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RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Willian Manoel da Silva DEFENSOR: Lais de Queiroz Novais
APELADO: Justiça Pública Estadual 

APELAÇÃO  CRIMINAL. FURTO  SIMPLES.
PRISÃO  EM  FLAGRANTE.  CONDENAÇÃO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  ALEGAÇÃO  DE
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  NÃO
ACOLHIMENTO.  RÉU  PRESO  EM
FLAGRANTE  DE  POSSE  DA RES  FURTIVA.
MATERIALIDADE E AUTORIA
INCONTESTES.  APLICAR  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
CONTUMAZ  NA  PRÁTICA  DE  CRIMES
CONTRA  O  PATRIMÔNIO.  REDUÇÃO  DA
PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE  DO  MAGISTRADO.
PROPORCIONALIDADE  OBSERVADA.  PENA
DE  MULTA.  DECOTE.  INVIABILIDADE.
PENALIDADE  QUE  FAZ  PARTE  DO  TIPO
PENAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

1.  Sendo  induvidosas  a  autoria  e  materialidade
delitiva,  as  quais  restaram demonstradas  na livre
valoração  dos  meios  de  prova  assentados,
expressamente no juízo esculpido do processo,  e
ainda  sendo  típica  e  antijurídica  a  conduta
perpetrada  pelo  agente,  fica  afastada  a
possibilidade de absolvição do apelante.

2.  Consoante  reiterada  jurisprudência  dos
Tribunais  Superiores,  vedada  a  aplicação  do
Principio  da  Insignificância  aos  agentes
contumazes na prática criminosa.

3.  Se  o  Juiz,  ao  aplicar  a  pena  base  acima  do

                     CMBF - Relator



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

mínimo  legal,  se  deter,  fundamentadamente,  nas
circunstâncias  judiciais,  em  que  parte  delas  foi
desfavorável ao acusado, é de se manter a punição
da forma como sopesada na sentença.

4.  Não é possível  conceder  a  isenção da pena de
multa, por se tratar de sanção de caráter penal, visto
que faz parte do preceito secundário do tipo penal
em estudo (Furto: "Pena - reclusão, de um a quatro
anos,  e  multa."),  imposição  que  não  comporta
relativização. 

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  negar provimento ao recurso,
em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça. 

RELATÓRIO

Perante  a  2ª  Vara  da  Comarca  de  Itaporanga/PB,  Willian
Manoel  da  Silva,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como  incurso  nas
sanções do art. 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 14 de maio de
2017, por volta das 05hs30min, na rua Paulo Costa Lima, no bairro Alto da Neves,
na  cidade  de  Itaporanga/PB,  o  denunciado  subtraiu,  mediante  rompimento  de
obstáculo,  uma  grade  de  cervejas,  contendo  24  (vinte  e  quatro)  cervejas,
pertencentes a vítima Allan Kardec de Caldas Silva. 

Narra  a  peça  acusatória,  que  no  dia  do  fato,  o  denunciado
dirigiu-se a barraca da vítima, localizada nas proximidades do estádio "O Zezão e,
aproveitando-se que estava fechada, arrombou o fiteiro, e subtraiu uma grade de
cervejas, evadindo-se do local em seguida. 

Segundo consta nos autos, a testemunha, José Nilton Lorenço,
responsável pela segurança do estádio, avistou o réu passando pelo local com a
grade de cervejas na mão, tendo desconfiado da atitude, eis que durante a semana
já ouvira relatos de uma proprietária de barraca narrando ter sofrido furto de uma
grade de bebidas e também avistado no dia anterior o mesmo denunciado passando
pela localidade com a grade.

Relata,  ainda,  que  o  vigia  acionou  a  policia  militar  e
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comunicou o furto a vitima, que ao se dirigir a sua barraca, constatou a subtração e
que o móvel estava arrombado. A polícia, por seu turno, empreendeu diligências,
tendo conseguido prender o réu em flagrante delito na posse da res furtiva. 

À fl. 12 encontra-se o Auto de Apresentação e Apreensão e o
Termo de Entrega de fl.  13. Recebimento da Denúncia em 01/06/2017 (fl.  57).
Instruido regularmente o processo, oferecidas as alegações finais pelo Ministério
Público (fls. 81-85) e pela Defesa (fls. 90-97), o MM. Juiz julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva exposta na peça inaugural (Sentença de fls. 104-
108), condenando o réu Willian Manoel da Silva, como incurso nas penas do art.
155, caput, do Código Penal, fixando-lhe, após análise das circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do CP, uma pena-base em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de
reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, esta a base de 1/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo à época dos fatos. 

