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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  FURTO. 
ÉDITO  CONDENATÓRIO.  INSATISFAÇÃO. 
ABSOLVIÇÃO.  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. 
OFENSA  EXPRESSIVA  AO  BEM  JURÍDICO 
TUTELADO  PELA  NORMA  PENAL 
INCRIMINADORA.  PENA  FIXADA  SEGUNDO 
OS  CRITÉRIOS  LEGAIS,  BEM  COMO 
PROPORCIONAL  E  SUFICIENTE  À 
REPROVAÇÃO  DO  FATO.  MANUTENÇÃO  DO 
ÉDITO  CONDENATÓRIO.  SUBSTITUIÇÃO  DA 
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR 
RESTRITIVAS DE DIREITO IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA  DE  REQUISITOS  SUBJETIVOS. 
MODIFICAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  DE 
CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. RÉU 
PRIMÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

Os Tribunais Superiores, assim como a doutrina, 
impõem  para  aplicação  do  Princípio  da 
Insignificância  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.
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Obedecidas as regras de aplicação da pena 
prevista nos arts. 59 e 68 do Código Penal, 
correta  se  mostra  a  manutenção  do 
quantum fixado na sentença condenatória.

A pena  definitiva  imposta  ao  acusado  se 
apresenta  proporcional  e  suficiente  à 
reprovação do fato, não merecendo reparos.

A substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direito somente é aplicável 
quando preenchidos os requisitos objetivos 
(quantidade  da  pena)  e  subjetivos 
(condições  judiciais  favoráveis),  conforme 
previsão no art. 44 e incisos, do CP.

Tratando-se  de  réu  primário,  mas  com 
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis, 
reformo  o  regime  inicial  fixado  para  o 
semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, 
“b” e  §3º  do Código Penal.

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  DAR PROVIMENTO PARCIAL 
AO  APELO  PARA  MODIFICAR  O  REGIME  PRISIONAL  PARA  O 
SEMIABERTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  78)  manejada  por 

Francisco Wedson de Sousa, vulgo “Barriguinha”, contra sentença (fls. 

70/74) proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sousa que o 

condenou a uma pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, 
em regime inicialmente fechado, 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época do fato,  pela prática delituosa esculpida 

no art. 155, caput, do Código Penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  79/82),  o 

apelante  pugna  por  sua  absolvição  com  base  no  princípio  da 

insignificância.  Em caso de não acolhimento,  requer  a  substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do art. 44 

do Código Penal. E, não sendo este o entendimento, que seja reduzida a 

pena  privativa  de  liberdade  e  de  multa  ao  mínimo  legal,  bem  como 

alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Nas contrarrazões (fls.  90/93),  o Ministério Público pede a 

manutenção do decisum.

A douta Procuradoria  de  Justiça exarou parecer  opinando 

pelo desprovimento do recurso (fls. 98/108).

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia 

(fls.02/04)  contra  Francisco  Wedson  de  Sousa, vulgo  “Barriguinha”,  

dando-o como incurso nas sanções do  artigo 155,  caput,  do Código 
Penal. 

Consta, na exordial acusatória, que, no dia 07 de outubro de 

2010,  por  volta  das  10h:00min,  no  centro  da  cidade  de  Sousa-PB, 

defronte ao Banco do Brasil S/A, o denunciado subtraiu uma bicicleta, de 

cor vermelha, marca Monark, ano 2009, que se encontrava estacionada e 

amarrada numa árvore.

Narra,  ainda,  a  exordial  acusatória  que a  vítima deixou a 

bicicleta  amarrada  numa  árvore  e  adentrou  no  referido  banco, 

Desembargador João Benedito da Silva
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oportunidade em que o denunciado cortou o plástico que segurava o bem 

e saiu livremente pedalando pelas ruas da cidade.

