligação  de  uma  pessoa  se
passando pelo gerente do interrogado,  determinando
que o interrogado retornasse a TV Tambaú para fazer
um  reparo;  que,  ao  chegar  na  TV  Tambaú,  foi
abordado  por  policiais  que  afirmavam  ter  uma
filmagem  na  qual  o  interrogado  aparecia  subtraindo
baterias de uma torre de comunicação; que, de pronto,
negou  ter  furtado qualquer  bateria;  que,  mesmo
diante  da  negativa,  os  policiais  algemaram  o
interrogado e o levaram até a Central de Polícia; que o
interrogado informou aos policiais que seu material de
trabalho  ficava  armazenado  no  Bairro  de  Cruz  das
Armas, tendo os policiais se deslocado até o referido
local;  que  os  policiais  foram  até  o  aludido  local  e
verificaram que lá não havia nenhum objeto ilícito, mas
apenas  equipamentos  de  instalação  e  manutenção;
que,  em  seguida,  os  policiais conduziram  o
interrogado  até  a  sucata  do  corréu  Juely  e  o
perguntaram se conhecia o interrogado,  tendo Juely
afirmando que sim,  pois  havia feito  uma compra de
sucatas  que  havia  sido  intermediada  por  ele,
interrogado;  que  os  policiais  conduziram  Juely  e  o
interrogado  para  a  delegacia;  que,  na  delegacia,
apanhou  dos  policiais  para  afirmar  que  vendeu
baterias  para  o  corréu  Juely;  que  não  vendeu
nenhuma  bateria  para  Juely,  mas  apenas
intermediou a venda de sucatas da empresa para a
qual  prestava  serviços;  que,  na  ocasião,  um
funcionário  da empresa foi  até  o depósito da Tim e
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perguntou se o interrogado conhecia algum sucateiro
que  pudesse  comprar  os  equipamentos  que  lá
estavam;  que  informou  ao  funcionário  que  não
conhecia  nenhum  sucateiro,  mas  que  naquela  rua
havia  vários;  que  escolheu  Juely,  por  acaso,  para
perguntar se queria comprar as sucatas, que informou
a Juely que o rapaz da empresa queria vender sucatas
e perguntou se Juely não tinha interesse em ir olhar os
equipamentos;  que  Juely  passou  então  a  negociar
diretamente com o funcionário da empresa;  que não
conhece  a  pessoa  de  Alvino,  apenas  ouviu  os
policiais comentarem sobre o mesmo no dia da prisão;
que acredita que está sendo acusado por inveja, pois
estava  realizando  um  bom  serviço,  o  que  pode  ter
despertado a inveja de outras pessoas.
(Interrogatório  Judicial  do  acusado  Jedaias
Arimateia da Silva – Mídia audiovisual de fl. 273)

Entretanto,  a  versão  apresentada  pelo  denunciado  Jedaias,

sustentada  nas  razões  de  seu  apelo,  não  se  coadunam  com  os  demais

elementos do arcabouço probatório.

Corroborando  com  a  tese  acusatória,  há  de  se  destacar  os

depoimentos  prestados  pelas  testemunhas  Manoel  Vital  de  Almeida e

Edvaldo  de  Lira  Lima,  ambos  policiais  militares  que,  à  época,  prestavam

serviços de segurança patrimonial à empresa Oi Telecomunicações. 

Os  referidos  depoentes,  ao  serem  inquiridos,  tanto  em  sede

policial como em juízo,  relataram que, por meio de uma filmagem de vídeo,

identificaram que o furto de bateria ocorrido em 01/06/2010, foi praticado por

dois indivíduos, sendo um deles o acusado Jedaias, o qual teria relatado ter

vendido o equipamento ao corréu Juely:

Que prestava serviços de segurança na empresa Oi;
que, diante dos diversos furtos de baterias, passaram
a realizar  investigações  na  tentativa  de  identificar  a
autoria dos delitos; que, por meio de uma filmagem,
verificaram  que  o  furto  ocorrido  no  primeiro  dia  de
junho  foi  praticado  por  dois  indivíduos;  que,  dando
prosseguimento às investigações, descobriram que um
dentre  aqueles  indivíduos  era  técnico  e  prestava
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serviços para uma empresa terceirizada da Tim; que
mostraram  a  filmagem  para  outras  pessoas  que
trabalham em empresas de telecomunicações,  tendo
essas pessoas afirmando que o indivíduo que aparecia
nas  filmagens  era  a  pessoa  de  Arimateia,  ora
acusado; que, na companhia de policiais civis, foram
em busca de Jedaías Arimateia e lhe deram voz de
prisão;  que Jedaías,  de  imediato,  confessou  a
autoria do furto realizado no Bairro de Mangabeira
e  relatou  que  o  outro  indivíduo  que  aparece  nas
filmagens era seu cunhado; que prederam Jedaías em
flagrante delito porque havia menos de 24 horas da
prática  do  furto;  que  Jedaías  informou  também que
havia vendido a bateria em uma sucata, localizada no
Bairro dos Novaes; que Jedaías conduziu o depoente
e os policiais até a sucata de propriedade do corréu
Juely,  onde  foram  encontradas  diversas  baterias,
cobertas  com  um  papelão;  que  Juely  afirmou  que
comprou  as  baterias  acreditando  serem  de  origem
lícita. 
(Depoimento  Judicial  prestado  pela  testemunha
Edvaldo  de  Lira  Lima  –  Mídia  audiovisual  de  fl.
273)

