
Apelação Criminal n. 2015.044001-1, de Araranguá
Relator: Des. Newton Varella Júnior

APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSURGÊNCIA DAS DEFESAS.

PRIMEIRO RÉU. FURTO NOTURNO (ART. 155, § 1º, CP).
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CP). NÃO
ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA
INCONTROVERSA E AUTORIA EVIDENCIADA PELOS
RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, EM AMBAS AS
FASES INSTRUTÓRIAS, ALIADOS À PRISÃO EM FLAGRANTE
DO RÉU NA POSSE DA RES FURTIVA SEM JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NÃO APTAS A RETIRAR-LHES A
CREDIBILIDADE, PORQUE HARMÔNICOS NA ESSÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

SEGUNDO RÉU. FURTO (ART. 155, CAPUT, CP).
POSTULADA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE
INCONTROVERSA E AUTORIA CONSTATADA PELA
CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, CORROBORADA
PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PEQUENO VALOR DA
RES FURTIVA E OBJETOS RECUPERADOS PELA VÍTIMA.
IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE
SOCIAL DA AÇÃO E INEXPRESSIVO GRAU DE
REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO NÃO
DEMONSTRADOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE
COMPATIBILIZAM COM A EXCLUDENTE DE TIPICIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
2015.044001-1, da comarca de Araranguá (1ª Vara Criminal), em que são apelantes
André Guibes e outro, e apelado Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, conhecer dos
recursos e negar-lhes provimento. Custas legais.



O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Jorge Schaefer Martins, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Roberto Lucas
Pacheco. Funcionou pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. Sr. Dr.
Humberto Francisco Scharf Vieira.

Nos termos do § 5º do art. 87 do RITJSC, os dados do presente feito
deverão ser incluídos no CNCIAI.

Florianópolis, 8 de outubro de 2015.

Newton Varella Júnior
RELATOR
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RELATÓRIO

André Guibes e Oséas da Silva de Oliveira foram condenados pelo MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá, nos autos da Ação
Penal n. 004.13.005879-7, nos seguintes termos: a) André, à pena de 1 (um) ano, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze)
dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime descrito no art. 155, § 1º,
do Código Penal; b) Oséas, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime
descrito no art. 155, caput, do Código Penal.

Os réus interpuseram apelação criminal.
André pugna pela sua absolvição, alegando a ausência de provas

seguras a respaldar o decreto condenatório, sobretudo diante das divergências dos
relatos judicial e extrajudicial da vítima. Não sendo o caso, pede a desclassificação
dos fatos para o delito de apropriação indébita.

Oséas pretende também a absolvição, seja sob o fundamento do
princípio do in dubio pro reo, seja em razão do princípio da insignificância,
enfatizando, em relação a este argumento, o valor irrisório da res furtiva, a qual,
ademais, foi restituída à vítima.

Contra-arrazoados os apelos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Exmo. Sr. Dr. Paulo Roberto Speck, opinou pelo conhecimento e
não provimento dos reclamos.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser
conhecidos.

1. Recurso do réu André
Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 14 de julho de 2013

(conforme retificação à fl. 95), no período noturno, o apelante, conhecido como
"Tatinha", subtraiu 1 (uma) motocicleta Honda/NXR 150, de propriedade de Agnaldo
Souza dos Santos, que estava estacionada na residência em que se encontrava a
vítima naquele momento, situada no bairro Vila São José, município de Araranguá.

Assim, o réu foi denunciado e, ao fim, condenado por furto noturno (art.
155, § 1º, CP).

Passa-se, pois, ao exame do apelo.
Cabe anotar, desde logo, que a materialidade do crime é incontroversa,

estando bem demonstrada, principalmente, pelos Boletins de Ocorrência às fls. 24/25
e 26, pelo Auto de Exibição e Apreensão à fl. 17 e pelo Termo de Entrega à fl. 21.

Com relação à autoria, eis o que relatado pela vítima quando ouvida
perante a autoridade policial (fl. 07):

[...] na noite do dia 14 do corrente mês, foi ao bailão do Luiz, nesta cidade; Que
foi convidado por Alessandra para passarem a noite juntos, na casa dela; Que foi a
primeira vez que viu Alessandra; Que foram juntos de motocicleta, para a casa de
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Alessandra, em direção ao bairro Vila São José, nesta cidade; Que na mesma noite,
chegou na casa um outro casal, sendo que o homem é conhecido pela alcunha de
"tatinha"; Que por volta das 09:00 horas, do dia seguinte, observou que a motocicleta
não estava mais onde havia estacionado; Que o proprietário da residência disse que
"tatinha" havia saído com a moto e não mais retornou; Que não sabe informar o
endereço da referida residência, pois foi a primeira vez que esteve no local, nem o
nome de seu proprietário; Que o documento da motocicleta estava guardado na
carteira do declarante e quando acordou a carteira estava toda revirada e o
documento havia sumido, bem como a chave da moto; Que nesta data ficou sabendo
que a motocicleta havia sido recuperada; Que não conhecia "tatinha".

