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ACÓRDÃO
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RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
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APELADA: Justiça Pública

 
APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO.  ALEGAÇÃO DE
QUE O RÉU SE ENCONTRAVA ACOMETIDO DE
PERTURBAÇÃO MENTAL À ÉPOCA DOS FATOS.
LAUDO  MÉDICO-PSIQUIÁTRICO  REALIZADO.
AUSÊNCIA  DE  DOENÇA  MENTAL.  RÉU  QUE
POSSUÍA INTEIRA CAPACIDADE DE ENTENDER
O  CARÁTER  ILÍCITO  DA  SUA  CONDUTA.
MANUTENÇÃO  DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO
DA  MULTA.  PROPORCIONALIDADE  COM  A
PENA CORPORAL.  ACOLHIMENTO  EM  PARTE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Não há que se falar em absolvição do acusado, em
razão do mesmo se encontrar acometido de perturbação
mental,  ao  tempo  da  infração,  em  razão  da  alegada
dependência química, uma vez que esta condição não
gera inimputabilidade nem afeta aculpabilidade.

2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com
a pena privativa de liberdade, mostrando-se, imperiosa
a  redução  quando  fixada  além  dos  parâmetros
utilizados para a aplicação da pena corporal.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos
do voto do relator. 
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RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca da Capital,
Luan Matias Alves foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, caput, do
Estatuto Pátrio Repressivo, por haver, no dia 16 de novembro de 2013, por volta das
15h30min,  no  Bairro  de  Mangabeira  desta  Comarca,  subtraído  aparelho  celular  da
marca Samsung, modelo GTS6102B, cor rosa, da vítima Silmara Cléa Pereira da Silva
(fls. 2-4). 

Narra  a  exordial  acusatória  que  a  vítima  se  encontrava  em  via
pública, do Bairro acima mencionado, quando o acusado, que estava em uma moto, se
aproximou da vítima, e ameaçando-lhe tomou seu aparelho celular. Em seguida, fugiu
do local, e foi perseguido, sem notar, pelo Sr. Daniel da Silva Nascimento que flagrou a
prática criminosa.

Quando chegaram no Bairro do Valentina, o Sr. Daniel encontrou
uma viatura da Polícia Militar, comunicou o ocorrido, e assim, os policiais prenderam
em flagrante o acusado.

Concluída  a  instrução  criminal,  a  Juíza  de  Direito  sentenciante
julgou procedente em parte a denúncia para condenar o réu  Luan Matias Alves nas
penas do art. 155, caput, do Código Penal, aplicando a pena da seguinte maneira (fls.
108/115): Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 01 (um) ano
e  09 (nove)  meses  de  reclusão.  Pela  atenuante  da  confissão  espontânea,  reduziu  a
reprimenda em três meses, perfazendo um total de  01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão, a qual tornou definitiva, a ser cumprida no regime aberto. Preenchidos os
requisitos do artigo 44 do Código Penal,  substituiu a pena corporal por duas penas
restritivas de direito, nas modalidades de limitação de fim de semana e proibição de
frequentar determinados lugares.
- Com relação à multa, fixou-a em 25 (vinte e cinco) dias-multa, e minorou-a em 05
(cinco) dias-multa, em razão da atenuante da confissão espontânea, à razão de 1/10 do
salário mínimo, totalizando dois salários-mínimos vigentes na época dos fatos.

Inconformado, a defesa de Luan Matias Alves apelou da sentença
condenatória, pugnando pela absolvição do acusado, em razão de estar acometido de
perturbação mental.  Subsidiariamente requer  a redução da multa,  por se encontrar o
recorrente desempregado, sem condições de arcar com os valores (fls. 123/125). 

Ofertadas as contrarrazões pela Promotoria de Justiça, aduzindo o
improvimento do recurso (fls. 137-139).
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Nesta Instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
opinou desprovimento do apelo (fls. 142-150).

Lançado  o  relatório,  foram  os  autos  ao  Revisor  que,  com  ele
concordando, pediu dia para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à sentença
condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando por sua reforma, no sentido
de absolver o acusado, em face se encontrar acometido por perturbação mental,  ou
reduzir a pena de multa, por condição financeira precária.