Que,  na  época  do  fato,  prestava  serviços  para  a
empresa  Oi;  que,  diante  dos  inúmeros  furtos  de
baterias que a empresa vinha sofrendo,  passaram a
realizar investigações, com o fito de descobrir a autoria
daqueles  crimes  patrimoniais;  que,  com  as
investigações, concluíram que a pessoa responsável
pelo  ao  furto  ocorrido  na  torre  do  Bairro  de
Mangabeira, era a pessoa de Jedaías, ora acusado;
que,  no  dia  seguinte  ao  furto,  foram  até  Jedaías,
momento em que este confessou o furto e informou
que  havia  vendido  a  bateria  em  uma  sucata,
localizada no Bairro dos Novaes; que, na ocasião da
prisão,  Jedaías  estava  no  interior  de  seu  veículo
aguardando seu cuinhado, que havia ido no Shopping
Tambiá;  que  aguardaram  o  retorno  do  cunhado  de
Jedaías; que, em seguida, o depoente e sua equipe
foram  até  a  apontada  sucata,  que  pertence  ao  réu
Juely;  que,  ao  chegarem  na  referida  sucata,
encontraram  mais  de  50  baterias  pertencentes  a
diversas empresas de telefonia; que,  em virtude dos
furtos  sofridos,  realizavam  um  trabalho  junto  às
empresas de sucata, informando aos proprietários que
não adquirissem equipamentos  da empresa Oi,  pois
provavelmente seriam produtos de furto; que sempre
deixavam  telefones  para  que,  caso  aparecesse
alguém  vendendo  baterias  da  empresa  Oi,  os
responsáveis  pelas  lojas  de sucatas  telefonassem e
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informassem o ocorrido;  que o  acusado Juely  sabia
que não deveria comprar baterias daquela natureza,
pois o depoente, quando prestava serviços à Oi, havia
visitado  a  sucata  do  réu  e  informado-lhe  que  não
deveria  adquirir  objetos  com  logotipo  da  Oi;  que,
durante  as  visitas  aos  estabelecimentos  de  sucata,
deixavam um panfleto,  informando que os donos de
sucata não deveriam comprar equipamentos da Oi e
de  outras  empresas  de  telefonia;  que  os  panfletos
descreviam os  equipamentos  que  não  deveriam ser
adquiridos, tais como baterias e cabos;
(Depoimento  Judicial  prestado  pela  testemunha
Manoel Vital de Almeida – Mídia audiovisual de fl.
273)

Nessa vertente, destaco o depoimento prestado pela testemunha

Francisco Sandrerrildo Souza da Silva, analista de segurança da empresa

Oi, que, ao ser inquirido pelo douto juiz monocrático, asseverou que a bateria

subtraída  na  data  de  01/062010,  estava  entre  aquelas  apreendidas  na

sucata do acusado Juely:

Que  trabalha  na  empresa  Oi,  como  analista  de
segurança  patrimonial;  que,  no  dia  da  prisão  dos
acusados, foi chamado até a delegacia de polícia para
fazer o reconhecimento das baterias apreendidas; que
a  bateria  furtada  no  dia  primeiro  de  junho,  no
bairro  de  Mangabeira,  estava  entre  aquelas
apreendidas na sucata do acusado Juely;  que as
baterias que não tem mais serventia são retiradas e
devolvidas  ao  fornecedor,  por  questões  ambientais;
que as baterias furtadas são geralmente vendidas para
proprietários de paredão de som; que o preço de uma
bateria  varia  entre  700  e  800  reais;  que,  dentre  as
baterias  encontradas  na  sucata  do  acusado  Juely,
havia  baterias  industriais,  que custam em média  R$
5.000  (cinco  mil  reais);  que,  além  do  uso  em  som
automotivo,  essas  baterias  também  são  adquiridas
ilicitamente para uso em caminhões e até mesmo em
embarcações;
(Depoimento  Judicial  prestado  pela  testemunha
Francisco  Sandrerrildo  Souza  da  Silva–  Mídia
audiovisual de fl. 273)

Diante do que foi exposto até aqui, impossível acolher a tese de

negativa  de  autoria  do  apelante  Jedaias,  porquanto  restou  sobejamente
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demonstrado que foi o autor do furto realizado em 01/06/2010.

Percebe-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas de

acusação, Manoel Vital de Almeida e Edvaldo de Lira Lima, são harmônicos

e compatíveis com a versão acusatória, já que não teriam como chegar até a

sucata do acusado Juely se não fosse a confissão extrajudicial do réu Jedaias,

ora recorrente.

Nessa diretriz, o teor do depoimento prestado, em sede policial,

pelo  senhor  Paulo  Andrade  Nóbrega  Filho (cunhado  de  Jedaías)  –  que

apesar de não ter sido ratificado em juízo,  porquanto a testemunha não foi

arrolada pelo Parquet -, foi preciso ao afirmar de forma veemente que Jedaias

subtraía as baterias das torres de telecomunicações, ocasiões em que contou

com  a  ajuda  do  próprio  depoente,  por  afirmar-lhe  que  tais  procedimentos

faziam parte de sua rotina de trabalho.

Outrossim,  a  alegação  de  que  o  acusado  Juely  adquiriu,

licitamente, sucata de equipamentos de telecomunicações à empresa Tim, não

se  demonstra  hábil  a  justificar  a  absolvição  do  réu  Jedaías.  Isto  porque,

conforme  se  evidencia  do  almanaque  processual,  Juely  adquiriu,  de  modo

lícito, 18 (dezoito) toneladas de metais de rádio base (nota fiscal de fl. 365), em

07/01/2010, data anterior àquela em que foi furtada a bateria da ERB do Bairro

de Mangabeira, de modo que o aludido equipamento não poderia fazer parte

do lote adquirido no mês de janeiro daquele ano.

Assim,  considerando  que  os  depoimentos  prestados  pelas

testemunhas  de  acusação  encontram-se  harmônicos  entre  si  e  não

apresentaram divergências  entre  a  fase inquisitiva  e  a  fase pré-processual,

além de não restar patente em suas falas a intenção de prejudicar o acusado

Jedaias; considerando, também, que a versão defensiva do réu encontra-se

dissociada dos demais elementos dos autos, tenho que autoria delitiva resta

devidamente  demonstrada,  em  relação  ao  crime  de  furto  perpetrado  em
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01/06/2010.

B) Da Prevenção Especial Positiva

De outra  banda,  não vislumbro que  a  condenação imposta  ao

recorrente,  configure  medida  inadequada  tampouco  ofensiva  ao  caráter

preventivo especial positivo da sanção penal.

Ora, a referida teoria milita que a finalidade maior das sanções

penais é a reinserção social ou a ressocialização do agente delinquente, de

modo que evite a reiteração delitiva. 

Na espécie, verifica-se que a pena corpórea imposta ao acusado,

a  ser  cumprida  em  regime  aberto,  foi  substituída  por  2  (duas)  penas

restritivas  de  direitos,  consistentes  na  limitação  de  finais  de  semanas  e

proibição de frequentar  determinados lugares,  de modo que não afetarão o

exercício  de suas atividades laborais,  ao tempo em que atingirão o caráter

retributivo e preventivo da reprimenda estatal.

Por  outro  lado,  não  pode  o  acusado  querer  se  eximir  do

cumprimento da reprimenda estatal que lhe fora imposta, sob o argumento de

que ficará estigmatizado pela sociedade. Se assim o fosse, todo indivíduo que

viesse a sofrer uma condenação penal, furtar-se-ia da obrigação em cumprir a

sanção que lhe fora imposta, apenas com base em ilações genéricas, crenças

pessoais e princípios subjetivos, ao passo que o Direito Penal  perderia sua

eficácia, enquanto mecanismo de controle social, tornando-se inócuo.

Ademais,  caso  as  penas  restritivas  de  direitos,  impostas  pelo

magistrado primevo, causem algum óbice às atividades laborais do acusado,

poderá pleitear, ao juízo das execuções, a readequação das reprimendas.
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C) Do Princípio da Insignificância

Por derradeiro, quanto ao pedido de absolvição com fundamento

no princípio da insignificância, insta frisar que, para que seja aplicado o referido

princípio,  os  Tribunais  Superiores,  assim  como  a  doutrina,  impõem  o

preenchimento  de  04  (quatro)  requisitos  objetivos,  quais  sejam,  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.

Sobre o tema, tem-se o julgado, a título exemplificativo:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL. ART. 180
DO  CP.  RECEPTAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  APLICAÇÃO.  VALOR
IRRELEVANTE DA RES. R$ 80,00. BEM DEVOLVIDO
À  VÍTIMA.  ACÓRDÃO  A QUO  EM  CONSONÂNCIA
COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTE  TRIBUNAL.
SÚMULAS  83  e  444/STJ.  1.  A  idéia  de
insignificância  do  delito  só  será  aplicada  nos
casos em que forem cumpridos simultaneamente
os seguintes requisitos: 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. A
adoção  do  princípio  da  insignificância  detém
limites  para  sua  incidência  no  ordenamento
jurídico pátrio.  Entretanto,  há casos em que a sua
não  aplicação  leva  o  intérprete  da  lei  a  situações
absurdas - esdrúxulas até -, ao punir condutas que, em
razão de sua inexpressividade, não são dignas da mão
pesada do Direito Penal, inclusive em decorrência do
princípio  da  fragmentariedade.  3.  Adequada  a
incidência  do postulado da insignificância,  porquanto
reduzido  o  valor  da  res  subtraída  e  inexistente
periculosidade  na  ação  delitiva  perpetrada,  in  casu,
receptação  de  1  tanquinho  usado  de  lavar  roupa
avaliado  em  R$  80,00  (oitenta  reais),  o  qual  foi
devolvida à vítima. 4. O agravo regimental não merece
prosperar,  porquanto  as  razões  reunidas  na
insurgência são incapazes de infirmar o entendimento

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n.0024418-67.2010.815.2003

assentado na decisão agravada. 5. Agravo regimental
improvido.  (STJ.  AgRg  no  REsp  1419621/SP,  Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado  em  17/12/2013,  DJe  03/02/2014)  (GRIFO
NOSSO)

 O princípio da insignificância em matéria penal deve ser aplicado

excepcionalmente, nos casos em que, não obstante a conduta, a vítima não

tenha  sofrido  prejuízo  relevante em  seu  patrimônio,  de  maneira  a  não

configurar  ofensa  expressiva  ao  bem  jurídico  tutelado  pela  norma  penal

incriminadora.  Assim,  para  afastar  a  tipicidade  pela  aplicação  do  referido

princípio, o desvalor do resultado ou o desvalor da ação, ou seja, a lesão ao

bem jurídico ou a conduta do agente, devem ser ínfimos.

Em  outras  palavras,  a  relevância  da  conduta  do  acusado  é

aferida,  também,  ao  ser  cotejado  o  valor  da  “res”  com  as  condições

econômicas  da  vítima,  pois  a  aplicabilidade  do  princípio  da  insignificância

traduz a ideia de não dever o direito penal ocupar-se de condutas que não

importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico

tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Na  espécie,  apesar  de  não  ser  a  vítima  hipossuficiente

financeiramente (por trata-se de grande empresa de telecomunicações, com

atuação em âmbito nacional), há de considerar que o crime perpetrado pelo

denunciado causa um considerável impacto econômico e logístico à vítima, não

apenas pelo valor econômico da res furtiva (que, a depender do modelo e da

amperagem,  pode  custar  até  R$  5.000,00,  se  em  perfeito  estado  de

funcionamento, conforme relatou a testemunha Francisco Sandrerrildo Souza

da  Silva), mas,  principalmente,  em  virtude  dos  prejuízos  decorrentes  da

interrupção temporária do fornecimento de serviços de telecomunicações.

Ademais, conforme relataram as testemunhas arroladas pelo MP,

é  exorbitante  o  número  de  furtos  de  baterias  das  torres  de  comunicações

compartilhadas pelas empresas de telecomunicações, ocorridos no Estado da
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Paraíba,  o  que  faz  com que  as  empresas  precisem investir  em segurança

patrimonial e aquisição de novas baterias, de modo que não se pode falar em

inexpressiva lesão ao bem penalmente tutelado.

Assim,  verificada que a conduta  pratica  pelo  acusado Jedaias,

consubstanciada em retirar  bateria  de torre de comunicação, valendo-se do

livre acesso que possuía ao local,  por ser técnico de empresa terceirizada,

implicou em lesão penalmente  reprovável,  descabido falar  em aplicação do

princípio da insignificância.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

FURTO. CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL
AO  RÉU  LASTRADO  EM  DECLARAÇÕES
COERENTES  E  HARMÔNICAS  DA VÍTIMA E  DOS
POLICIAIS. VALIDADE NOS CRIMES DE FURTO. A
PALAVRA DOS OFENDIDOS E DAS TESTEMUNHAS
É CRUCIAL À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS,  SENDO
VÁLIDA TAMBÉM PARA A CARACTERIZAÇÃO DAS
QUALIFICADORAS.  NO  QUE  CONCERNE  AO
VALOR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS
POLICIAIS,  OS  TRIBUNAIS  TÊM  AINDA DEIXADO
ASSENTE  SEREM  INADMISSÍVEIS  QUAISQUER
ANÁLISES  PRECONCEITUOSAS.  A  SIMPLES
CONDIÇÃO  DE  POLICIAL  NÃO  TORNA  A
TESTEMUNHA  IMPEDIDA  OU  SUSPEITA.  AS
DECLARAÇÕES  PRESTADAS  PELOS  AGENTES
QUE EFETUARAM  A PRISÃO  DO  ACUSADO  SÃO
VÁLIDAS E TÊM O MESMO VALOR RELATIVO QUE
QUALQUER  OUTRA  PROVA  QUE  SE  PRODUZA
NOS  AUTOS.  POR  GOZAREM  DE  FÉ  PÚBLICA,
SUAS  VERSÕES  DEVEM  SER  REPUTADAS
FIDEDIGNAS, ATÉ QUE SE PROVE O CONTRÁRIO.
FURTO  APREENSÃO  DA  RES  EM  PODER  DO
ACUSADO  INVERSÃO  DO  ÔNUS  PROBATÓRIO.
ENTENDIMENTO  A  APREENSÃO  DA  RES  EM
PODER DO ACUSADO ACARRETA A INVERSÃO DO
ÔNUS  PROBATÓRIO,  COMPETINDO-LHE  A
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INEQUÍVOCA
PARA A POSSE  DO  BEM.  FURTO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  RELEVÂNCIA  DA  CONDUTA
AFERIDA AO SER COTEJADO O VALOR DA RES
COM AS  CONDIÇÕES ECONÔMICAS  DA VÍTIMA.
INAPLICABILIDADE.  O  PRINCÍPIO  DA
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INSIGNIFICÂNCIA  TRADUZ  A  IDEIA  DE  NÃO
DEVER  O  DIREITO  PENAL  OCUPAR-SE  DE
CONDUTAS  QUE  NÃO  IMPORTEM  EM  LESÃO
MINIMAMENTE SIGNIFICATIVA, SEJA AO TITULAR
DO  BEM  JURÍDICO  TUTELADO,  SEJA  À
INTEGRIDADE  DA PRÓPRIA ORDEM  SOCIAL.  O
FATO  DE  AS  COISAS  SUBTRAÍDAS  SEREM  DE
PEQUENO  VALOR  COMERCIAL  NÃO  SIGNIFICA,
TODAVIA,  QUE  A  CONDUTA  PRATICADA  PELO
AGENTE  SEJA  NECESSARIAMENTE
INSIGNIFICANTE  AO  MUNDO  JURÍDICO,  MESMO
PORQUE IMPENDE COTEJAR O VALOR DA RES
COM  AS  CONDIÇÕES  ECONÔMICAS  DE  CADA
VÍTIMA.  Eventual  aplicação  do  princípio  da
insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento
da própria  tipicidade penal,  sendo necessária  a  seu
reconhecimento  a  presença  concomitante  dos
seguintes  requisitos:  (a)  a  mínima  ofensividade  da
conduta  do  agente,  (b)  a  nenhuma  periculosidade
social  da  ação,  (c)  o  reduzidíssimo  grau  de
reprovabilidade  do  comportamento  e  (d)  a
inexpressividade  da  lesão  jurídica  provocada.  Furto
privilegiado Acusado reincidente e portador de maus-
antecedentes Res furtiva de valor superior ao salario
mínimo  Não  reconhecimento  Não  pode  ser
reconhecida a figura do furto privilegiado se o autor da
subtração  é  reincidente  e  portador  de  maus-
antecedentes e se simultaneamente a Res furtiva tem
valor  superior  ao  salário  mínimo  legal.  (TJSP;  APL
0001396-57.2013.8.26.0648;  Ac.  7855346;  Urupês;
Oitava Câmara de Direito Criminal;  Rel.  Des.  Grassi
Neto;  Julg.  11/09/2014;  DJESP 23/09/2014)  (GRIFO
NOSSO)