Após, considerando a ocorrência da agravante da reincidência,
conforme antecedentes criminais de fls. 98/100, agravou a pena em 04 (quatro)
meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, tornando-a definitiva em 02 (dois)
anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa,
na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, e causas de aumento
e diminuição da pena a considerar, sendo estabelecido, para seu cumprimento, o
regime inicial semiaberto. 

Inconformado, recorreu o réu (fl.  129),  requerendo, em suas
razões (fls. 132-143), que seja absolvido, ante a insuficiência de provas para sua
condenação,  pugnando  pela  aplicação  do  princípio  da  insignificância  e
consequente atipicidade do fato. 

Alternativamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal,
bem como a isenção da pena de multa. 

Contrarrazões  apresentadas  pela  Promotoria  de  Justiça,
pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 144-152). 

A douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Lurdélia Diniz de
Albuquerque, em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 157-162). 

É o relatório. 

VOTO 

1. Do juízo de admissibilidade recursal:
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O recurso  é  tempestivo  e  adequado,  eis  que  interposto  em
22.09.2017  (fl.  129),  tendo  sido  a  Defensora  Pública  do  réu  intimada  em
14.09.2017 (fl. 127/v). Além disso, não depende de preparo, por se tratar de ação
penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB, razão pela qual conheço
do apelo. 

2. Do mérito recursal:

Conforme relatado,  a  i.  Defesa  não  se  conformando  com a
condenação do apelante  pela  prática  do  delito  disposto  no  art.  155 do Código
Penal, em suas razões, argumenta que a decisão de primeiro grau merece reforma,
tendo  em vista  que  o  conjunto  fático  probatório  se  demonstra  inconsistente  e
insubsistente para alicerçar um juízo condenatório, devendo, ainda, ser aplicado o
princípio  da  insignificância,  sendo,  portanto,  o  fato  atípico,  eis  que  os  bens
supostamente subtraídos consistiram em 24 (vinte e quatro) garrafas de cerveja,
cujo  valor  pecuniário  é  inferior  a  um  salário-mínimo,  e  foram  os  mesmos
devidamente restituídos à vítima, razão pela qual merece ser absolvido. 

Subsidiariamente, em caso de não acolhimento das pretensões
defensivas,  requer  a  reanálise  da  dosimetria  da  pena,  alegando  erro  em  sua
aplicação,  entendendo exacerbada  a  punição  imposta  na  sentença condenatória,
pugnando pela aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como a isenção da
pena de multa. 

Eis,  em  suma,  os  termos  das  razões  recursais,  os  quais,
entrementes, não merecem prosperar, consoante as razões adiante expendidas: 

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  o  princípio  da
insignificância tem o condão de afastar a tipicidade material do fato, tendo como
vetores para sua incidência: 1) a mínima ofensividade da conduta, 2) a ausência de
periculosidade  social  da  ação,  3)  o  reduzido  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento  e  4)  a  inexpressividade  da  lesão  jurídica.  Diante  disso,
descaracterizando-se o aspecto material do tipo penal, a conduta passa a ser atípica,
o que impõe a absolvição do réu, não lhe restando consequência penal alguma. 

O princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de
afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um
crime,  por  isso,  sua  aplicação  resulta  na  absolvição  do  réu  e  não  apenas  na
diminuição e substituição da pena ou não aplicação desta. 

Este princípio imprime o sentido de que o direito penal não se
deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor, por não importar
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em lesão significativa a bens jurídicos relevantes, não represente, por isso mesmo,
prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da
própria ordem social. 

Todavia, se, por um lado, não se pode negar a relevância desse
princípio, por outro, ele não pode ser manejado de forma a incentivar condutas
atentatórias que, toleradas pelo Estado, afetariam seriamente a vida coletiva. 

Consoante ficou evidenciado no caderno processual, vê-se que
o acusado subtraiu uma grade contendo 24 (vinte e quatro) garrafas de cervejas,
pertencente à vítima Allan Kardec de Caldas Silva. 

O modus operandi empreendido no evento criminoso, ante a
audácia  do  acusado  em  arrombar  o  fiteiro  da  vítima,  indicam  um  grau  de
reprovabilidade  suficiente  em  seu  comportamento  a  ensejar  necessidade  de
reprimenda penal. 