No que tange ao pedido de absolvição, alegando que o recorrente
era capaz de entender o caráter criminoso do fato, mas não de determinar-se de acordo
com esse  entendimento,  segundo consta  no laudo,  temos que melhor  sorte  não lhe
asiste.

A defesa do acusado alegando que o réu era viciado em substâncias
entorpecentes,  e  que  demonstrava  comportamento  insano  durante  a  instrução
processual, atravessou incidente de insanidade mental.

Com a realização do laudo (fls.  76/79),  o douto magistrado,  em
harmonia  com  o  entendimento  do  membro  do  Parquet,  não  reconheceram  a
inimputabilidade do acusado e deram prosseguimento ao feito.

Mister destacar trecho da decisão que homologou o Laudo Médico-
Psiquiátrico (fls. 37/38 - apenso):

“Em suma, o laudo indicou que o réu não é portador
de  doença  mental  e  não  possui  desenvolvimento
intelectual  incompleto  ou  retardado.  No  entanto,
padecia de perturbação mental que não afetava o seu
entendimento  quanto  a  ilicitude  do  fato,  mas  era
tolhido de autodeterminação.” 

No mesmo sentido, o douto magistrado Comarcão fundamentou a
sentença condenatória: 

“Esclareço  ainda  que  o  incidente  de  insanidade
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mental apenso aos autos principais constatou apenas
que o acusado é dependente de drogas e que era capaz
de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas não
era  capaz  de  se  comportar  de  acordo  com  esse
entendimento.  Tal  situação,  entretanto,  não  gera
inimputabilidade, nem afeta a culpabilidade. Não há
consequência jurídica alguma decorrente do fato de o
acusado ser na época do crime dependente químico.” 

Eventual  dependência  toxicológica  não  afasta,  por  si  só,  a
imputabilidade do apelante, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento
da ação, não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato. 

Elementos  probatórios  coletados  na  instrução  processual  não
permitem concluir,  que o incriminado,  por  ocasião do evento,  não possuía  a  plena
capacidade  de  entender  o  caráter  ilícito  de  sua  conduta.  A simples  alegação  de
dependência química, não exclui a responsabilidade pelo delito praticado.

Apesar  de  ter  sido  relatado  pelo  recorrente  que  é  usuário  de
substâncias entorpecentes, ele possuía condições de entender o caráter ilícito de sua
conduta. 

Ilustro:

