
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0022275-28.2014.815.0011.
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTE: Edvan Félix do Nascimento (Defs. Adriano Medeiros Bezerra Cavalcanti
e Paulo Romero Feitosa Sobral e).
APELADA: Justiça Pública.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  SIMPLES.  OBJETO
MATERIAL: BOLSA FEMININA AVALIADA EM R$ 15,00
(QUINZE)  REAIS).  AGENTE PERSEGUIDO E DETIDO
POR  MILITARES.  BEM  RECUPERADO
IMEDIATAMENTE  PELA VÍTIMA.  INSIGNIFICÂNCIA
RECONHECIDA.  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO
(ART. 932, V DO NOVO CPC C/C ART. 3º DO CPP).

1. Na linha da jurisprudência dos tribunais superiores, é
materialmente atípica a conduta do agente primário que subtrai
para si objeto material de valor econômico desprezível – bolsa
avaliada  em  R$  15,00  (quinze  reais)  –  quando  o  bem  é
prontamente recuperado pelo ofendido.

2.  Provimento  monocrático  do  apelo,  absolvendo-se  o
recorrente por atipicidade material do fato a ele imputado (art.
386, III do CPP).

Vistos etc.

O  Ministério Público estadual  ajuizou ação penal em face de
Edvan Félix do Nascimento, dizendo que o acusado, na manhã do dia 30 de outubro de
2014, aproveitou-se do descuido do fiscal da loja “Danilo Bijuterias”, localizada no
centro de Campina Grande, de lá furtando uma bolsa feminina e empreendendo fuga em
seguida.  Afirmou,  porém,  que  o  increpado  foi  detido  poucos  metros  depois,  por
militares que passavam no local.

Recebida  a  denúncia  e  citado  o  réu,  ele  ofereceu  defesa
preliminar,  após  a  qual  o  juízo  de  primeiro  grau  procedeu  à  instrução  processual,
inquirindo as testemunhas arroladas na inicial.  Como o increpado não compareceu à
audiência, não foi interrogado.

Apresentadas  as  razões  finais  de  ambas  as  partes,  o  juízo
singular,  em  sentença  proferida  por  Dr.  Alexandre  José  Gonçalves  Trineto,  julgou
procedente a pretensão acusatória, condenando o agente pelo crime do art. 155, caput do
Código Penal e aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



Inconformada, a  defesa interpôs  a presente apelação criminal,
postulando a absolvição do réu.

O  recorrido,  em contrapartida,  apresentou  resposta  recursal  e
postulou o desprovimento o apelo,  o mesmo fazendo a Procuradoria  de Justiça,  em
parecer da lavra de Dra. Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo.

É o relatório. Decido.

No dia 30 de outubro de 2014, por volta das 10 horas da manhã,
no centro de Campina Grande, o recorrente, morador de rua, percebeu que o fiscal da
loja “Danilo Bijuterias” estava distraído e subtraiu do estabelecimento comercial, para
si,  uma  bolsa  feminina,  avaliada  em  apenas  R$  (quinze  reais).  Durante  a  fuga,
porém, militares que passavam no local capturaram o sujeito em flagrante, sendo o bem
prontamente restituído à vítima.

Não  havendo  nenhuma  controvérsia  acerca  da  matéria
fática, a hipótese em exame nestes autos impõe, com a devida vênia, a observância
obrigatória do princípio da bagatela penal. Noutras palavras,  o fato ora julgado é
materialmente atípico, em face da insignificância da res furtiva – devolvida, friso, no
mesmo dia do fato, a quem de direito – e da  primariedade do acusado. Curvo-me,
portanto, ao peso da  larga jurisprudência formada sobre a matéria para situações
em  tudo  assemelhadas.  Confiram-se,  ilustrativamente,  os  seguintes  arestos  dos
tribunais superiores:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
ARTIGO  155  DO  CP.  FURTO.  BOLSA AVALIADA  EM  R$  20,00
(VINTE  REAIS).  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  EXAME  DO  CASO  CONCRETO.
POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
I - Recentemente, na sessão de 3/8/2015, o Plenário do eg. Supremo Tribunal
Federal,  ao  examinar,  conjuntamente,  o  HC  n.  123.108/MG,  Rel.  Min.
Roberto Barroso; o HC n. 123.533/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e o HC n.
123.734/MG,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso,  definiu  que  a  incidência  do
princípio  da  insignificância  deve  ser  feita  caso  a  caso  (Informativo  nº.
793/STF).
II - Sobre o tema, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu
que: "Nesse encadeamento de ideias, entendo ser possível firmar a orientação
no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio
da  insignificância,  ressalvada  a  possibilidade  de,  no  caso  concreto,  as
instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável."
(EAREsp  n.  221.999/RS,  Terceira  Seção,  Rel.  Min.  Reynaldo  Soares  da
Fonseca, DJe de 10/12/2015).
III - Na hipótese dos autos, a conduta analisada mostra-se compatível
com o princípio da insignificância. Em primeiro lugar, devido à reduzida
expressividade  do  valor  do  bem  subtraído  (R$  20,  00)  e  ao  fato  do
referido bem (uma bolsa) ter sido restituído à vítima.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1415978/MG,  Rel.  Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO  CABIMENTO.  FURTO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
DIMINUTO  VALOR PREPONDERANDO  SOBRE  OS  MAUS
ANTECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência



do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade
social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. A reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à
tese  da  insignificância,  ressalvada  excepcional  peculiaridade  do  caso
penal.
4. Sendo o objeto do furto de valor diminuto (três escovas de dentes, de
R$  17,00,  equivalente  a   5%  do  salário  mínimo  da  época),  nenhum
interesse social existe na onerosa disponibilização do aparato estatal para
perseguir  subtração  de  bens  avaliados  em  dezessete  reais,  assim
excepcionando mesmo a condição de maus antecedentes do agente.
5. Insignificância da conduta reconhecida.
6. Habeas corpus não conhecido, porém, concedida a ordem de ofício para
cassar o acórdão da apelação.
(HC  255.099/RS,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,
julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS  IMPETRADO
CONTRA DECISÃO  DE  RELATOR  DE  TRIBUNAL SUPERIOR  QUE
INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL.
FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  SÚMULA  691/STF.  SUPERAÇÃO.
FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.  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.  In
casu, a) o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo
155, caput, do Código Penal (furto), por ter, em tese, subtraído um galo e
uma  galinha,  avaliados  em  R$  40,00  (quarenta  reais);  b)  trata-se  de
condenado  primário  e  que  possui  bons  antecedentes;  c)  os  bens
subtraídos  são  de  pequeno  valor.  4.  Destarte,  o  reconhecimento  da
atipicidade da conduta,  pela adoção do princípio da insignificância,  é
medida que se impõe, em razão da ausência da periculosidade social da
ação,  do  reduzido  grau  de  reprovabilidade  da  conduta  e  da
inexpressividade da lesão jurídica provocada. (...)
(HC  121903,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em
20/05/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-125  DIVULG  27-06-2014
PUBLIC 01-07-2014) 

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
NA FORMA DO ART.  932,  V DO NOVO  CÓDIGO  DE PROCESSO  CIVIL,
APLICADO ANALOGICAMENTE AO PROCESSO CRIMINAL (ART.  3º  DO
CPP), ABSOLVENDO O RECORRENTE POR ATIPICIDADE MATERIAL DO
FATO (ART. 386, III DO CPP).

P. I.

João Pessoa, 27 de junho de 2016.

Des. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
                                 RELATOR