Consta,  também,  na  denúncia  que,  na  ocasião,  a  vítima 

perseguiu  o  denunciado,  todavia  não  conseguiu  alcançá-lo,  por  isso 

acionou a Polícia  Militar,  que,  logo em seguida,  saiu  em diligências  e 

localizou a  res furtiva,  bem como o autor do evento danoso defronte a 

Faculdade de Direito de Sousa-PB.

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente 

a  denúncia,  condenando o  recorrente,  Francisco Wedson de Sousa,  

vulgo “Barriguinha”, a uma pena de  01 (um) ano e 09 (nove) meses de 
reclusão,  em regime inicialmente  fechado,  e 10  (dez)  dias-multa,  no 

valor  de  1/30  do  salário  mínimo vigente  à  época do fato,  pela  prática 

delituosa esculpida no art. 155, caput, do Código Penal.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  79/82),  o 

apelante  pugna  por  sua  absolvição  com  base  no  princípio  da 

insignificância.  Em caso de não acolhimento,  requer  a  substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do art. 44 

do Código Penal. E, não sendo este o entendimento, que seja reduzida a 

pena  privativa  de  liberdade  e  de  multa  ao  mínimo  legal,  bem  como 

alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Feitas tais considerações, passemos à análise do recurso.

Quanto  ao  pedido  de  absolvição  com  fundamento  no 

princípio  da  insignificância,  tem-se  que,  quando  reconhecido,  afasta  a 

tipicidade material do delito. Entretanto, para que seja aplicado 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) 

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0003464-46.2010.815.0371

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  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 
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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.

Assim, 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.

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 

Desembargador João Benedito da Silva
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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 
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)

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 
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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 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.  Cálculo  da  Pena 
Condenações  anteriores  consideradas  uma  a 
título  de  maus  antecedentes  e  outra  para 
reconhecimento da reincidência Admissibilidade 
Desde que ambas as condenações se refiram a 
ações penais diversas, é perfeitamente possível 
seja uma das condenações considerada a título 
de  "maus  antecedentes"  na  primeira  fase  do 
cálculo  de  pena,  elaborada  com  base  nos 
elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra 
delas  levada  em  conta  já  na  segunda  fase, 
referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá 
o  alegado  bis  in  idem apenas  na  hipótese  de 
uma mesma condenação computada duas vezes 
para  finalidades  distintas.  Cálculo  da  Pena 
Reprimenda  corretamente  fixada  de  modo 
fundamentado  consoante  o  sistema  trifásico 
previsto no art. 68 do CP Entendimento Inexiste 
fundamento para alterar a reprimenda que tenha 
sido criteriosamente dosada e fundamentada em 
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perfeita consonância com o sistema trifásico de 
aplicação  da  pena.  Observe-se  que  o  Juiz  de 
Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, 
amplo poder discricionário na fixação da pena a 
ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado 
em  três  fases  distintas.  Na  primeira  delas, 
caberá ao Magistrado escolher uma quantidade 
de  sanção  situada  entre  o  mínimo  e  máximo 
cominados  abstratamente  no  preceito 
sancionador de cada tipo penal, devendo, para 
tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise 
fundamentada  e  concreta  das  circunstâncias 
judiciais,  tanto  favoráveis  quanto  desfavoráveis 
ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na 
segunda fase, o aplicador da Lei considerará o 
peso  das  circunstâncias  atenuantes  e 
agravantes  genéricas.  Na  terceira  e  última 
operação, o Juiz computará, por fim, as causas 
de  aumento  e  de  diminuição  da  pena.  Furto 
Tentativa  Iter  criminis  consideravelmente 
percorrido  Causa  de  diminuição  de  pena 
incidindo em grau aquém do máximo Em tendo o 
agente  percorrido  consideravelmente  o  iter 
criminis, mostra-se adequada a redução da pena 
aquém  da  fração  máxima  legalmente  prevista, 
devendo o quantum da causa de diminuição ser 
fixado de acordo com as circunstâncias do caso 
concreto.  (TJSP;  APL  3034710-
51.2013.8.26.0224;  Ac.  7821140;  Guarulhos; 
Oitava  Câmara  de  Direito  Criminal;  Rel.  Des. 
Grassi  Neto;  Julg.  28/08/2014;  DJESP 
08/09/2014)

