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PROCESSUAL PENAL. Apelação Criminal. Dos crimes contra
o  patrimônio.  Furto  qualificado.  Concurso  de  agentes.
Preliminar.  Gratuidade  judiciária.  Competência  do  juízo  da
execução.  Não conhecimento.  Dosimetria  da  pena.  Pena de
multa.  Alegação de desproporcionalidade em relação à pena
corporal.  Pena  cominatória  imposta  no  mínimo  legal.
Manutenção  da  pena  de  multa  fixada.  Valor  dia-multa.
Omissão.  Efeito  devolutivo  amplo  do  recurso.  Devolução  da
matéria  ao  juízo  ad  quem.  Inocorrência  de  supressão  de
instância.  Aplicação,  de ofício,  do valor  dia-multa  no mínimo
legal.  Ausência  de  prejuízo  para  defesa.  Nulidade  afastada.
Desprovimento.

_  A  preliminar  do pedido  de  concessão  dos  benefícios  da
justiça gratuita não deve ser conhecida, porquanto o juízo da
execução é o competente para apreciar a matéria.

_ Não há que se falar em desproporcionalidade da pena de
multa em relação à pena corporal, quando ambas são impostas
com base no mínimo previsto em lei. 

_ Havendo omissão da fixação do valor dia-multa pelo juiz a
quo, pode o juízo ad quem, por força do efeito devolutivo amplo
da apelação criminal, aplicar o valor dia-multa, sem que incorra
em supressão de instância. Do mesmo modo, deve-se afastar
a  possibilidade  de  nulidade  da  sentença  neste  ponto,
sobretudo,  quando  a  fixação  do  valor  dia-multa  é  fixado  no
mínimo legal, não havendo qualquer prejuízo para a defesa. 

_ Desprovimento.



VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar provimento à apelação criminal e, de ofício, aplicar o valor dia-
multa  no  mínimo,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  em harmonia  com o parecer  da
Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por Thales  Emmanuel
Dantas Alves, que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª
Vara Criminal da Comarca de Campina Grande que, julgando procedente a denúncia, por
ter infringindo a norma prevista no art. 155, § 4º, IV, do CP, condenou o apelante a pena
privativa de liberdade pelo período de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime
aberto, e à pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cuja pena privativa de liberdade de
cada  apelante  foi  substituída  por  duas  restritivas  de  direito:  prestação  de  serviços  à
comunidade e limitação de fim de semana (sentença às fs. 160/165).

Infere-se  dos  autos  que  foram  denunciados  e  condenados  os
corréus Thales Emmanuel Dantas Alves (apelante), José Daybles dos Santos Oliveira
e Cristian Levi dos Santos Martins em razão de terem subtraído do interior do veículo
Pálio,  cor  grafite,  placa  MOE  7508/PB,  uma  caixa  de  som  e  um  módulo,  objetos
pertencentes a vítima Luzia Aparecida Pires da costa (denúncia fs. 02/04 e sentença fs.
160/165). 

Devidamente intimados (fs. 171v, 174 e 176v), apenas o réu Thales
Emmanuel Dantas Alves interpôs o recurso de apelação criminal (f. 177).

Em suas razões, alega que a pena de multa é desproporcional à
pena  privativa  de  liberdade  imposta  e  requer  a  redução  da  pena  cominatória,  como
também a concessão da justiça gratuita (fs. 201/204)

Contrarrazões às fs. 206/209.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da
apelação. (fs. 213/215). 

É o relatório. 

_ VOTO _ Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator)

1. PRELIMINAR DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA: 

O  pedido  de  concessão  dos  benefícios  da  justiça  gratuita,  nos
moldes da Lei n° 1.060/50. deve ser endereçado ao juízo das execuções penais, que
detém competência para decidir a respeito.



Este é o entendimento do STJ:

Processual  penal.  Pagamento  de  custas  processuais.  Beneficiário  da
justiça gratuita. Condenação. Art 804 do cpp e art. 12 da lei n.0 1.060/50.
precedentes.  1.O  réu,  ainda  que  beneficiário  da  assistência  judiciária
gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos
termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu
pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo
prazo de cinco anos. quando então a obrigação estará prescrita, conforme
determina o art. 12 da Lei n.° 1.060/50. Precedentes. A isenção somente
poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto
esta  é  a  fase  adequada  para  aferir  a  real  situação  financeira  do
condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da
condenação. Recurso conhecido e provido1, (grifo nosso)

Destarte, não conheço do pedido de assistência gratuita.