Na fase judicial (CD à fl. 102), Agnaldo descreveu os fatos da mesma
forma, apenas retificando que conheceu o acusado também naquele baile e que
foram juntos para a residência da referida mulher (Alessandra).

O recorrente, por sua vez, negou em Juízo (CD à fl. 102) a prática do
crime. Afirmou que, na verdade, estavam na aludida casa naquela noite com algumas
mulheres e que pegou a motocicleta pela manhã porque Agnaldo, que é seu amigo,
lhe havia emprestado o veículo, mas que, como demorou a devolvê-lo a Agnaldo, este
resolveu registrar boletim de ocorrência de furto.

A jurisprudência desta Corte, no entanto, é tranquila ao assentar que,
"no crime de furto, a posse da res furtiva, com a falta de explicação plausível para
tanto, gera forte presunção de responsabilidade pela subtração" (Apelação Criminal n.
2015.003949-2. Relator: Des. Moacyr de Moraes Lima Filho. Julgada em 11.8.2015).

No mesmo sentido:
CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PLEITO ABSOLUTÓRIO

FORMULADO POR AMBOS OS RÉUS - AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS - NEGATIVA DOS ACUSADOS QUE NÃO ENCONTRA
RESPALDO NOS AUTOS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS
QUE FAZEM DESPONTAR A AUTORIA DELITIVA - RÉUS PRESOS EM POSSE
DE PARTE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 156 DO
CPP - POSSE LÍCITA NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

Por força da disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, em
interpretação jurisprudencial consolidada, compete àquele em cuja posse é
apreendida a res furtiva comprovar a proveniência lícita dos bens ou apresentar, ao
menos, versão plausível a tanto (Apelação Criminal n. 2010.025027-3. Relator: Des.
Rodrigo Collaço. Julgada em 2.5.2013).

No caso, a explicação dada pelo apelante não convence, seja porque a
vítima foi categórica, em ambas as fases instrutórias, ao asseverar que não conhecia
o acusado e que em momento algum lhe emprestou a motocicleta, seja porque,
quando interrogado pela autoridade policial após ser preso em flagrante na posse da
motocicleta, o recorrente justificou apenas que "um indivíduo deixou lá [na residência]
e saiu a pé, inclusive teria deixado o documento na moto", versão esta, como se
percebe, bem diversa daquela levada a Juízo.

Nota-se, aliás, que o próprio réu reconheceu na fase judicial que não
teve desentendimento algum com a vítima, o que demonstra que ela não teria
qualquer motivo para incriminá-lo por fato que não praticou.

Não fosse isso, destaca-se que os agentes policiais Débora Romero
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Schulz e Willyan Clayton Alves Bosco, responsáveis pela prisão em flagrante do
recorrente, nada mencionaram sobre o réu ter dado qualquer justificativa pelo fato de
estar na posse de veículo com registro de furto (fls. 02, 03 e CD à fl. 102).

Por fim, é certo que a vítima, na Delegacia, relatou que teria ido para a
residência de Alessandra com ela e lá conhecido o apelante, ao passo que, em Juízo,
esclareceu que, na verdade, conheceu o acusado ainda no baile que estavam
anteriormente e que ambos foram juntos para a casa de Alessandra.

Entretando, essas "contradições" apontadas pela defesa não passam de
pequenas divergências que, na presente situação, absolutamente não se mostram
relevantes o suficiente para retirar a credibilidade das declarações do ofendido, muito
menos para embasar a pretendida absolvição, porquanto, como visto, a essência dos
seus depoimentos, principalmente no que tange ao modus operandi praticado pelo
recorrente, mostrou-se idêntica.

A propósito:
Pequenas divergências nos depoimentos das vítimas, não podem ser

suficientes para retirar a credibilidade dos testemunhos, já que conhecida a
falibilidade da mente humana em guardar minúcias (Apelação Criminal n.
2002.022724-8. Relator: Des. Solon d'Eça Neves. Julgada em 26.11.2002).

Tem-se, desse modo, que o conjunto probatório é seguro o suficiente
para se concluir que o acusado praticou o delito que lhe foi atribuído, tornando
inviáveis, consequentemente, os pedidos de absolvição e de desclassificação do fato
para o crime de apropriação indébita (art. 168, CP).

2. Recurso do réu Oséas
Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 17 de julho de 2013, em torno

das 9h, o recorrente Oséas dirigiu-se ao estabelecimento comercial pertencente a
Evanir Alves de Freitas, localizado no bairro Campo Verde, do mesmo município, e lá
subtraiu 3 (três) carteiras de cigarro e R$ 43,00 (quarenta a três reais) em espécie.

Assim, o réu foi denunciado e, ao fim, condenado por furto (art. 155,
caput, CP).

Passa-se, pois, ao exame do apelo.
Destaca-se, inicialmente, que a materialidade delitiva é indiscutível nos

autos, estando bem demonstrada, principalmente, pelo Boletim de Ocorrência às fls.
24/25, pelos Autos de Exibição e Apreensão às fls. 17 e 18 e pelo Termo de Entrega à
fl. 20.

Quanto à autoria, tem-se que o acusado confessou a prática do crime
judicial e extrajudicialmente (fl. 08 e CD à fl. 102), confissão que está em plena
harmonia aos relatos, também colhidos em ambas as fases instrutórias, da vítima (fl.
06 e CD à fl. 102), a qual inclusive reconheceu pessoalmente o réu em Juízo (fl. 95), e
dos agentes policiais Débora Romero Schulz e Willyan Clayton Alves Bosco,
responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente (fls. 02, 03 e CD à fl. 102).

Como se vê, o pleito absolutório é evidentemente insustentável,
porquanto o conjunto probatório é por demais robusto em revelar que o apelante
praticou o delito que lhe foi imputado.

Com relação à aplicação do princípio da insignificância, vale lembrar que
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esse princípio visa "a proposição político-criminal da necessidade de
descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de
forma relevante os bens jurídicos protegidos pelo direito penal", consoante os dizeres
de Carlos Vico Mañas (O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no
direito penal. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 58).

E conforme assenta o Supremo Tribunal Federal, "a aplicação do
princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de
forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente
ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (HC n. 111.487 / MG. Relator: Min.
Ricardo Lewandowski. Julgado em 2.10.2012).

Não diferente é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser preenchidos quatro

requisitos, a saber: 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 (HC n. 251.331 /
SP. Relator: Min. Og Fernandes. Julgado em 2.10.2012).

No caso, reconhece-se que o valor da res furtiva é realmente pequeno
(3 carteiras de cigarro e R$ 43,00 em espécie).

Deve-se destacar, porém, que o reduzido valor do objeto subtraído, ou
mesmo o fato de a vítima ter recuperado a res furtiva, como ocorreu na situação em
análise, não são fatores que ensejam, por si sós, a aplicação do princípio da
insignificância, uma vez que a conduta deve ser analisada considerando também os
demais requisitos acima ressaltados (mínima ofensividade da conduta do agente,
nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento).

Nosso Tribunal de Justiça é tranquilo nesse sentido (Primeira Câmara
Criminal, Apelação Criminal n. 2012.024883-4. Relator: Des. José Everaldo Silva.
Julgada em 18.7.2013; Segunda Câmara Criminal, Apelação Criminal n.
2013.041666-7. Relatora: Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer. Julgada
em 10.12.2013; Terceira Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 2013.029014-2.
Relator: Des. Torres Marques. Julgada em 11.6.2013; Quarta Câmara Criminal,
Apelação Criminal n. 2012.077117-5. Relator: Des. Rodrigo Collaço. Julgada em
14.2.2013).

E conforme constata-se das certidões às fls. 39/41, 108/112 e 138/141,
o apelante é reincidente (art. 330, CP), possui ainda condenação definitiva por furto
qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, CP) e, ao menos à época da sentença, estava
respondendo a outras 2 (duas) ações penais, uma por furto noturno (art. 155, § 1º,
CP) e outra por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, CP).

Assinala-se, outrossim, que a vítima, ao tempo do fato, contava com 68
(sessenta e oito) anos de idade.

Todos esses aspectos evidenciam que a conduta do apelante
representa periculosidade social e que não é inexpressivo o grau de reprovabilidade
do seu comportamento, de modo que o fato delituoso em exame não pode ser tido
como juridicamente insignificante e desmerecedor da repreensão penal, o que torna
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inaplicável o princípio da insignificância.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos e negar-lhes

provimento.
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