Ademais, verifica-se que o apelante possui maus antecedentes
criminais, na medida em que possui condenações transitadas em julgada por crime
de furto na mencionada Comarca, sendo inclusive, reincidente específico, sendo,
portanto,  contumaz na prática  de crimes contra o patrimônio,  o que revela um
elevado grau  de  reprovabilidade  da  conduta  e  a  periculosidade  social  da  ação,
conforme se depreende às fls. 110-112. 

Ora,  a  reiteração  no  cometimento  de  infrações  penais  se
reveste de relevante reprovabilidade e, em regra, se mostra incompatível com a
aplicação do princípio da insignificância. 

Registre-se que, conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal,  o reconhecimento do princípio da insignificância,  exige a presença, no
caso concreto,  de certos requisitos como a mínima ofensividade da conduta do
agente;  nenhuma  periculosidade  social  da  ação;  reduzidíssimo  grau  de
reprovabilidade  do  comportamento;  e,  inexpressividade  da  lesão  jurídica
provocada.  Esse  é  o  entendimento  do  STJ  e  STF,  como  se  vê  dos  seguintes
julgados: 

"STJ-0964535) PENAL. RECURSO ESPECIAL.
FURTO.  REINCIDÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
SÚMULA  568/STJ.  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO.  COMPENSAÇÃO  COM  A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Apelação Criminal nº0000298-54.2017.815.0211                                              CMBF – Relator                     
5



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REGIME
INICIAL  SEMIABERTO.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.
HABEAS  CORPUS  DE  OFÍCIO.  SÚMULA
269/STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NA
EXTENSÃO,  PARCIALMENTE  PROVIDO.
(Recurso  Especial  n°  1.700.948/SP
(2017/02518144),  STJ,  Rel.  Félix  Fischer.  DJe
20.02.2018)". 

"STJ-0959183) RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO  SIMPLES.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  155
DO  CP.  CONSTATADA  A  REINCIDÊNCIA
ESPECIFICA DO RECORRENTE.
COMPORTAMENTO  REPROVÁVEL.  RES
FURTIVAE: 1 DVD PLAYER E 1 COSMÉTICO,
AVALIADOS  EM  R$  440,00.  BENS  CUJO
VALOR  NÃO  SE  REVELA  ÍNFIMO.
PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DO  STJ.  Recurso  especial
desprovido.  (Recurso  Especial  n°  1.709.985/SP
(2017/0294324-1),  STJ,  Rel.  Sebastião  Reis
Júnior. DJe 07.02.2018)". 

"10217703  -  HABEAS  CORPUS.  PRINCIPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
AO  CASO.  ORDEM  DENEGADA.  Segundo
precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal,  o
princípio  da  insignificância  ou  bagatela,  nos
crimes contra o patrimônio, não pode ser aplicado
apenas e tão-somente com base no valor da coisa
subtraída, como pretende o impetrante. Devem ser
considerados, também, outros requisitos, como (1)
a mínima ofensividade da conduta do agente, (2) a
nenhuma  periculosidade  social  da  ação,  (3)  o
reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento e (4) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC 98.152, Rel.  Min. Celso
de  Mello,  dje-104  de  5.6.2009).  No  caso,  com
bem observou o Superior  Tribunal  de  Justiça,  o
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paciente  "  (...)  invadiu,  em plena  luz  do  dia,  o
estabelecimento  comercial  da  vítima,  escalando
uma  cerca  de  aproximadamente  2,5  metros  de
altura, para subtrair uma janela de ferro colocada
para  venda  (...),  revelando  o  elevado  grau  de
reprovabilidade  social  de  seu  comportamento
(...)", o que torna inaplicável ao caso o princípio
da insignificância. Também incabível a fixação da
pena-base no mínimo legal, bem como a fixação
do  regime  inicial  semiaberto,  como  sugeriu  o
ministério público federal, uma vez que, de acordo
com  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal
Federal,  a  estreita  via  do  habeas  corpus  não
comporta  o reexame aprofundado dos elementos
de convicção que serviram de base para a fixação
da pena-base (HC 94.847, Rel. Min. Ellen Gracie,
dje182  de  26.09.2008).  Quanto  ao  regime
prisional, a leitura das alíneas "b" e "c" do § 2° do
art. 33 do Código Penal indica que tanto o regime
semiaberto,  quanto  o  aberto  são  reservados  aos
condenados não reincidentes, o que não é o caso
do  paciente,  conforme  registrado  na  sentença
condenatória. Ordem denegada. (STF; HC 97.012;
RS; Segunda Turma; Rel. Min. Joaquim Barbosa;
Julg. 09/02/2010; DJE 12/03/2010; Pág. 78)".

Este, também, tem sido o entendimento desta Egrégia Corte
de Justiça: 

"FURTO  QUALIFICADO.  CONTINUIDADE
DELITIVA.  PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM
FUNDAMENTO  NA  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  REDUZIDO  GRAU  DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO
PELO  RECONHECIMENTO  DO  FURTO
PRIVILEGIADO.  RES  FURTIVA  QUE  NÃO
PODE  SER  CONSIDERADA  DE  POUCO
VALOR.  CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM.
VERIFICADA,  DE  OFÍCIO,  EXACERBAÇÃO
NA REPRIMENDA ESTATAL. AUMENTO EM
RAZÃO  DA  CONTINUIDADE  DELITIVA.
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FRAÇÃO DE AUMENTO
DESPROPORCIONAL  À  QUANTIDADE  DE
DELITOS.  ENTENDIMENTO  DO  STJ.
REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. CORREÇÃO EX
OFFÍCIO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.  A  reiteração  no  cometimento  de
infrações  penais  se  reveste  de  relevante
reprovabilidade  e,  em  regra,  se  mostra
incompatível  com  a  aplicação  do  principio  da
insignificância. A caracterização do furto chamado
privilegiado ou mínimo, capitulado no art. 155, §
2°, do CP, exige para sua configuração, além da
primariedade  do  agente,  que  a  res  furtiva  seja
considerada  de  pequeno  valor.  O  STJ  possui  o
entendimento consolidado de que, cuidando-se do
aumento de pena referente à continuidade delitiva,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática
de 2 infrações;  1/5 para 3 infrações;  1/4 para 4
infrações;  1/3  para  5  infrações;  1/2  para  6
infrações e 2/3 para] ou mais infrações. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  N°
00212577620158152002,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  JOÃO  BENEDITO  DA
SILVA , j. em 06-02-2018)". 

Ante  as  razões  expendidas,  inviável  o  reconhecimento  da
atipicidade material, por não restarem demonstradas, no caso telado, as exigidas
mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. 

Portanto,  a  materialidade  delitiva  encontra-se  inconteste,
comprovadas  pelo  Auto  de  Apresentação  e  Apreensão,  Termo  de  Entrega,
respectivamente às fls. 12 e 13, e demais provas colacionadas aos presentes autos,
visto que imbuídas de verossimilitudes que conduzem à inexorável conclusão de
ser  o  responsável  pela  prática  do  crime  de  furto,  nos  termos  que  lhe  foram
imputados. 

A  autoria  delitiva,  por  sua  vez,  resta  comprovada  pelos
depoimentos das  testemunhas colhidos  durante a instrução processual,  levada a
efeito com estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Vale  ressaltar,  ainda,  que  o  juiz  singular,  ao  proferir  seu
decisum nos moldes condenatórios, enquadrando a conduta do recorrente ao tipo
delineado  no  art.  155,  caput,  do  Código  Penal,  fê-lo  em consonância  com  os
elementos de convicção encartados nos autos, mormente quando não carreado ao
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álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar-lhe a culpabilidade,
não se aplicando ao caso qualquer das causas excludentes da tipicidade, nos termos
ora pleiteados, revelando-se, por conseguinte, inviável sua absolvição. 

2. Da redução da pena-base em seu mínimo legal: 

Alternativamente, pugna a defesa pela aplicação da pena-base
no mínimo legal, bem como a isenção da pena de multa. 

A Defesa se insurge contra a valoração negativa de duas das
circunstâncias  judiciais  (culpabilidade  e  personalidade),  o  que  justificou  um
aumento do quantum, afastando-se do mínimo legal. 

Não há como acolher a pretensão recursal. Vejamos: 

De início, mister se deter nas capitulações punitivas imputadas
ao recorrente na sentença (art. 155, caput, do CP), in litteris: 

“Art.  155  -  Subtrair,  para  si  ou  para  outrem,  coisa  alheia
móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa”. 