2. MÉRITO:

No mérito, verifica-se que o apelante se trata de réu confesso e se
insurge apenas contra a pena de multa imposta, por considerar que é desproporcional em
relação à pena privativa de liberdade aplicada.

Sem razão o apelante. 

Com efeito, infere-se que o apelante foi condenado a pena privativa
de liberdade pelo período de 2 (dois) anos de reclusão, e a pena de multa em 10 (dez)
dias-multa, conforme se infere da sentença condenatória à f. 163.

Percebe-se, pois, que ambas as penas foram cominadas no mínimo
legal,  tendo em vista  que o § 4º2 do art.  155 do CP, prevê para a pena privativa de
liberdade, o período mínimo de dois anos de reclusão, e, por sua vez, o art. 493 do Código
Penal,  determina  que  a  pena  de  multa  será  fixada,  no  mínimo,  em  dez  dias-multa,
conforme foi feito no caso em apreço, de modo que não subsiste as razões do apelante.

Entretanto,  ao  analisar  detidamente  a  sentença  condenatória  (fs.
160/165), depreende-se que o juiz a quo não observou o disposto no § 1º do art. 49 do
CP, o qual determina a fixação do valor do dia-multa, que não pode ser inferior a um
trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco
vezes esse salário.

1 (Resp 400.682/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2013, DJ 17/11/2003, 
p. 355)

2 Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
 (...)
 § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
3Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e
calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-
multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



Registre-se  que,  em  virtude  do  efeito  devolutivo4 da  apelação
criminal, a omissão do juiz de primeiro grau, pode ser sanada por esta Corte sem que
incorra em supressão de instância, até porque a fixação do valor dia-multa, no mínimo
previsto em lei (art. 49, § 1º, do CP), não trará nem prejuízo ao apelante, afastando-se a
possibilidade de nulidade da sentença (art. 5635, do CPP). 

Ante o exposto, nego provimento à apelação criminal, e determino,
de ofício, que o pagamento da pena de multa, já fixado no mínimo previsto legalmente, ou
seja, em 10 (dez) dias-multa (art. 49, CP), será pago à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente à época do fato (art. 49, § 1º, do CP6)

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador,
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos
Martins Beltrão Filho, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo
Senhor Doutor José Roseno Neto,  Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 de
fevereiro de 2015.

4AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  2  (DOIS)  HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS, EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
QUANTUM  PROPORCIONAL.  ALEGADA  REFORMATIO  IN  PEJUS.  NÃO  OCORRÊNCIA.  EFEITO
DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO CRIMINAL.  AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.  É válida a
majoração da pena-base, tendo em vista a presença de elementos que extrapolam consideravelmente os
normais à espécie, consistentes nas circunstâncias dos crimes e nos maus antecedentes.  Além disso,
presentes 2 (duas) qualificadoras no delito de homicídio,  é possível  que o Magistrado utilize uma para
qualificar o elito e a outra para majorar a reprimenda na primeira fase de dosimetria. 2. A fixação das penas-
base  em  13  (treze)  e  15  (quinze)  anos,  para  os  homicídios  qualificados,  revela-se  proporcional  e
fundamentada, principalmente considerando as penas mínima e máxima cominadas a esse crime. 3. Esta
Corte Superior de Justiça já decidiu no sentido de que o Tribunal de origem, quando da análise da
dosimetria, não está adstrito aos fundamentos da sentença de 1º Grau, uma vez que a apelação
criminal  tem  efeito  devolutivo  amplo,  possibilitando  ao  Juízo  ad  quem  a  ponderação  das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, segundo seu prudente arbítrio, mas se limitando
ao quantum arbitrado pelo magistrado singular, caso o recurso seja exclusivamente defensivo.  4.
Agravo regimental improvido. (STJ - Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP) (8380) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 18/11/2014
Data da Publicação/Fonte DJe 26/11/2014)
5   Art. 563.  Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para
a defesa.
6Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e
calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-
multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não pdendo ser inferior a um trigésimo do maior salário
mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

AC4707-67_05 (art. 155, § 4º, I, do CP) dosimetria da pena. pena de multa



Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
Relator 


