
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0001683-57.2016.815.0261 - 1ª Vara da Comarca de Piancó
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: João Neto de Sousa
ADVOGADO: Damiana Vânia da Silva Souza
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  SIMPLES.  ART.  155,
CAPUT  DO  CP.  IRRESIGNAÇÃO.  I)  NEGATIVA  DE
AUTORIA  E  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  PALAVRA  DA
VÍTIMA  CORROBORADA  POR  DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS.  INVIABILIDADE  DO  PLEITO.  II)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA O
CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA (ART.
169  DO  CP).  DESACOLHIMENTO.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  CONCLUDENTE  A  CONFIRMAR  O
FURTO.  ACERTO  DO  DECISUM  SINGULAR.
DESPROVIMENTO.
 
- Demonstrado nos autos que a sentença condenatória pautou-se
em conjunto probatório robusto, de forma a permitir o juízo de
condenação, a manutenção do édito condenatório é medida que
se impõe.

- Nos crimes contra  o patrimônio,  praticados em sua maioria
sem deixar  testemunhas  do  fato,  a  palavra  da  vítima  assume
grande importância quando firme e coerente, sobretudo quando
em sintonia com as demais provas dos autos.

- Não há que se falar em desclassificação do crime de furto para
o  de  apropriação  de  coisa  achada  (art.  169  do  CP),  quando
indubitavelmente comprovado nos autos os elementos do tipo
penal previsto no art. 155, caput do CP. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados.
 
ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  conhecer  e  NEGAR  PROVIMENTO  ao
recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

 



RELATÓRIO
 
Trata-se de  Apelação Criminal  (fls.  94) interposta  por  João

Neto  de  Sousa contra  a  sentença  de  fls.  90/93,  proferida  pela  MM Juíza  Isabella
Joseanne Assunção Lopes Andrade de Sousa, da 1ª Vara da Comarca de Piancó, a qual
julgou procedente a denúncia ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenando-o
como incurso no artigo 155, caput do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial de cumprimento de pena aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, à
base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Não houve
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito preconizada no art.
44 do CP, haja vista o réu ser reincidente.

 
Consta da peça inaugural (fls. 02/03) que:

“... Extrai-se que, no dia 29 de fevereiro de 2012, por volta das 8:00h, a
vítima Leonardo Pereira lavou 04 pares de Tênis (Nike, Penalty, Olimpikus
e outro) e os pôs para secar no muro de sua residência , localizada na Rua
Pedro Nunes, Centro, Aguiar. 
No  início  da  tarde,  a  vítima  percebeu  que  referidos  tênis  haviam  sido
furtados. 
A vítima foi informada de que o acusado havia negociado um tênis com o
popular José Cirino Neto. A vítima foi até a casa deste, que confirmou que o
acusado havia lhe dado um tênis Penalty em troca de um celular, sendo o
tênis reconhecido pela vítima.
Após,  a  polícia  foi  acionada  e  conduziu  o  acusado  até  a  Delegacia,
oportunidade em que ele confessou o furto dos tênis e solicitou que seu
irmão os pegasse na casa da sua genitora e os devolvesse à vítima, o que foi

feito. (...)” (grifos nossos).

Nas  razões  recursais  (fls.  95/99),  pugna  o  recorrente  pela
absolvição sob o argumento da negativa de autoria e insuficiência probatória. Caso não
seja esse o entendimento da Câmara, requer a desclassificação do crime de furto para
o de apropriação de coisa achada, previsto no art. 169, parágrafo único, inciso II, do
CP.

Em contrarrazões (fls. 103/110), o representante do Ministério
Público de primeira instância, requereu o desprovimento do apelo interposto pelo réu,
para manter a sentença vergastada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer do
insigne Procurador de Justiça em substituição,  Álvaro Gadelha Campos, opinou pelo
provimento parcial do recurso para que seja redimensionada a pena-base do apelante,
diante da ausência da devida fundamentação de sua exasperação (fls. 115/118).

É o relatório.

VOTO  (EXMO.  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA CUNHA
RAMOS)

Do pleito absolutório



Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Contudo, impossível a absolvição pretendida.

Compulsando  os  autos,  cumpre  asseverar  que  a  decisão
vergastada não merece ser modificada, podendo se constatar a materialidade e autoria
do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, verbis:

Furto
Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Pois  bem.  Depreende-se  dos  autos  que  a  materialidade  do
delito se encontra consubstanciada através do auto de apreensão e apresentação (fls.
08), auto de entrega (fls. 12), sendo corroborada, ainda, pelos depoimentos testemunhais
colhidos ao longo da instrução.

Quanto à  autoria do crime, também restou indubitavelmente

comprovada  durante  a  instrução  do  processo,  ante  os  depoimentos  e  declarações

prestados,  merecendo  destaque  o  depoimento  prestado  pela  vítima  (fls.  09

confirmado em juízo – mídia de fls.), que foram firmes e harmônicos entre si.