Ora, o magistrado singular, quando da aplicação da pena-base
e para chegar-se àqueles quantitativos,  levou em consideração as circunstâncias
judiciais. Nesse contexto, leiamos trecho do dispositivo da sentença (fl. 104-108):

 "(...) A culpabilidade foi considerável e concreta,
merecendo reprovação da sociedade. Quanto aos
antecedentes criminais (fls. 98/100), o sentenciado
possui  três  ações  penais  em  tramitação  nesta
comarca. Verifica-se, ainda, que o réu possui duas
condenações  penais  transitadas  em  julgado  por
crime de furto  implicando em reincidência,  mas
deixo  de  valorá-la  para  evitar  bis  in  idem (241
STJ). Sua conduta social é normal, pois não consta
nos  autos  nada  que  a  desabone.  A  sua
personalidade  demonstra  voltadas  a  prática  de
crimes contra o patrimônio. Os motivos do crime
foram inerentes ao próprio tipo penal, pois o réu
visou  o  lucro  fácil.  As  circunstâncias  não
justificam  a  elevação  da  pena-base.  As
consequências  não  foram  graves,  pois  a  vítima
recuperou  a  res  furtiva.  O  comportamento  da
vítima  não  contribuiu  para  a  prática  do  delito.
Com  fulcro  nas  circunstâncias  judiciais  acima
analisadas, fixo a pena base em 02 (dois) anos e
01  (um)  meses  de  reclusão.  Considerando  a
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ocorrência da agravante da reincidência, conforme
antecedentes  criminais  de  fls.  98/100,  conforme
dispõe o art. 61, I, do CP, agravo em 04 (quatro)
meses a reprimenda, totalizando 02 (DOIS) ANOS
E  05  (CINCO)  MESES  DE  RECLUSÃO,
tornando-a  definitiva  na  ausência  de  outras
circunstâncias  agravantes  e  atenuantes,  e  causas
de aumento e diminuição da pena a considerar. A
pena privativa de liberdade deve ser cumprida na
Cadeia  Pública  deste  Município,  EM  REGIME
INICIAL SEMIABERTO, nos precisos- termos do
art. 33, § 2°, 1 e § 3°, do CP, tendo em vista que o
sentenciado  é  duplamente  reincidente  em  crime
específico. Na hipótese, a lei comina a reprimenda
privativa  de liberdade  cumulada  com a pena  de
multa. Levando em consideração as circunstâncias
judiciais retro analisadas, estabeleço a pena base
de multa em 141 (cento e quarenta  e um) dias-
multa. Considerando a ocorrência da agravante da
reincidência, conforme antecedentes criminais de
fls.  98/100,  conforme dispõe o art.  61,1,  do CP,
agravo  em  23  (vinte  e  três)  dias-multa  a
reprimenda,  totalizando  164  (CENTO  E
SESSENTA  E  QUATRO)  DIAS-MULTA,
tomando-a  definitiva  na  ausência  de  outras
circunstâncias  agravantes  e  atenuantes,  e  causas
de aumento e diminuição da pena a considerar, no
valor  unitário  de  1/30  (um  trinta  avos)  do
saláriomínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §
1°,  do  CP).  Tudo  atendendo  às  condições
econômicas do réu (art. 60, do CP), relatadas nos
autos". 

Cabe  lembrar  que  segundo  estabelece  o  art.  59  do  CP,  o
magistrado  sentenciante  deve  fixar  a  reprimenda  em um patamar  necessário  e
suficiente para reprovação e prevenção do crime e,  seguindo o critério trifásico
estabelecido pelo art. 68 do CP, analisar as circunstâncias judiciais, das quais deve
extrair a pena base para o crime cometido, sempre observando as basilares a ele
indicadas na lei penal. 

A respeito deste tema, colhe-se da doutrina de Guilherme de
Souza Nucci: 
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“O  juiz,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pelo
legislador  (mínimo  e  máximo,  abstratamente
fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal,
valendo-se  do  seu  livre  convencimento
(discricionariedade),  embora  com  fundamentada
exposição  do  seu  raciocínio  (juridicamente
vinculada).”  (in,  Código  penal  comentado..  ed.
Rev.,  atual  e  ampl.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2008. p. 388)". 

Assim,  ao  perlustrar  os  termos  da  sentença  (fls.  460/461),
observa-se que não houve exacerbação aplicada pelo magistrado eis que, aplicada
de forma proporcional. 

Verifica-se que tais circunstâncias emprestaram à conduta do
recorrente especial reprovabilidade e não se afiguram inerentes ao delito, conforme
bem  pontuado  na  sentença  condenatória,  encontrando-se  dentro  dos  limites
estabelecidos pela lei penal. 