Por tais razões, descabida a absolvição postergada.

2.2 Do Pleito Subsidiário – Reconhecimento do Furto Privilegiado

Em caráter subsidiário, o recorrente pugna pelo reconhecimento

do furto privilegiado (art. 155, §2º, do CP) com a consequente redução da pena

estatal, por inteligência da Súmula 511 do STJ.

Vejamos, pois, o teor a supracitada súmula:
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SÚMULA 511 – STJ:

É possível o reconhecimento do privilégio previsto
no  §  2º  do  art.  155  do  CP nos  casos  de  furto
qualificado, se estiverem presentes a primariedade
do  agente,  o  pequeno  valor  da  coisa  e  a
qualificadora for de ordem objetiva.

Pela exegese do verbete em epígrafe, percebe-se que o Superior

Tribunal de Justiça entendeu ser possível o reconhecimento do furto qualificado

privilegiado,  quando,  dentre  outros  requisitos,  a  qualificadora  for  de  ordem

objetiva.

Na espécie, o delito praticado pelo réu Jedaias foi qualificado pelo

abuso de confiança, descrito na primeira parte do inc. II, do  §4º, do art. 155,

do  CP,  que  possui  caráter  subjetivo,  tornando,  portanto,  incabível  o

reconhecimento do furto privilegiado.

Acerca do tema, trago à colação os seguintes julgados:

