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RELATOR: Des. João Benedito da Silva
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  FURTO 
NOTURNO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE 
COMPROVADAS. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. 
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  APELO. 
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICANCIA.  ATIPICIDADE  DA 
CONDUTA.  INADMISSIBILIDADE.  APELO 
DESPROVIDO.

Para  a  incidência  do  princípio  da  insignificância 
não basta que seja constatado o baixo valor do 
bem  subtraído,  sendo  necessária  a  análise  de 
outras  questões  relacionadas  ao  agente  e  às 
circunstâncias do delito. 

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 

Paraíba,  por  unanimidade,   em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal (fl.  65)  manejada, 

tempestivamente,  por Thiago  de  Almeida face  a  sentença  de  fls.  60/63, 

proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Esperança/PB,  condenou-o 
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em  02 (dois)  anos,  09 (nove)  meses e 10 (dez)  dias de reclusão,  a ser 

cumprida no regime, inicialmente,  aberto,  mais  40 (quarenta)  dias-multa, 

pela prática do crime delineado no artigo 155, §1º do Código Penal.

Em suas razões recursais de fls. 70/74, o réu arguiu, apenas, a 

necessidade de aplicação ao caso do princípio da bagatela (insignificância), 

reconhecendo, consequentemente, a atipicidade da conduta a ele imputada.

Contra-arrazoando  (fls.  76/85),  o  Representante  do  Ministério 

Público a quo pugnou pela manutenção da sentença vergastada em todos os 

seus termos.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer,  às  fls.  89/93, 

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  recurso  apelatório  em  testilha  pugnou,  unicamente,  a 

necessidade  de  reconhecimento  da  atipicidade  da  conduta  imputada  ao 

apelante ante a aplicação do princípio  da insignificância  (bagatela).  Restou, 

assim, inconteste, a materialidade e a autoria delitiva.

Ora,  para  que  se  reconheça  a  incidência  do  princípio  da 

insignificância, a jurisprudência pátria majoritária estabeleceu a necessidade de 

observância  de  alguns  pressupostos  para  aferição  do  relevo  material  da 

tipicidade, quais sejam: (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.

Desembargador João Benedito da Silva
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A propósito: 

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO 
DE  AGENTES  (ART.  155,  §  4º,  IV,  DO  CP). 
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE.  HABEAS  CORPUS  EXTINTO 
POR  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ORDEM 
CONCEDIDA  DE  OFÍCIO.  1.  O  princípio  da 
insignificância  incide  quando  presentes, 
cumulativamente,  as  seguintes  condições 
objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do 
agente,  (b)  nenhuma  periculosidade  social  da 
ação,  (c)  grau  reduzido  de  reprovabilidade  do 
comportamento,  e  (d)  inexpressividade  da  lesão 
jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da 
insignificância  deve,  contudo,  ser  precedida  de 
criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que 
sua  adoção  indiscriminada  constitua  verdadeiro 
incentivo  à  prática  de  pequenos  delitos 
patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser 
o  único  parâmetro  a  ser  avaliado,  devendo  ser 
analisadas as circunstâncias do fato para decidir-
se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese 
de  crime  de  bagatela,  bem  assim  o  reflexo  da 
conduta no âmbito da sociedade. 4.  In casu,  a) a 
paciente foi condenada a 3 (três) anos, 3 (três) meses 
e  6  (seis)  dias  de  reclusão,  em  regime  inicial 
semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado 
pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), 
por  ter  subtraído  uma  lata  de  azeite  de  oliva,  dois 
bolos e três discos de uma máquina Makita  de três 
estabelecimentos  comerciais  distintos.  b)  Ademais, 
trata-se de condenada reincidente na prática de delitos 
contra o patrimônio. c) Destarte, o reconhecimento da 
atipicidade da conduta da recorrente, pela adoção do 
princípio da insignificância, poderia, por via transversa, 
imprimir  nas  consciências  a  ideia  de  estar  sendo 
avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 
d) A fundamentação contida no acórdão do Superior 
Tribunal de Justiça – consistente na reiteração delitiva 
e no concurso de agentes – não pode ser tida como 
inovação,  porquanto  visa  demonstrar  a  acentuada 
reprovabilidade  do  comportamento  da  paciente  e  a 
significativa ofensividade social de sua conduta, que, 
segundo  o  entendimento  pacificado  nesta  Corte, 
constituem vetores  do princípio  da insignificância.  5. 
Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita e 
concessão  da  ordem  de  ofício  para  substituição  da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou 

Desembargador João Benedito da Silva
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alternativas, a critério do juízo da execução.(STF.  HC 
122547, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
julgado  em  19/08/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO 
DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) 

Ainda que a interpretação exposta na ementa supramencionada 

evidencie conceito híbrido, isto  é,  uma espécie de entrecruzamento entre  o 

princípio  da  insignificância  (ou  da  bagatela)  com o princípio  da  irrelevância 

penal do fato, de concreto se tem que as exigências acima referidas são as que 

têm sido reclamadas para o reconhecimento do crime bagatelar, em especial 

pelos tribunais superiores, razão pela qual ora são adotadas.