Ademais,  conforme  demonstrado  o  apelante  possui  maus
antecedentes (fls. 98/100), o que por si só, já elevaria a pena base acima do mínimo
legal,  razão  pela  qual,  não  há  que  ser  modificada.  Após,  em  segunda  fase,
acertadamente,  o  magistrado a  quo,  ao  observar  as  circunstâncias  atenuantes  e
agravantes,  considerando a agravante prevista no inciso I do art.  61 do Código
Penal,  aumentou a pena em 04 (quatro) meses, totalizando 02 (dois) anos e 05
(cinco)  meses  de  reclusão,  a  qual,  diante  da  ausência  de  outras  circunstâncias
atenuantes e agravantes, e causas de aumento e diminuição, se tornou definitiva. 

Destarte,  verifica-se que a decisão ora  recorrida  não violou
qualquer regra da dosimetria da pena prevista em nosso ordenamento, seguindo
nossa legislação, ou seja, foi realizada de forma discricionária, dentro dos limites
legais e fundamentando todos os critérios utilizados para fixar a pena, razão pela
qual deve ser mantida. 

3. Decote da pena de multa: 

Ao final, a defesa, se insurge com relação à aplicação da pena
de multa, alegando a incapacidade financeira do apelante. 

No entanto, o pedido não pode ser acolhido. Isso porque, a
pena de multa, nos crimes patrimoniais, é obrigatória, pois é cumulativa, e não
pode ser dispensada, devendo, ainda, guardar proporção com o quantum da pena
privativa de liberdade estabelecida. 

Dificuldade,  ou  mesmo  impossibilidade  de  pagamento,  é
matéria a ser debatida, se for o caso, no âmbito da execução penal. 
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A propósito, vejamos: 

"APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 155, §4°, I, E
155, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, E ART.
146, §10, TODOS DO CP. DELITOS DE FURTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  INVOCAÇÃO  DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OBJETOS
FURTADOS  COM  AVALIAÇÃO  ÍNFIMA.
IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA
PENAL.  AUSÊNCIA  DE  PERICULOSIDADE
SOCIAL  DA  AÇÃO.  REDUZIDO  GRAU  DE
REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO
DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
CRIME  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
MAJORADO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
DESCABIMENTO.  RELEVÂNCIA  DA
PALAVRA DA VÍTIMA. DECOTE, DE OFÍCIO,
DA CAUSA DE  AUMENTO.  AUSÊNCIA DE
PROVAS  DIRETAS  OU  INDIRETAS  DA
EXISTÊNCIA E DA LESIVIDADE DA ARMA.
REPRIMENDA REESTRUTURADA.
EXCLUSÃO,  DE  OFÍCIO,  DA PENA MULTA
CUMULADA  COM  REPRIMENDA
CORPORAL  RELATIVA  AO  CRIME  DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSIÇÃO.
DELITO  QUE  NÃO  ADMITE  A  FIXAÇÃO
CONJUNTA DE AMBAS AS REPRIMENDAS.
ISENÇÃO  OU  REDUÇÃO  DA  PENA  DE
MULTA.  PERDA  DO  OBJETO.  RÉU
CONDENADO APENAS AO CUMPRIMENTO
DE  PENA  CORPORAL.  PEDIDO
PREJUDICADO.  MANUTENÇÃO  DOS
DIREITOS  POLÍTICOS.  IMPOSSIBILIDADE.
DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL.
ISENÇÃO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS.
CABIMENTO.  ACUSADO  ASSISTIDO  PELA
DEFENSORIA  PÚBLICA.  RECURSO
PROVIDO EM PARTE. (...) Levando-se em conta
que após a reparação da sentença condenatória e
da  reestruturação  da  reprimenda  o  apelante  foi
condenado, tão somente, ao cumprimento de pena
corporal, fica prejudicado o pedido de isenção ou
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redução da multa fixada pela instância de origem,
pela  perda  do  objeto.  Qualquer  que  seja  a
modalidade de pena aplicada, se houver o trânsito
em julgado de condenação criminal, imperiosa a
suspensão dos direitos políticos do sentenciado no
período  de  cumprimento  da  sanção  penal,
considerando que o artigo 15, III, da CR/88 tem
aplicação  imediata,  constituindo  a  referida
providência  efeito  automático  da  condenação
transitada  em  julgado.  (...)".  (TJMG;  APCR
1.0704.10.008706-0/001;  Rel.  Des.  Nelson
Missias  de  Morais;  Julg.  12/09/2013;  DJEMG
23/09/2013) 

