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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0001383-72.2013.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em 
que é apelante PATRICIA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram 
parcial provimento ao recurso, para diminuir unicamente a pena 
privativa a 1 (um) ano, 3 (três) meses, 22 (vinte e dois) dias de reclusão, 
mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem 
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001383-72.2013.8.26.0417

Comarca: PARAGUAÇU PAULISTA

Juízo de Origem: 3ª VARA JUDICIAL

Apelante: PATRÍCIA RIBEIRO

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Magistrado Sentenciante: Dr. Marcelo Soares Mendes

VOTO nº 09330

APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Recurso defensivo. 

Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade 

bem delineadas. Conduta típica. “Princípio da 

insignificância” não caracterizado. Reconhecimento da 

atenuante da confissão, com redução do aumento 

operado na segunda fase da dosimetria. Privativa 

diminuída. Regime semiaberto preservado. Parcial 

provimento.  

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta 

por PATRÍCIA RIBEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 

3ª Vara Judicial de Paraguaçu Paulista, que a condenou às penas de 1 

ano, 4 meses, 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no piso, em regime 

semiaberto, como incursa no CP, art. 168, caput, permitido recurso em 

liberdade, pleiteando absolvição, por insuficiência probatória ou por 

atipicidade da conduta, com lastro no “princípio da insignificância”.

Devidamente processada, o Parecer da Procuradoria-

Geral de Justiça foi pelo improvimento.

É O RELATÓRIO.
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A acusação é de que a Apelante, aos 9 de novembro 

de 2012, apropriou-se de uma bicicleta, avaliada em R$ 50, de 

propriedade de Sérgio Venâncio da Costa, cuja posse tinha por 

empréstimo.

Prova da inculpação coesa, não há motivos para 

rechaçá-la, notadamente porque a Apelante confessou a prática - pediu 

a bicicleta emprestada, todavia, acabou vendendo-a para terceira 

pessoa e com o dinheiro adquiriu drogas -, o que foi corroborado pelos 

dizeres do ofendido e do Policial Civil Odilon. 

Não há que se cogitar, de outro lado, em atipicidade 

da conduta, com lastro no “princípio da insignificância”. 

Tal instituto deve ser analisado em correlação com 

os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito 

Penal, para excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, 

examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença 

dos seguintes vetores: “(I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) 

ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de 

reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica 

ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do 

Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004)” (STJ - AgRg no REsp 1441116/SP - 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 02/10/2014).

Verifica-se, assim, que o valor apropriado não é o 

único elemento para se aferir a causa supralegal. Não se trata de 

conduta de mínima ofensividade, tampouco reduzido o grau de 

reprovabilidade do comportamento de agente reincidente, que, agindo 

mediante burla, pede um bem emprestado e, após alguns minutos, o 

negocia com terceiro, demonstrando ousadia e desdém ao alheio, 

circunstância incompatível com o combatido postulado.
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Nesse sentido, confira-se precisa lição do Ilustre 
Desembargador CARLOS BUENO: “(...) Imagine-se o Poder Judiciário 
decidir que bens até determinado e pequeno valor podem ser levados por pessoas 
interessadas, pois isso não caracteriza crime nenhum. Seria o verdadeiro caos, 
sem dúvida, dispensando-se acréscimo ou ilustração, sempre com a devida vênia. 
O que se deve levar em contato, é óbvio, é que no apenamento dispensa-se 
qualquer rigor, agora sim vindo à tona a insignificância da coisa furtada. Ao 
invés de pena corporal, por exemplo, uma pecuniária, quando possível” (Apel. 
0000012-48.2012.8.26.0663, 10ª Câmara de Direito Criminal, j. 06/12/2012). 

Portanto, inarredável a condenação.

Analisa-se a dosimetria. 

As iniciais partiram com acréscimo de 1/6, 1 ano, 2 

meses de reclusão e 11 dias-multa, pelos maus antecedentes (certidões 

de fls. 72 e 92 do apenso). 

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da 

confissão. Assim, observada as circunstâncias, no cotejo entre a 

atenuante e a reincidência (certidões de fls. 18 e 19 do apenso), 

possível a atenuação das sanções, por representar propagação positiva 

de personalidade.

Nesse sentido, confira-se entendimento recente do 
C. STJ: “Deveras, conforme o entendimento consolidado desta Corte, a 
atenuante da menoridade é sempre considerada preponderante em relação a uma 
única agravante de reincidência. Essa conclusão decorre da interpretação acerca 
do art. 67 do Código Penal, que estabelece a escala de preponderância entres as 
circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do modelo trifásico. Dentro 
dessa sistemática, as menoridades relativas, assim como a senilidade, possuem 
maior grau de preponderância em relação àquelas decorrentes dos motivos 
determinantes do crime e reincidência.

A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, 
isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o 
devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes 
e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que 
estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, 
haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido 
contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, 
ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa 
estipulação” (HC nº 347.799/SP, C. 5ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 
19/05/2016).
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No mesmo sentido, destaque-se entendimento desde 
E. Tribunal: “Embora a reincidência seja circunstância preponderante, ex vi do 
artigo 67 do Código Penal, preponderar não significa anular, o que justifica a 
redução da pena, ainda que em menor fração, face à confissão” (Apelação nº 
0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3ª Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. 
SILMAR FERNANDES, j. 21/08/2015).

Assim, redimensiona-se o índice de aumento a 1/8, 

perfazendo-se, agora, de forma definitiva, a privativa de 1 ano, 3 

meses, 22 dias de reclusão, sem impacto na pecuniária, que se 

mantém em 12 dias-multa.

Por fim, a recidiva impede a concessão da benesse 

do CP, art. 44, até porque não seria socialmente recomendável, pois a 

Apelante ostenta duas condenações definitivas pelo grave crime de 

roubo; quanto ao regime, correta a imposição de o intermediário, como 

estímulo a ressocialização, tendo em vista a ausência de violência, a 

teor da Súmula/STJ, nº 269, frisando-se que o mais brando não 

atenderia à reprovabilidade da conduta. 

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao 

recurso, para diminuir unicamente a pena privativa a 1 (um) ano, 

3 (três) meses, 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantida, no mais, 

a sentença. 

EDUARDO ABDALLA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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