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.
ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.  EXAME  DE
DEPENDÊNCIA  QUÍMICA.  ART.  19  DA  LEI  N.º
6.3678/76  E  ART.  45  DA  LEI  N.º  11.343/2006.
POSSIBILIDADE,  EM  TESE,  DE  REALIZAÇÃO.
DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA QUE, POR SI SÓ,
NÃO  EXCLUI  A  CULPABILIDADE.  PERDA  DO
DISCERNIMENTO  DO  CARÁTER  ILÍCITO  DO
FATO  DECORRENTE  DE  CASO  FORTUITO  OU
FORÇA  MAIOR.  DESCABIMENTO,  NO  CASO
CONCRETO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS
PACIENTES  ESTIVESSEM  SOB  O  EFEITO  DE
ENTORPECENTES  NO  MOMENTO  DA PRÁTICA
DO DELITO. 1. Nos termos expressos do art. 19 da Lei
n.º  6.368/76  (atual  art.  45  da  Lei  n.º  11.343/2006),  a
inimputabilidade ou semi-imputabilidade decorrente do
uso  de  substância  entorpecente  ou  que  determine
dependência física ou psíquica, seria apta para excluir a
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culpabilidade  não  apenas  dos  delitos  tipificados  no
próprio diploma legal, mas de qualquer infração penal.
2.  Para  que  haja  exclusão  ou  diminuição  da
culpabilidade,  a  perda  ou  redução  da  capacidade  de
entendimento do caráter ilícito do fato, em razão do uso
do entorpecente, deve ser decorrente de caso fortuito ou
força maior. Em outras palavras, a dependência química,
por si só, não afasta ou reduz a responsabilização penal.
3. A tão-só alegação de ser o réu consumidor reiterado
de drogas não torna obrigatória a realização do exame de
dependência  química,  mas  cabe  ao  Juiz,  a  partir  da
análise  do  acervo  probatório  e  das  circunstâncias  do
crime, avaliar a conveniência e necessidade do ato. 4. Ao
afastar  a  referida  nulidade,  arguida  na  apelação
defensiva,  o  Tribunal  a  quo,  soberano  na  análise  da
matéria  fática,  entendeu  que  as  provas  colhidas  na
instrução não indicariam, sequer indiciariamente, que os
Pacientes  estivessem  com  a  intelecção  e  volição
prejudicadas  durante  a  prática  do  crime,  mas,  ao
contrário,  as  circunstâncias  que  envolveram  o  delito
demonstrariam  o  pleno  exercício  da  capacidade  de
discernimento  dos  agentes  no  momento  da  conduta
delituosa. 5. Cerceamento de defesa ou prejuízo para a
defesa  não  caracterizados.  6.  Ordem  denegada.”  (HC
118.970/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  SIMPLES.
INIMPUTABILIDADE  POR  DEPENDÊNCIA
QUÍMICA.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  ROBUSTEZ
DO  ACERVO  PROBATÓRIO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DEVIDAMENTE  CONFIRMADAS.
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA DE
MULTA.  NECESSIDADE.  A  mera  alegação  de
dependência  química,  desprovida  de  qualquer
comprovação neste sentido, não tem o condão de ensejar
o reconhecimento da inimputabilidade ou até mesmo da
semi-imputabilidade  do  acusado.  A  intoxicação
voluntária ou culposa não afasta a imputabilidade penal.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é
no  sentido  de  comprovar  a  materialidade  e  a  autoria
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delitiva. […]” (TJMG; APCR 1.0349.13.002993-8/001;
Rel. Des. Furtado Mendonça; Julg. 03/02/2015; DJEMG
13/02/2015)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO
TENTADO  EM  CONCURSO  FORMAL  (TRÊS
VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DA DEFESA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  POR
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  AFASTAMENTO.
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  OU  REDUÇÃO  DE
PENA EM FACE DE INIMPUTABILIDADE PENAL.
INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA
TENTATIVA.  MITIGAÇÃO  DA  PENA  EM  1/2
(METADE).  MANUTENÇÃO.  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DA  PENA.  AUSÊNCIA  DE
REQUISITOS  OBJETIVOS.  RECURSO
CONHECIDO,  PRELIMINAR  REJEITADA  E,  NO
MÉRITO,  NÃO PROVIDO.  1.  O juiz  da  causa  pode
indeferir  o  pedido  de  instauração  de  incidente  de
insanidade mental  quando inexistir  nos autos qualquer
elemento capaz de gerar dúvidas a respeito da higidez
mental  do  acusado,  sem  que  isso  caracterize
cerceamento  de  defesa  ou  constrangimento  ilegal.
Preliminar  rejeitada.  2.  Eventual  dependência
toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do
apelante,  sendo imprescindível a comprovação de que,
no momento da ação, não possuía a plena capacidade ou
que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito
do  fato  ou  de  determinar-se  de  acordo  com  esse
entendimento.  Os  elementos  carreados  afastam  a
alegação  de  inmputabilidade  ou  semi-imputabilidade,
não  havendo  que  se  falar  em isenção  ou  redução  de
pena,  nos  termos  do  artigo  26  do  Código  Penal.  [...]
(TJDF; Rec 2013.07.1.026511-4; Ac. 851.022; Segunda
Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati;
DJDFTE 03/03/2015)

O pleito de redução da pena de multa merece prosperar.

O apelante foi condenado também a pagar uma multa no valor de
20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/10 (um décimo), totalizando dois salários-mínimos.

A  pena  de  multa,  no  presente  caso,  deixou  de  guardar
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proporcionalidade  com  a  pena  privativa  de  liberdade,  apresentando  aumento  em
demasia, razão pela qual se faz necessária a redução.

Pacífico é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS
CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
ESPECIAL.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  WRIT.
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE  USO  PERMITIDO  E  COM  NUMERAÇÃO
RASPADA.  DOSIMETRIA.  ARMA  MUNICIADA.
AUMENTO  DA  PENA-BASE.  CIRCUNSTÂNCIA
SOPESADA  NEGATIVAMENTE.
DESCABIMENTO.  FATOR  COMUM  À  ESPÉCIE.
PENA  DE  MULTA.  NECESSIDADE  DE
UTILIZAÇÃO  DOS  MESMOS  PARÂMETROS
UTILIZADOS  PARA  A  FIXAÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.
REDIMENSIONAMENTO  DAS  PENAS.  RÉU
PRIMÁRIO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO
LEGAL.  FIXAÇÃO  DO  REGIME  ABERTO.  HC
NÃO  CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE
OFÍCIO. [...] 3. A definição do número de dias-multa
deve variar  entre  os  limites  da  pena  cominada,  com
proporcionalidade. Precedentes. 4. Tratando-se de réu
primário, cuja pena-base foi reduzida ao mínimo legal,
é cabível a fixação do regime aberto para cumprimento
da  pena  reclusiva.  5.  Habeas  corpus  não  conhecido,
porém,  concedida  de  ofício  a  ordem  para  reduzir  a
pena a 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, bem como
fixar  o regime inicial  aberto para  o cumprimento da
pena  reclusiva.  (STJ;  HC  194.046;  Proc.
2011/0004437-6;  SP;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Nefi
Cordeiro; DJE 15/12/2015)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO
PELO  CONCURSO  DE PESSOAS.  ART.  157,  §2º,
INCISO  II  DO  CÓDIGO  PENAL.  ÉDITO
CONDENATÓRIO  MANTIDO.  PENA-BASE.
PERSONALIDADE  E  MOTIVOS.  PENA  DE
MULTA.  1.  Materialidade  e  autoria  do  delito
suficientemente  comprovadas  pela  prova  produzida
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nos  autos.  2.  Ausentes  elementos  para  aferir  as
personalidades  dos  réus.  Motivos  para  a  prática  do
crime comuns ao tipo.  Redimensionamento da pena-
base.  3.  Pena de multa reduzida,  de ofício, a fim de
guardar  proporcionalidade  com  a  pena  privativa  de
liberdade e com a repressão necessária para o crime.
Apelção parcialmente provida.” (TJRS; ACr 0449813-
96.2015.8.21.7000; Erechim; Quinta Câmara Criminal;
Relª  Desª  Lizete  Andreis  Sebben;  Julg.  24/02/2016;
DJERS 10/03/2016) 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ROUBO.
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
DA  MENORIDADE  RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REDUÇÃO  DA  PENA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA.
PROPORCIONALIDADE  COM  A  PENA
CORPORAL.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  1-  Não  é  possível  a  redução  da  pena
aquém  do  mínimo  legal  em razão  da  aplicação  das
atenuantes  da  confissão espontânea e  da  menoridade
relativa.  2-  A  pena  de  multa  deve  guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”
(TJMG;  APCR  1.0699.12.008090-7/001;  Rel.  Des.
Júlio  César  Lorens;  Julg.  15/03/2016;  DJEMG
21/03/2016)

Analisando a decisão impugnada, verifica-se que a pena base restou
fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão,  09 (nove) meses acima do
mínimo legal, enquanto a pena de multa foi estabelecida em 25 (vinte e cinco) dias-
multa, quando o mínimo previsto são 10 (dez) dias-multa. 

Assim, para que a pena de multa, na primeira fase da dosimetria da
pena, guarde harmonia com a reprimenda corporal,  e levando-se em consideração a
análise individual das circunstâncias judiciais dos réus, proferida pelo juiz sentenciante,
reduzo para 15 (quinze) dias-multa. 

Diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
mantenho  a  diminuição  operada  na  sentença,  qual  seja,  05  (cinco)  dias-multa,
perfazendo o total de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à
época dos fatos, e não à razão de 1/10 como fixado pelo Juiz singular.
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Ante  todo  o  exposto,  dou  provimento  parcial  ao  recurso,  para
reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo
vigente  à  época  dos  fatos,  mantendo-se  irretocável  os  demais  termos  da  sentença
guerreada.

É o meu voto.

Cópia desse Acórdão serve de ofício de notificação.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo Desembargador
Arnóbio Alves  Teodósio,  dele  participando,  além de  mim,  Relator, o  Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos, revisor. 

Presente à sessão de julgamento a Excelentíssima Senhora Doutora
Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 17
(dezessete) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 18 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
          - Relator -
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