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO.  FURTO  QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
MANUTENÇÃO DO DECRETO
CONDENATÓRIO.  PROVA  SUFICIENTE.
FURTO  PRIVILEGIADO.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  I.
(• • .) 6. PENA PECUNIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFASTAMENTO  OU
ISENÇÃO. A condenação do réu à pena de multa
configura  simples  realização  do  preceito
secundário da norma incriminadora e, por isso, é
de  aplicação  cogente,  não  sendo  possível  o  seu
afastamento ou isenção, sob pena de violação do
Princípio da Legalidade. Pena mantida no mínimo.
Apelo  parcialmente  provido".  (TJRS -  Apelação
Crime N° 70049236268 — Rel. Des. Dálvio Leite
Dias Teixeira — DJ: 06/11/2013).” 

Assim  sendo,  quanto  à  isenção  da  pena  de  multa,  não  é
possível o seu acolhimento, por se tratar de sanção de caráter penal, pois faz parte
do preceito secundário do tipo penal em estudo, conforme visto acima (“Pena -
reclusão, de um a quatro anos, e multa.”), de modo que compõe a cominação legal,
não permitindo, então, relativização. 

A propósito: 

“Incabível a exclusão da pena de multa, visto que
a  referida  condenação  se  perfaz  em  mera
realização do preceito secundário do tipo, sendo,
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portanto,  de  aplicação  cogente,  porquanto  a  sua
não aplicação implicaria em violação ao princípio
constitucional  da  legalidade,  considerando  se
tratar  de  sanção  de  caráter  penal.  Assim,  a
precariedade das condições econômicas do réu, a
ser arguida perante o juízo das execuções penais,
deve servir, tão somente, como parâmetro para a
fixação  do  seu  valor,  que  poderá  ser  parcelado
mensalmente e não poderá ser descontado sobre o
salário  ou  vencimento  do  detento,  não  devendo
incidir  sobre  os  recursos  indispensáveis  ao
sustento  do  condenado  e  sua  família,  conforme
preceitua o art. 50 do Código Penal. Precedente do
STJ.  (TJPE  -  Rec.  018967514.2012.8.17.0001  -
Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção
- DJEPE 19/05/2016) 

A multa é preceito secundário do tipo pelo qual os
réus  foram  condenados,  não  havendo  previsão
legal para a isenção do pagamento, ainda que se
trate  de  réu  pobre.  (TJRS  -  ACr  0400692-
02.2015.8.21.7000 - Rel. Des. Júlio Cesar Finger -
Julg. 07/04/2016 - DJERS 16/05/2016)”.

“A pena de multa prevista no preceito secundário
do  tipo  penal  não  pode  ser  excluída  da
condenação,  pois  ela  compõe a cominação legal
do  tipo  e  as  discussões  acerca  da  forma  de
pagamento  devem  ser  dirimidas  pelo  Juizo  da
Execução  Penal.  A  isenção  do  pagamento  das
custas processuais deve ser examinada pelo Juízo
da  Execução  Penal.  (TJMG  -  APCR
1.0621.12.002295-2/001 - Rel. Des. Flávio Leite -
Julg. 26/04/2016 - DJEMG 06/05/2016)”.

 Outrossim, a mera alegação de ser pobre no sentido legal não
é suficiente  para  afastar  a  pena de prestação de  multa.  No caso em análise,  o
apelante  afirma  na  prestação  que  lhe  foi  imposta,  no  entanto,  não  juntou  a
insuficiência financeira. 

Ademais, a pena de multa foi fixada de forma justificada e em
obediência aos critérios legais de dosimetria, além de guardar consonância com a
pena privativa de liberdade. 
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Dessa forma, entendo que a pena de multa há de ser mantida,
por estar de acordo com os ditames legais e anseios sociais, sendo, pois, o caso da
mantença  da  sentença  ora  combatida,  nos  moldes  em  que  lançada  pelos  seus
próprios fundamentos fáticos e jurídicos. 

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso. 

É o meu voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins
Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os
Exmos. Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e o Exmo. Sr.
Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio).

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Mello
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 17 (dezessete) dias do mês de maio de 2018.

João Pessoa, 21 de maio de 2018.

    Des. Carlos Martins Beltrão Filho
   Relator
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