In casu, a coisa subtraída pelo apelante, apesar de avaliada 

em aproximadamente R$ 100,00 (cem reais), trata-se de bem significativo 

para a vítima que tanto saiu em perseguição do acusado após o furto 

quanto comunicou o fato à Polícia Militar.

Desta feita, a conduta do apelante não atende ao  requisito 

da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Por  tais  razões,  impossível  a  absolvição por  aplicação do 

princípio da insignificância.  

Como dito, busca, ainda, o apelante a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do art. 44 do 
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Código Penal. E, não sendo este o entendimento, que seja reduzida a 

pena  privativa  de  liberdade  e  de  multa  ao  mínimo  legal,  bem  como 

alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Dá análise da sentença condenatória, fls. 70/74, verifica-se 

que a pena aplicada ao apelante pela prática do delito previsto no art. 

155,  caput, do Código Penal é de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de 

reclusão e 10 (vinte) dias-multa a ser cumprida em regime fechado.

Cumpre afirmar, de início, que o magistrado a quo analisou 

de forma clara e individual todas as circunstâncias judiciais. Vejamos:

A culpabilidade  foi  grave,  pois  agiu  com  dolo 
direto.  Antecedentes  e  conduta  social  não são 
maculados, sendo o réu tecnicamente primário, 
vide de fls. 67. A personalidade do réu, segundo 
os autos, é deformada, voltada pela deliquência, 
não  se  preocupando  em  trabalhar  para  viver 
com dignidade. As circunstâncias do crime não 
favorecem ao acusado, em face das condições 
em  que  foram  perpretada  a  ação  e  a  sua 
maneira de agir, aproveitando-se da ausência da 
vítima.  As  consequências  do  crime  não  foram 
tão  graves,  pois  a  vítima  recuperou  o  objeto 
furtado.  Os  motivos  são  inerentes  ao  tipo.  O 
comportamento  da  vítima,  ao  meu  sentir,  não 
contribuiu, não contribuiu para a prática do furto.

Lastreado nas circunstâncias alhures analisadas, 
fixo a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão, 
da  qual  diminuuo  03  (três)  meses  ante  a 
confissão  do  réu,  tornando-a  definitiva  em  01 
(um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, ante a 
inexistência  de  outras  circunstâncias  a 
considerar,  tampouco causas de diminuição ou 
aumento de pena.

(…)
Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa 
de liberdade cumulada com a pena pecuniária. 
Consubstanciado nas circunstâncias analisadas 
acima, estabeleço a pena pecuniária de 10 (dez) 
dias-multa,  no valor  unitário  de 1/30 (um trinta 
avós)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos 
fatos  (art.49,  §1º,  CP).  Tudo  atendendo  às 
condições  econômicas  do  réu  (art.60,  CP), 
relatadas nos autos.
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Ademais,  o  magistrado  deve  se  ater  à  análise  das 

circunstancias judiciais  previstas  no  artigo 59 do Código  Penal  para  a 

fixação da pena-base.

Na hipótese em apreço, algumas delas foram desfavoráveis 

(culpabilidade, personalidade, circunstâncias e comportamento da vítima) 

ao apelante, o que justifica a não fixação da pena-base no mínimo legal.

Sobre a matéria, observe-se a jurisprudência:

“Não  há  ilegalidade  no  decreto  condenatório 
que,  analisando  o  art.  59,  do  CP,  verifica  a 
existência  de  circunstâncias  judiciais 
desfavoráveis  aptas  a  embasar  a  fixação  da 
pena-base  no  crime  de  atentado  violento  ao 
pudor acima do mínimo legal (Precedentes)”. 1

“Evidenciado que o Julgador monocrático, para 
fundamentar  o  acréscimo  na  pena-base, 
também considerou outras  duas circunstâncias 
judiciais  reputadas  desfavoráveis  ao  paciente, 
quais sejam, a personalidade e a culpabilidade, 
não se pode fixar a pena-base no mínimo legal”.2

In  casu,  a  exasperação  estabelecida  pelo  juiz  a  quo 

observou o princípio da proporcionalidade, de modo que o quantum fixado 

é o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito, não 

havendo que se falar em reforma.

De mais a mais, a pena de multa foi fixada em seu mínimo 

legal.

Por  tais  motivos,  não  acolho  o  pedido  de  reforma  do 

quantum   de pena aplicada  .

Com relação à   conversão da pena privativa de liberdade  , o 

1 HC 84209/PB, 5ª Turma, rel. Ministro FELIX FISCHER, j. 11/09/2007, DJ 12/11/2007, p. 262.
2 HC 53542/RJ, 5ª Turma, rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 302.
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magistrado a quo afirmou que:

Apesar de em tese, ser possível a conversão da 
pena  privativa  de  liberdade  não  superior  a  04 
(quatro)  anos  em  pena  restritiva  de  direitos, 
deixo de proceder tal conversão, eis que para tal 
necessário  se  faz  a  presença  de  requisitos 
objetivos (natureza do crime, forma de execução 
e quantidade da pena) e subjetivos, sendo que, 
no  caso  em  tela,  o  (a)  sentenciado  (a)  não 
preenche  os  requisitos  subjetivos  para 
conversão  da  pena,  uma  vez  que  sua 
personalidade  e  culpabilidade  não  lhes  são 
favoráveis, conforme descrito quando da análise 
das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, 
do referido Estatuto legal, não sendo, portanto, 
recomendável a conversão. Ademais, o acusado 
responde  a  outros  processos,  conforme 
antecedentes de fls. 67/68.

 Como  visto,  conquanto  a  reprimenda  final  tenha  sido 

estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mantenho 

o  entendimento  firmado  pelo  magistrado a  quo  de  ser  inviável  a 

substituição da pena reclusiva em razão da existência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, em estrita observância ao inciso III do artigo 44 do 

Código Penal.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO. 
FURTO.  INJUSTIÇA  NO  TOCANTE  À 
APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO 
LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE. 
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  NEGATIVAS. 
INVERSÃO DA ORDEM LEGAL NO CÁUCULO 
DA  PENA.  INCIDÊNCIA  DO  MESMO  FATO 
PARA TIPIFICAÇÃO E CAUSA DE AUMENTO 
DE PENA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO NE BIS 
IN  IDEN.  PROCEDÊNCIA.  DIMINUIÇÃO  DA 
PENA  E  ALTERAÇÃO  DO  REGIME  DE 
CUMPRIMENTO.  DEFERIMENTO. 
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE 
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA DE  DIREITO. 
IMPOSSIBILIDADE.  APELO  PARCIALMENTE 
PROVIDO.  1.  Havendo  circunstâncias  judiciais 
desfavoráveis  ao  condenado  não  se  encontra 
autorizado o juízo sentenciante a fixar a pena no 
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mínimo legal,  a  teor  do  que  dispõe  o  art.  59, 
caput, do Código Penal. 2. A inversão da ordem 
no cálculo da pena,  em desacordo com o que 
determina  o  art.  68,  caput,  do  Código  Penal, 
reveste-se de inegável  prejuízo ao condenado, 
impondo-se  a  retificação  do  equívoco  em 
homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 3. 
A  incidência  do  mesmo  fato  na  tipificação  e 
previsão da pena in abstrato. Art. 155, § 4º, IV, 
do CP e na majoração da pena in concreto, viola 
o  princípio  do  ne  bis  in  idem,  causando 
desarrazoado  prejuízo  ao  condenado.  4.  A 
determinação do regime inicial de cumprimento 
da  pena  deve  ser  fixada  levando  em 
consideração  a  quantidade  da  reprimenda 
aplicada. Art. 33, § 2º, "b" do CP. Assim, tendo 
sido  aplicada  pena  inferior  a  quatro  anos  de 
reclusão,  é  certo  que  o  apenado  faz  jus  ao 
regime de cumprimento de pena no aberto. 5. A 
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade 
por restritiva de direito somente é aplicável 
quando preenchidos os requisitos objetivos. 
Quantidade da pena, e subjetivos. Condições 
judiciais  favoráveis,  previstos  no  art.  44  e 
incisos,  do  CP. 6.  Recursos  conhecidos  e 
parcialmente providos. Decisão unãnime. (TJPA; 
AP  20093002685-9;  Ac.  138578;  Belém; 
Segunda  Câmara  Criminal  Isolada;  Rel.  Des. 
Ronaldo Marques Valle; Julg. 30/09/2014; DJPA 
02/10/2014; Pág. 213) (grifo nosso)

CRIME  DO  ART.  33  DA  LEI  Nº  11.343/06. 
APELANTE CONDENADO A 05 (CINCO) ANOS 
DE  RECLUSÃO  EM  REGIME  FECHADO  E 
PAGAMENTO  DE  500  (QUINHENTOS)  DIAS-
MULTA,  FIXADOS  NO  MÍNIMO  VALOR 
UNITÁRIO,  NÃO  LHE  SENDO  PERMITIDO 
APELAR  EM  LIBERDADE.  RECURSO 
DEFENSIVO  ALMEJANDO.  A)  A 
DESCLASSIFICAÇÃO  DA  CONDUTA  PARA 
AQUELA  PREVISTA  NO  ART.  28  DA  LEI 
ANTIDROGAS.  B)  A INCIDÊNCIA DA CAUSA 
DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 
Nº  11.343/06,  NA  MÁXIMA  FRAÇÃO  DE 
DECOTE.  C)  A  FIXAÇÃO  DO  REGIME 
ABERTO.  D)  A  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA 
DE  DIREITOS.  O  PARECER  DA 
PROCURADORIA  DE  JUSTIÇA  FOI  NO 
SENTIDO  DO  PROVIMENTO  DO  RECURSO 
DEFENSIVO.  1.  O  apelante  foi  condenado 
porque  no  dia  20/04/2013,  por  volta  das 
02h30min, na rua paula frassinetti, rio comprido, 
complexo  do  turano,  consciente  e  livremente, 
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adquiriu para um usuário 02 (dois) papelotes de 
cocaína  contendo  1,3g  (um  grama  e  três 
decigramas),  recebendo  determinada 
importância para tanto, sendo preso assim que 
fez  a  entrega  da  droga.  2.  A  conduta  do 
recorrente  reveste-se  na  figura  vulgarmente 
conhecida como “avião”, muito comum no sopé 
dos morros cariocas. 3. In casu, o moto-taxista 
“adquiriu”,  “trouxe  consigo”  e  “fez  entrega  a 
consumo”  da  droga  solicitada  pelo  usuário, 
sendo todas estas condutas tipificadas no artigo 
33 da Lei nº 11.343/06.  4.  O juízo de censura 
encontra-se correto. 5. Deve incidir o redutor no 
maior índice, eis que são favoráveis ao apelante 
as circunstâncias judiciais.  6.  O regime será o 
aberto em conformidade com o artigo 33 do CP. 
7.  Preenchidos  os  requisitos  objetivos  e 
subjetivos,  deve  ser  a  pena  substituída. 8. 
Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido, 
fixando-se a resposta penal em 01 (um) ano e 
08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 
pagamento  de  166  (cento  e  sessenta  e  seis) 
dias-multa,  fixados  no  mínimo  valor  unitário, 
substituída  a  pena  privativa  de  liberdade  pela 
prestação  de  serviços  à  comunidade  ou  à 
entidade  destinada  à  recuperação  de 
dependentes  químicos,  na  forma  estabelecida 
pela vep, expedindo-se alvará de soltura. (TJRJ; 
APL  0134108-07.2013.8.19.0001;  Quinta 
Câmara Criminal;  Rel.  Des.  Cairo  Italo  Franca 
David;  Julg.  25/09/2014;  DORJ  02/10/2014) 
(grifo nosso)

Por fim,  ao dispor sobre o regime incial de cumprimento de 

pena, o magistrado a quo afirmou que:

Nos  termos  dos  arts.  387,  §3º  do  CPP, 
considerado  o  tempo  de  prisão  provisória 
cumprido pelo increpado (exatos 04 meses e 04 
dias) e 33,§2º, alínea “c”, do CP, o regime inicial 
para  o  cumprimento  da  pena  privativa  de 
liberdade  imposta  ao  acusado  seria  o   aberto  , 
vez que sua pena é inferior a quatro anos.
Contudo, tal dispositivo expressa apenas um dos 
critérios utilizados para fixação do regime inicial 
de  pena  privativa  de  liberdade,  no  caso,  O 
CRITÉRIO  OBJETIVO,  representado  pelo 
“quantum” da condenação estabelecida.
Todavia, o §3º, do já citado dispositivo e o inciso 
III,  do  art.  59,  do  mesmo  estatuto  legal, 
estabelecem  que  a  determinação  do  regime 
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inicial de cumprimento de pena far-se-á também 
com  observância  dos  critérios  previstos  no 
“caput” do referido art. 59, positivando assim, o 
CRITÉRIO SUBJEITO, representado pela detida 
apreciação  das  chamadas  circunstâncias 
judiciais previstas para fixação da pena.
Daí porque a alínea “c”, do §2º, do art. 33 do CP, 
utiliza o termo “PODERÁ”, a expressão que deve 
ser interpretada no sentido de que a lei confere 
ao Juiz a tarefa de, apreciando as circunstâncias 
do  caso  concreto  em  face  das  condições 
exigidas, mediante a aquilitação conjugada dos 
critérios  acima  referidos  (objetivo  e  subjetivo), 
aplicar  ou  não  determinado  regime  de 
cumprimento  inicial  da  pena  privativa  de 
liberdade.
Assim analisada a questão, e considerando que 
os critérios previstos no “caput” do art. 59, do já 
mencionado Estatuto legal foram absolutamente 
desfavoráveis  ao  sentenciado,  fixo  o  regime 
FECHADO para  o cumpremento  inicial  de  sua 
pena,  embora  a  sanção  não  ultrapasse  a  04 
(quatro) anos de reclusão.
A pena de reclusão acima aplicada, observadas 
as circunstâncias judiciais, além do fato de ser o 
sentenciado  reincidente  e  responder  a  outros 
processos, deverá ser cumprida, inicialmente em 
regime  fechado,  estabelecimento  penal 
adequado. 

Da análise da certidão de antecedentes criminais acostada 

às fls. 67/68, verifica-se a incorreção do juízo primevo quando afirmou ser 

o apelante reincidente. 

Assim, tratando-se de réu primário, mas com circunstâncias 

judiciais  desfavoráveis,  reformo  o  regime  inicial  fixado  para  o 
semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, “b” e  §3º  do Código Penal.

Pelas mesmas razões fixadas na sentença a quo,  deixo de 

conceder-lhe  a  suspensão  condicional  da  pena  prevista  no  art.  77  do 

Código Penal.

Ante  o  exposto, dou provimento  parcial  ao  apelo  para 
modificar o regime inicial de cumprimento de pena, estabelecendo o 
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semiaberto.

 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
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