No caso em epígrafe o apelante subtraiu, em meados de julho de 

2011, da residência de sua tia, Sra. Maria Graciete de Almeida: um aparelho 

reprodutor de DVD da marca Lennox, dois vidros de perfume e um aparelho 

celular.

Em 02 de agosto do mesmo ano, voltou a subtrair, dessa vez um 

micro system da marca Philips, tendo por motivação o seu vício em material 

entorpecente.

Consta dos autos, nota fiscal (fl. 19) da compra do aparelho de 

som, em nome da vítima, no valor de R$298,00 (duzentos e noventa e oito 

reais), quantum esse que, de modo algum, pode ser considerado insignificante, 

quanto mais quando associado aos demais bens. Não há, assim, como se falar 

em mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão provocada.

Ademais, tanto o recorrente sabia do considerável valor dos bens, 

que os furtou do interior da residência de sua tia com o fito de obter renda 

fácil  para  a  compra  de  material  entorpecente,  o  que  demonstra  que  para 

sustentar  o  seu  vício  seria  ele  capaz  de  praticar  de  modo  reiterado  o  ato 

delitivo em estudo, restando, nessa esteia, observada a periculosidade social 

da ação e o relevante grau de reprovabilidade de seu comportamento.

Desembargador João Benedito da Silva
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Soma-se  ao  exposto  que  em  desfavor  do  réu  há  sentença 

condenatória transitada em julgado pelo crime de porte de arma e fogo (vide de 

certidão de antecedentes criminais de fls. 20/22), o que evidencia ser ele afeto 

à  prática de ilícitos e  ser  inadmissível  o  reconhecimento da atipicidade ora 

pugnada.

A propósito:

HABEAS  CORPUS.  FURTO  TENTADO. 
TRANCAMENTO  AÇÃO  PENAL.  PRINCIPIO 
INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. LIBERDADE 
PROVISÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE  NO  CASO 
CONCRETO.  ART.  312  DO  CPP.  GARANTIA  DA 
ORDEM  PÚBLICA.  PRISÃO  PREVENTIVA 
FUNDAMENTADA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL 
NÃO  CONFIGURADO.  ORDEM  DENEGADA.  -  A 
concessão  da  ordem  para  o  trancamento  da  ação 
penal resulta de questões que podem ser identificadas 
de plano, como inépcia da denúncia ou atipicidade da 
conduta. Se isto não se pode depreender da análise 
dos autos, torna-se impossível a concessão da ordem. 
- Para a incidência do princípio da insignificância não 
basta  que  seja  constatado  o  baixo  valor  do  bem 
subtraído,  sendo  necessária  a  análise  de  outras 
questões relacionadas ao agente e às circunstâncias 
do  delito.  Constatado  que  o  réu  é  reincidente 
específico  e  apresenta  maus  antecedentes,  não  se 
aplica  o  princípio  da  bagatela.  -  O  pedido  de 
concessão da liberdade provisória no delito de tráfico 
deve ser analisado à luz do caso concreto, verificando-
se  o  preenchimento  dos  requisitos  previstos  no  art. 
312  do  Código  de  Processo  Penal,  mormente  se  o 
paciente  descumpriu  medidas  cautelares 
anteriormente impostas e se,  no curso do processo, 
tenha,  em  tese,  cometido  outro  delito.  -  Estando 
devidamente fundamentada a decisão que determinou 
a  prisão  preventiva,  e  estando  demonstrada  a 
necessidade  de  garantia  da  ordem  pública,  a 
segregação  cautelar  se  impõe.  -  Ordem  denegada. 
(TJMG -  HC:  10000140162694000  MG  ,  Relator: 
Doorgal  Andrada,  Data  de  Julgamento:  09/04/2014, 
Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 
Publicação: 15/04/2014)

Desembargador João Benedito da Silva
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Nessa  senda,  a  vergastada  decisão  desmerece  as  críticas 

desfechadas  pois  o  édito  por  ela  lançado  descansa  em  sólido  quadro 

probatório, devendo ser mantida in totum.

Forte em tais razões,  nego provimento ao apelo,  mantendo a 

objurgada decisão do juízo por todos os seus fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da 

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator. 

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o 

Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. 

Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 05 (cinco ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


