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APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA  DE  FURTO
QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I C/C ART. 14, II, DO CP).
CONDENAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA.  ARROMBAMENTO  DAS  PORTAS  DO
ESTABELECIMENTO.  CONDUTA DO  RÉU  QUE  NÃO
PODE  SER  ENQUADRADA  COMO  ATO  DE
COGITAÇÃO  OU  PREPARAÇÃO.  PLEITEADA  A
INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  REPROVABILIDADE  DA
CONDUTA.  PRECEDENTES.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

- Não há falar em prática de meros atos de preparatórios e de
cogitação em relação ao crime de furto, quando o acusado dá
início  a  execução,  inclusive  arrobando  duas  portas  do
estabelecimento  comercial,  evidenciando  perigo  real  ao  bem
jurídico tutelado pela lei penal.

-  Não  se  aplica  o  princípio  da  insignificância  nos  casos  de
tentativa de furto qualificado pelo arrombamento, já que resta
evidenciada  a  reprovabilidade  da  conduta  delituosa.
Precedentes do E. STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Edweston
Cris  Medeiros  da Silva,  vulgo “Festim”,  através da qual se insurge contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sousa (fls. 93/95), Juiz José Normando
Fernandes,  que julgou procedente a  denúncia ajuizada pelo Ministério Público do
Estado da Paraíba, condenando-o  pela  prática  do  crime de  furto  qualificado pelo



rompimento de obstáculo na forma tentada (art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II, ambos
do CP),  o  que resultou na cominação de  uma pena final  de  01  (um) ano e  04
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento
10 dias-multa. 

Em seguida,  substituiu  a  pena  privativa  de  liberdade  por
duas  restritivas  de  direito,  quais  sejam,  prestação  de  serviço  à  comunidade  e
proibição de frequentar determinados lugares.

Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/04) que,  no  dia
23.03.2015, por volta das 23hs30min, na rua Ruy Barbosa, Centro, município de Sousa,
o  acusado  tentou  subtrair  coisa  alheia  móvel,  com  destruição  de  obstáculo
(arrombamento  de  duas  portas),  da  loja  Útil  Baby,  não  conseguindo  concretizar  a
conduta por circunstâncias alheias a sua vontade.

Diante desses fatos, o réu foi incurso na pena do art. 155, § 4º, I
c/c art. 14, II, ambos do CP (tentativa de furto qualificado).

Recebida a denúncia em 12/maio/2015 (fl. 29). Realizada  a
citação do réu (fls. 30v), este apresentou resposta (fls. 31/32).

Finda a instrução processual,  o  juízo  a quo  proferiu sentença
(fls.  93/98),  julgando  procedente  a  denúncia,  sendo  o  denunciado  condenado  pela
prática do crime de tentativa de furto qualificado, sendo imposta uma pena de 01 (um)
ano e  04  (quatro)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em regime  aberto,  além do
pagamento 10 dias-multa.

Em seguida, substituiu  a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e proibição de
frequentar determinados lugares.

Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (fls. 99). Em
suas razões (fls. 104/109), o apelante alega que não restou caracterizada a tentativa de
furto,  uma vez  que  não  chegou  a  ter  acesso  a  qualquer  bem pertencente  à  vítima.
Salienta,  ainda,  em caráter  subsidiário,  que  é  possível  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância. 

Em contrarrazões, o Parquet manifestou-se pela manutenção da
sentença. (fls. 111/114)

A Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Procurador de
Justiça  Alvaro  Gadelha  Campos,  manifestou-se  pelo  desprovimento  do  apelo  (fls.
120/122). 

É o relatório. 
VOTO: 

De início, verifica-se que o réu afirmou que a sua conduta seria
atípica, sob o fundamento de que não chegou a ter a posse dos bens da vítima. Todavia,
infere-se que a consumação do crime não ocorreu, apenas, por circunstâncias alheias a
sua vontade, tendo efetivamente iniciado a conduta delitiva. 



Os  elementos  coligidos  aos  autos  dão  conta  que  o  acusado
arrombou duas portas do estabelecimento, com o nítido intuito de subtrair bens, o que
foi percebido pelo proprietário da loja, Sr. Alex Andrade Lopes (doc. de fls.08), sendo
irrelevante o fato de ter obtido a posse mansa e pacífica de algum bem da vítima, já que
fora iniciada a prática delitiva, mas não conseguiu concluir a sua empreitada criminosa. 

No caso, o crime de furto em questão não se consumou, por cir-
cunstâncias a conduta do acusado, que, após arrombar as portas do estabelecimento, não
conseguiu subtrair bens do estabelecimento, tendo sido preso logo em seguida, sendo
identificado pela vítima, através do sistema câmeras de seguranças do estabelecimento
invadido. 

É possível, pois, constatar que os atos praticados não se enqua-
dram como meros atos de cogitação ou de preparação, uma vez que evidenciaram perigo
real ao bem jurídico protegido pela lei penal, restando demonstrada a execução de uma
das qualificadoras do mencionado delito.

Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. QUADRILHA, TENTATIVA DE FURTO
QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 288 DO CP.  ELE-
MENTO SUBJETIVO DO INJUSTO. FIM ESPECÍFICO DE COMETER
SÉRIE  INDETERMINADA  DE  CRIMES.  ART.  1°,  VII,  DA  LEI  N.
9.613/1998, ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 12.850/2013. INEXISTÊN-
CIA DE CONCEITUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO DI-
REITO PÁTRIO.  OMISSÃO  NÃO SUPRIDA PELA CONVENÇÃO DE
PALERMO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS
CONDENADOS PELO MESMO DELITO. CRIME IMPOSSÍVEL. MONI-
TORAMENTO POLICIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP QUANTO ÀS
VETORIAIS PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME. COMPENSA-
ÇÃO DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO FEDERAL VIOLADO. SÚMULA N. 284
DO STF. ATOS EXECUTÓRIOS. CARACTERIZAÇÃO. REGIME PRISIO-
NAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. RE-
CURSOS  DEFENSIVOS  PARCIALMENTE  CONHECIDOS  E,  NESSA
EXTENSÃO,  PARCIALMENTE  PROVIDOS  PARA ALGUNS  RECOR-
RENTES E NÃO PROVIDOS PARA OUTROS.
(...)
8. A distinção entre atos preparatórios e executórios é tormentosa e exige
uma conjugação de critérios, tendo como ponto de partida a teoria obje-
tivo-formal, de Beling, associada a outros parâmetros subjetivos e objeti-
vos  (como  a  complementação  sob  a  concepção  natural,  proposta  por
Hans Frank), para que, consoante o tirocínio do julgador, seja possível
definir se, no caso concreto, foram exteriorizados atos tão próximos do
início do tipo que, conforme o plano do autor, colocaram em risco o bem
jurídico tutelado.
9. Tal solução é necessária para se distinguir o começo da execução do
crime, descrito no art. 14, II, do CP e o começo de execução da ação típi -
ca. Quando o agente penetra no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos
executórios.  No entanto,  comportamentos  periféricos  que,  conforme o
plano do autor, uma vez externados, evidenciam o risco relevante ao bem
jurídico tutelado também caracterizam início da execução do crime.
10. Não houve violação do art. 14, II, do CP, pois os atos externados ul-
trapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e expuseram a
perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal, inclusive com a
execução da qualificadora do furto. Os recorrentes, mediante complexa
logística,  escavaram por dois meses um túnel de 70,30 metros entre o



prédio que adquiriram e o cofre da instituição bancária, cessando a em-
preitada,  em  decorrência  de  prisão  em  flagrante,  quando  estavam  a
12,80 metros do ponto externo do banco, contexto que evidencia, de for-
ma segura, a prática de atos executórios. (...)
(REsp  1252770/RS,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 26/03/2015)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O  PATRIMÔNIO. Furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada. Pleito de condenação.
Acolhida. Materialidade e autoria comprovadas. Reconhecimento da forma
tentada.  Comprovadas  a  materialidade  e  autoria  do  delito,  imperiosa  a
condenação do réu. Caso dos autos em que o acusado praticou uma tentativa
de furto qualificado, mediante arrombamento e escalada, não consumando o
seu  intento,  pois  o  alarme  do  estabelecimento  disparou,  razão  pela  qual
empreendeu fuga. Atos do réu que ultrapassam os meros atos preparatórios,
caracterizando-se  atos  executórios  do  delito  de  furto.  Qualificadoras  de
rompimento de obstáculo e escalada devidamente comprovadas por meio de
auto de constatação de furto qualificado. Pena-base fixada em 02 anos e 06
meses de reclusão e diminuída em metade pelo reconhecimento da forma
tentada do delito, restando definitiva em 01 ano e 03 meses de reclusão, a ser
cumprida  em  regime  aberto.  Apelação  parcialmente  provida.  (Apelação
Crime nº  70056722721,  7ª  Câmara  Criminal  do TJRS,  Rel.  José  Antônio
Daltoe Cezar. j. 20.02.2014, DJ 17.03.2014). 

Quanto  à  possibilidade  de  aplicação  do  princípio  da
insignificância, tendo em vista a reprovabilidade da conduta, a jurisprudência do E. STJ
afasta a incidência de tal diretriz. Confira-se:

HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO  A RECURSO
PRÓPRIO.  NÃO  CABIMENTO.  IMPROPRIEDADE  DA VIA ELEITA.
DELITO  DE  TENTATIVA  DE  FURTO  QUALIFICADO  PELO
CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO OBJETO QUE ULTRAPASSA
10%  DO  VALOR  DO  SALÁRIO  MÍNIMO.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  ATIPICIDADE  MATERIAL.
NÃO  RECONHECIMENTO.  CRIME  IMPOSSÍVEL.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)-  Consoante  já  assentado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  a
incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de
quatro  vetores:  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 (HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de
Mello, DJU 19/4/2004).
- De maneira meramente indicativa e não vinculante, a jurisprudência
desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte
do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da
relevância da lesão patrimonial.
- Ademais, "a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a
prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou
rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica
a especial  reprovabilidade do comportamento  e  afasta a aplicação do
princípio  da  insignificância"  (HC  351.207/RS,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
28/06/2016, DJe 01/08/2016).
- Habeas corpus não conhecido.
(HC  414.199/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  CONTRA  ACÓRDÃO  DE
APELAÇÃO.  SUCEDÂNEO  RECURSAL  INOMINADO.



IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.  FURTO.  TENTATIVA.
ARROMBAMENTO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO
INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO.
(...)2.  Consoante  entendimento  jurisprudencial,  o  "princípio  da
insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentaridade 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) a 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." (HC
nº  84.412-0/SP,  STF,  Min.  Celso  de  Mello,  DJU 19.11.2004)  3.  Não  é
insignificante a conduta de tentar furtar objetos de dentro do carro da
vítima,  no valor de R$ 30,00,  depois  de rompimento de obstáculo, ou
seja,  após entortar e  danificar a  porta  do carro  para do seu interior
retirar  as  coisas.  O  pequeno  valor  não  prevalece  diante  das
características do fato.
4. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do
comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico.
5. Ausência de ilegalidade a sanar, apta a fazer relevar a impropriedade da via
eleita.
6. Impetração não conhecida.
(HC 240.027/SP,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 09/06/2014)

Destarte, não merece censura a sentença aqui guerreada.

Ante o exposto,  em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando
também  os  excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, vogal). 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 22 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator