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO.  TENTATIVA
DE  FURTO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO  E  ESCALADA.
VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% (DEZ
POR  CENTO)  DO  SALÁRIO  MÍNIMO.  RELEVANTE
LESÃO  AO  BEM  JURÍDICO  TUTELADO.
RECONHECIMENTO  DA  FORMA  PRIVILEGIADA.
POSSIBILIDADE.  BEM  DE  PEQUENO  VALOR  E
PRIMARIEDADE  DO  RÉU.  QUALIFICADORAS  DE
NATUREZA OBJETIVA.  SÚMULA Nº  511/STJ.  WRIT
NÃO  CONHECIDO  E  ORDEM  CONCEDIDA  DE
OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação  no  sentido  de  que  não  cabe
habeas  corpus  substitutivo  do  recurso  legalmente
previsto  para  a  hipótese,  impondo-se  o  não
conhecimento  da  impetração,  salvo  quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado, o que não ocorre na espécie. 2. O
"princípio  da insignificância.  Que deve ser  analisado
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em conexão com os postulados da fragmentariedade e
da intervenção mínima do Estado em matéria penal
tem  o  sentido  de  excluir  ou  de  afastar  a  própria
tipicidade  penal,  examinada  na  perspectiva  de  seu
caráter  material.  (...)  Tal  postulado.  Que  considera
necessária, na aferição do relevo material da tipicidade
penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a
mínima  ofensividade  da  conduta  do  agente,  (b)
nenhuma  periculosidade  social  da  ação,  (c)  o
reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento  e  (d)  a  inexpressividade  da  lesão
jurídica  provocada.  Apoiou-se,  em  seu  processo  de
formulação  teórica,  no  reconhecimento  de  que  o
caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe,
em função dos próprios objetivos por ele visados,  a
intervenção  mínima  do  Poder  Público.  "  (STF,  HC
84.412-0/SP,  Rel.  Ministro  CELSO DE MELLO,  DJU
19/11/2004.)  3.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta
Corte,  tratando-se  de  furto  qualificado  pelo
rompimento  de  obstáculo  e  pela  escalada,
circunstâncias  concretas  que  demonstram  a  maior
censurabilidade  da  conduta,  não  há  se  falar  em
reconhecimento  da  atipicidade  material  da  conduta.
Precedentes. 4. Considerando o valor da Res furtivae,
avaliada em R$ 100,00 (cem reais), portanto, superior
a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2016,
que  correspondia  a  R$  880,00  oitocentos  e  oitenta
reais,  resta  superado  o  critério  jurisprudencialmente
adotado  para  o  reconhecimento  da  insignificância.
Além do mais, ainda que não tenha havido inversão da
posse do bem, não se pode desprezar o montante do
prejuízo suportado pela vítima, avaliado em cerca de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). 5. No que
se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º,
do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal
na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da
primariedade  e  do  pequeno  valor  do  bem  furtado,
assim considerado aquele  inferior  ao salário  mínimo
ao  tempo  do  fato.  Trata-se,  em  verdade,  de  direito
subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do
julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal
empregue o verbo "poder ". 6. O art. 155, § 2º, do CP
apenas  menciona  o  pequeno  valor  da  Res  furtivae,
não sendo admissível que o prejuízo suportado pela
vítima  venha  a  ser  reconhecido  como  óbice  à
incidência do privilégio, ao contrário do previsto para o
crime de estelionato privilegiado. Ora, não é facultado
ao intérprete criar novos requisitos não elencados na
legislação de regência para a concessão da benesse.
7. Nos  termos  da  pacífica  jurisprudência  desta
Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a
incidência  do  privilégio  na  hipótese  de  furto
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qualificado,  desde  que  a  qualificadora  seja  de
caráter objetivo. Decerto, a única qualificadora que
inviabiliza  o  benefício  penal  é  a  de  abuso  de
confiança  CP,  art.  155,  §  4º,  II, primeira  parte).  8.
Tratando-se de réu primário, condenado pelo furto de
bem  de  pequeno  valor  e  tendo  incidido  as
qualificadoras objetivas do rompimento de obstáculo e
da escalado, deve ser reconhecido o privilégio. 9. Writ
não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  para
determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova
dosimetria  da  pena,  reconhecendo  a  incidência  do
privilégio  do  art.  155,  §  2º,  do  Código  Penal,
mantendo-se,  no  mais,  o  teor  do  Decreto
condenatório. (STJ; HC 396.785; Proc. 2017/0088813-
1; SC; Quinta Turma; Rel.  Min. Ribeiro Dantas;  DJE
28/06/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR
ABUSO  DE  CONFIANÇA.  RECONHECIMENTO  DO
PRIVILÉGIO  DO  §  2º  DO  ART.  155  DO  CP.
IMPOSSIBILIDADE.  REDUÇÃO  DA  PENA.
INVIABILIDADE. Não é possível a aplicação do § 2º
do art. 155 do CP ao furto qualificado por abuso de
confiança  porque  a  qualificadora  do  abuso  de
confiança é de natureza subjetiva. Inteligência da
Súmula nº 511 do STJ (É possível o reconhecimento
do privilégio previsto no § 2º do art.  155 do CP nos
casos  de  crime  de  furto  qualificado,  se  estiverem
presentes a primariedade do agente, o pequeno valor
da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva). Nos
termos  das  Súmulas  nºs  231  do  STJ  e  42  deste
Tribunal,  "Nenhuma  circunstância  atenuante  pode
reduzir  a  pena  aquém  do  mínimo  legal,  como
nenhuma agravante pode aumentá-la além do máximo
cominado".  (TJMG;  APCR  1.0297.14.000353-6/001;
Rel.  Des.  Flávio  Leite;  Julg.  02/05/2017;  DJEMG
12/05/2017)  

Desse modo, não assiste razão à Defesa.

Por tudo que já foi dito até o momento, não merece provimento o

recurso interposto pelo réu Jedaias Arimateia da Silva.

Passemos, então, a analisar o apelo interposto pelo assistente de

acusação.
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I - DO APELO INTERPOSTO PELA TELEFÔNICA BRASIL S/A (Assistente

de Acusação)

Por sua vez, o Assistente de Acusação, vem recorrer da sentença

proferida pelo juízo da 6ª Vara Regional  de Mangabeira,  suplicando que os

acusados sejam condenados nos termos da exordial acusatória: 

• Jedaias  Arimateia  da  Silva:  crime  furto
qualificado  de  52  baterias,  em  continuidade
delitiva;

• Juely  Sandro Maciel de Miranda: delito de
receptação  qualificada  de  52  baterias,  em
continuidade delitiva.

Da  análise  dos  autos,  coligidas  com  as  razões  do  apelo  em

questão, sem razão a parte recorrente.

Em relação ao acusado Jedaias Arimateia da Silva, não há, no

bojo dos autos, elementos que indiquem, de modo irretorquível, que ele tenha

praticado o furto de todas as 52 baterias que foram apreendidas na sucata do

corréu Juely.

Conforme se evidencia do almanaque processual, o denunciado

Juely adquiriu, em data anterior aos fatos apurados nestes autos, 18 (dezoito)

toneladas de metais de rádio base, conforme se verifica da nota fiscal de fl.

365. Ao ser interrogado pelo magistrado singular, Juely relatou que, dentre os

materiais adquiridos, também havia baterias.

Assim,  restando  demonstrado  que  Juely  possuía,  em  seu

depósito, sucatas de materiais de telecomunicações, as quais foram adquiridas

por meio lícito, não se pode afirmar que  todas as demais 51 baterias eram

produto de crime, tampouco que foram subtraídas pelo denunciado Jedaías.
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De outra banda, apesar de as testemunhas Marco Aurélio Matos

de Freitas,  agente de segurança patrimonial da empresa VIVO, e  Wupihan

José  Palma  Fahning  Júnior,  assistente  técnico  da  empresa  TIM,  terem

afirmado, em Juízo, (mídia audiovisual – fls. 209 e 273) que reconheceram, na

delegacia, que  algumas dentre aquelas baterias  apreendidas, pertencentes

às  empresas  para  as  quais  prestam  serviços,  haviam  sido  furtadas,  não

trouxeram nenhuma informação acerca da eventual autoria de tais delitos. 

Desse modo, diante da ausência de certeza quanto à autoria do

delito das referidas 51 baterias, não pode recair a responsabilidade penal sobre

o acusado Jedaias, ora recorrido.

Dessume-se,  portanto,  que  a  situação  processual  referente  à

bateria  subtraída  na  data  de  01/06/2010,  cuja  autoria  delitiva  restou

devidamente demonstrada, conforme já destacamos neste voto, é diversa da

situação dos demais 51 equipamentos da mesma natureza, sobre as quais não

sobressaiu inegável segurança em relação à autoria criminosa.

Nesse entendimento, o magistrando sentenciante vislumbrou que

não foi confirmada, de forma clara e estreme de dúvidas, a caracterização de

todos os crimes pelos quais o réu Jedaias foi acusado:

“(...)  Ressalto  que  apesar  de  haverem  sido
reconhecidas pelas vítimas diversas baterias, não há
prova  de  que  o  acusado  tenha  praticado  todos  os
crimes de furto. A prova é somente robusta em relação
a um único crime. O furto de uma bateria.(...)”

Assim, por não restar demonstrado de modo inequívoco que o

acusado  Jedaias  furtou  as  51  (cinquenta  e  uma)  baterias  apreendidas  na

sucata do corréu Juely, não assiste razão ao assistente de acusação.

Descabida, também, a pretensão da parte recorrente em relação

ao denunciado Juely Sandro Maciel de Miranda.
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O crime de receptação qualificada, capitulado no art. 180, §1º, do

CP, fica caracterizado quando o agente pratica qualquer das condutas descritas

nos verbos nucleares do tipo, em relação a coisa que deve saber ser produto

de origem criminosa:

Art. 180
[…]
§ 1º - Adquirir,  receber, transportar, conduzir, ocultar,
ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender,
expor  à  venda,  ou  de  qualquer  forma  utilizar,  em
proveito próprio ou alheio,  no exercício de atividade
comercial  ou  industrial,  coisa  que  deve  saber  ser
produto de crime.

Na  espécie,  verifica-se  que,  por  um  lado,  a  tese  acusatória

encontra-se respaldada por alguns dos elementos do arcabouço probatório.

Conforme destacamos do teor dos depoimentos prestados sobre

o crivo do contraditório, a testemunha  Manoel Vital de Almeida relatou que

realizava  um trabalho  informativo,  nas sucatas  da cidade  de  João  Pessoa,

informando que os responsáveis pelos estabelecimentos não deveriam adquirir

certos  equipamentos  de  telecomunicações,  pois  possivelmente  seriam

produtos de furto. 

Nessa  senda,  os  depoentes  Wupihan  José  Palma  Fahning

Júnior  e Francisco  Sandrerrildo  Souza  da  Silva  asseveraram  que  as

baterias que não tem mais serventia são retiradas por empresas credenciadas

e devolvidas aos fornecedores, por questões ambientais, não sendo adotada a

prática de revendê-las em sucatas.

De  outra  banda,  o  recorrido  Juely,  apesar  de  sustentar  que

costumava  revender  baterias  em  sua  sucata,  afirmou  não  saber  quanto

cobraria em cada um daqueles 52 equipamentos, o que se demonstra um tanto

contraditório,  por ser inusitado alguém afirmar que não sabe o valor de um
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produto que assegura vender costumeiramente.

Outrossim,  sua  versão  apresentada  em  juízo  distanciou-se

consideravelmente  daquela  outrora  prestada  em  sede  policial.  Ademais,

somente ao ser ouvido em juízo o acusado sustentou a versão de que teria

assinado o termo de fl. 11, sob pressão dos policiais que, segundo afirmou,

teriam agredido o acusado Jedaias, conquanto não fez nenhuma menção de

tais fatos ao apresentar resposta escrita à acusação.

Não  obstante,  apesar  dos  fundamentos  acima  explanados,

entendo  que  a  prática  do  delito  de  receptação  qualificada  não  restou

devidamente demonstrada,  na conduta  do acusado Juely Sandro Maciel  de

Miranda.

É que,  conforme é cediço,  para restar  evidenciado o delito  de

receptação  qualificada  (art.  180,  §  1º,  do  cpb),  faz-se  necessária  a

comprovação de que o agente tinha ciência inequívoca, ou ao menos mera

dúvida sobre a origem criminosa da mercadoria adquirida.

Na  espécie,  apesar  de  haverem  indícios  de  autoria  e

materialidade delitiva, não há como afirmar de maneira irrefutável que o réu

Juely  Sandro  Maciel  de  Miranda  conhecia  ou  deveria  conhecer  a  natureza

ilícita das baterias que havia adquirido

Isso porque,  conforme já  evidenciamos nesse voto,  o recorrido

Juely,  na  condição  de  proprietário  de  um  estabelecimento  comercial  de

sucatas, já havia adquirido, em outra ocasião, (de maneira lícita e mediante o

fornecimento de nota fiscal)  peças sem condições de uso,  de empresas de

telecomunicações, por meio de negociação que, segundo relatou, havia sido

intermediada pelo corréu Jedaias. 
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Outrossim,  o  denunciado  Jedaías  era  funcionário  de  uma

empresa terceirada que prestava servições a empresas de telecomunicações,

de modo que tal condição lhe dava credibilidade para poder negociar sucatas

da empresa, sem que levantasse total suspeita.