Com  o  fito  de  confirmar  a  autoria  do  sentenciado  no
cometimento do delito de furto, é de bom alvitre extrair as seguintes declarações do
depoimento da vítima:

“QUE no dia 29/02/12, por volta das 8h, lavou 04 pares de tênis de marcas NIKE,
PENALTY, OLIMPIKUS e outro que entra da marca, e levou ao sol, colocando-os no
muro; Que por volta das 13h, sentiu falta dos referidos calçados; Que no dia seguinte
tomou conhecimento  através  de  um amigo  seu  de  nome  DAMIÃO  que  um
indivíduo  conhecido  por  Netinho  havia  negociado  um  tênis  de  marca
penalty com características semelhante ao que tinha siclo furtado do declarante;
Que ao procurar o indivíduo conhecido por cabra velha, solicitou do mesmo que
mostrasse o tênis que havia trocado com netinho, ocasião em que o declarante
reconheceu o calçado como sendo o seu; Que inicialmente procurou o individuo
netinho,  mas  não encontrou,  em razão  disso  procurou  a  policia  e  narrou  o
ocorrido, tendo a policia militar pegado o tênis penalty com cabra velha e os
outros dois foram localizados na casa do acusado, e ainda um quarto tênis sem
ser localizado; Que ouviu falar que Netinho é habituado a praticar pequenos
furtos nesta Cidade” (vítima Leonardo Pereira – fls. 09)

Outrossim,  há  de  se  considerar as  declarações  do  policial
militar que participou da abordagem ao réu:

“(…)  Que confirma,  integralmente as informações constantes na ficha de
ocorrência  policial  esfera  policial  às  fls.  07, que  esclarece  que naquela
diligência foram recuperados  três  pares  de tênis  e apreendida uma faca
peixeira, em pode do acusado;  que durante a abordagem, depois de uma
inicial negativa por parte do acusado, posteriormente João Neto de Sousa
confessou ter subtraído os bens pertencentes à vítima, esclarecendo, ainda,
que tinha vendido um par de tênis a uma pessoa conhecida como “Cabra
Velha” (João Cirino Neto), o qual também foi conduzido à delegacia pelos
policiais militares; que João Cirino disse aos policiais que não sabia que o
tênis  que  comprou  tinha  sido  subtraído  pelo  autor  do  crime”
(testemunha Armando Sérgio Gomes de Meira - fls. 58).



Quanto às alegações do réu, nega que tenha subtraído os tênis,
afirmando que achou os tênis dentro de um saco plástico no cemitério e os levou pra
casa de sua mãe, imaginando que alguém teria abandonado no local e que, após uma
semana, como não sabia quem era o dono para devolvê-lo, resolveu trocar um dos tênis
pelo celular (mídia de fls. 78).

Destarte, diante das declarações supramencionadas, tem-se
que a argumentação defensiva ora apresentada no recurso apelatório não se presta
para desacreditar a prova obtida nas fases policial  e  judicial,  as quais  revelam
robustamente que a conduta criminosa narrada na denúncia quanto ao delito do
furto, estando a merecer total credibilidade a prova colhida em desfavor do réu.

Ponto outro, conforme cediço, o Juiz é livre na apreciação da
prova,  julgando conforme seu entendimento,  sem,  entretanto,  afastar-se  do  conjunto
probatório colhido para os autos.

De  modo  que,  não  restam  dúvidas  sobre  a  autoria  e  a
materialidade  do  delito  tipificado  no  art.  155,  caput do  CP, não  sendo  cabível  a
invocação do brocardo jurídico in dubio pro reo.

Portanto, incabível o pleito absolutório.

Da pretensa desclassificação

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime de
furto para o delito de apropriação de coisa achada, previsto no art. 169, parágrafo
único, inciso II, do CP (“Art. 169 - Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por
erro, caso fortuito ou força da natureza: (...) II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total
ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade
competente, dentro no prazo de quinze dias”).

Contudo, pela prova dos autos, em destaque os depoimentos
acima transcritos,  conclui-se que a alegação do recorrente de que encontrou os
tênis em um saco plástico largado no cemitério se mostra totalmente isolada nos
autos, já que as provas produzidas não corroboram com a tese defensiva.

Logo,  não  prospera,  mais  uma  vez,  a  pretensão  do
recorrente, visto que as provas coligidas levam à certeza que o agente praticou o
furto  na  forma  narrada  na  peça  acusatória,  não  havendo  que  se  falar  em
desclassificação do crime de furto para o de apropriação de coisa achada (art. 169 do
CP),  estando  indubitavelmente  comprovados  nos  autos  os  elementos  do  tipo  penal
previsto no art. 155, caput do CP. 

Dessa forma, percebe-se que a decisão encontra-se amplamente
fundamentada,  lastreada  no  conteúdo  probatório  existente  nos  autos,  inclusive,  a
dosimetria  procedida  pela  magistrada  a quo obedeceu aos  critérios  estabelecidos  na
norma legal de forma justa e proporcional.

Ante  o  exposto,  e  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO APELO.



Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se
os autos ao Juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da
Cunha Ramos, relator,  Arnóbio Alves Teodósio, (com jurisdição limitada), revisor, e
Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador).  Ausente  justificadamente  o  Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão
Filho.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
   Relator