Desse  modo,  o  fato  ser  a  bateria  um  produto  de  crime,  não

implica dizer que aquele que a adquiriu também praticou um delito, quando não

conhecia sua origem ilícita, conforme destacou o magistrado sentenciante, em

seu decisum:

“(…) Entretanto,  apenas o  fato de haver  certeza de
que houve um crime de furto,  não é suficiente para
comprovar  a  ocorrência  do  crime  de  receptação.  É
que,  por  se  tratar  de  crime  doloso,  é  mister  que  o
agente ativo do delito tenha adquirido a mercadoria de
origem criminosa  sabendo  de sua  origem ilícita.  Ou
pelo menos deveria saber, tendo em vista a condição
de quem lhe ofereceu a mercadoria, ou o preço a que
foi oferecida. (...)”

Assim, pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos, entendo

que não era exigível, ao réu Juely Sandro Maciel de Miranda, saber que as

baterias eram produtos de furto, devendo, assim, ser mantida sua absolvição.

Acerca do valor pago pelos equipamentos (R$ 800,00),  não há

como mensurar se este era compatível com tais produtos, haja vista não ter

sido realizada uma perícia nas baterias para confirmar se elas ainda estavam

em condições de uso ou se não possuíam mais serventia, além do valor de

sucata.

Vale salientar que os valores estimados pelas testemunhas (entre

R$  500,00  e  R$  700,00  por  bateria)  referiam-se  a  baterias  em estado  de

funcionamento, o que, repito, não foi verificado por meio de exame pericial ou

qualquer outro mecanismo hábil para tal.
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Dessa maneira, não há como afirmar, de modo veemente, que o

acusado Juely sabia que estava adquirindo produtos de natureza criminosa.

Insisto  em  afirmar  que,  inexistindo  provas  suficientes,  não  é

possível  submeter  o denunciado a uma condenação na esfera criminal,  em

obediência  ao  princípio  do  in  dubio  pro  reo,  impondo-se a  manutenção da

sentença que o absolveu pela prática do delito tipificado no art. 180, §1º do

Código Penal pátrio. Nesta senda:

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  CONTRABANDO.
ART.  334,  §  1º,  C,  DO  CP.  MATERIALIDADE
COMPROVADA.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS  DA
AUTORIA  DELITIVA.  EXISTÊNCIA  DE  DÚVIDA
RAZOÁVEL A FAVOR  DA RÉ.  INSUFICIÊNCIA DE
PROVA.  IN  DUBIO  PRO  REO.  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1. Caracteriza o crime de
contrabando  “importar  ou  exportar  mercadoria
proibida”, conforme dispõe a primeira parte do art. 334
do Código Penal. O tipo penal não tem como núcleo
tão somente a propriedade do bem,  pois  incorre no
crime também quem “vende, expõe à venda, mantém
em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial
ou industrial,  mercadoria  de procedência  estrangeira
que introduziu clandestinamente no País ou importou
fraudulentamente  ou  que  sabe  ser  produto  de
introdução  clandestina  no  território  nacional  ou  de
importação fraudulenta por parte de outrem”. 2. Para a
comprovação  da  materialidade  delitiva  não  é
necessário que as máquinas tenham sido totalmente
fabricadas no exterior  e sejam trazidas para o  país,
pois ainda que elas sejam montadas no Brasil, foram
utilizados  componentes  eletrônicos  de  origem
estrangeira, o que é suficiente para a configuração do
ilícito penal do art. 334, §1º, c, do Código Penal. 3. As
provas  arregimentadas  aos  autos  não  dissipam  as
dúvidas acerca da conduta delitiva do réu, ante a falta
de evidências de que as máquinas caça-níqueis são
de  sua  propriedade  ou  eram por  ele  exploradas  no
exercício de atividade comercial,  não havendo como
lhe imputar a responsabilidade penal. 4. Evidencia-se
necessária  a  absolvição  do  acusado  diante  da
fragilidade dos indícios  existentes,  com base  no
princípio in dubio pro reo, que tem fundamentação
no  princípio  constitucional  da  presunção  de
inocência, segundo o qual se impõe a absolvição
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quando  a  acusação  não  lograr  provar  a
materialidade delitiva. 5. Apelação não provida. (TRF
1ª  R.;  ACr  0028255-68.2008.4.01.3800;  Terceira
Turma; Rel. Des. Fed. Ney Bello; DJF1 04/10/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL.  RECURSO MINISTERIAL E
DA  ASSISTENTE  DE  ACUSAÇÃO.  PEDIDO  DE
CONDENAÇÃO  PELA  PRÁTICA  DA
CONTRAVENÇÃO  PREVISTA  NO  ARTIGO  21  DO
DECRETO-LEI Nº 3.688/41. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO  IMPROVIDO.  Indícios  de  autoria  são
insuficientes para um Decreto condenatório, tendo em
vista  que  este  exige  certeza  e  inexistindo  provas
suficientes  para  confirmar  os  fatos  narrados  na
exordial, deve ser mantida a absolvição do acusado
com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMS; APL
0019006-24.2016.8.12.0001;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Manoel  Mendes  Carli;  DJMS
06/10/2016; Pág. 80)

Forte  em  tais  razões, NEGO  PROVIMENTO  AOS  APELOS,

devendo a sentença vergastada ser mantida em sua totalidade.

 É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da

Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Esta do da Paraíba, em

João Pessoa/PB, 13 de março de 2018.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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