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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024817-36.2009.815.2002 –  2ª Vara
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTES : Pedro Olinto, vulgo “Pedão”

  José Roberto da Silva Olinto, vulgo “Betinho”
Demetryus  Dantas  de  Sales  Clementino,  vulgo

“Demetrio”
  Alexandre de Lima, vulgo “Sandro”
Joseilton Pereira do Nacimento

  João Batista da Silva, vulgo “ Jota ou Jajá”
ADVOGADO : Durvaldo Ramos Varandas de Carvalho Neto
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
QUALIFICADO.  ESTELIONATO.  CRIME
CONTINUADO.  FORMAÇÃO DE  QUADRILHA
EM CONCURSO MATERIAL. Art.  155,  §  4º,
inciso II e IV, artigo 171, caput, e art. 288,
caput,  c/c art.  71, todos do  CP. Ofensa ao
princípio  da  correlação  entre  a  denúncia  e  a
sentença em relação ao delito de furto. Violação
ao  princípio  do  contraditório  e  ampla  defesa.
Ocorrência.  Absolvição  pelos  crimes  de
estelionato  e  formação  de  quadrilha.
Impossibilidade. Autoria e materialidade
demonstradas. Declarações das vítimas e
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depoimentos das testemunhas firmes e
harmônicos com o contexto probatório dos
autos. Pena. Exclusão  da  agravante  da
reincidência ao apelante José Roberto da Silva
Olinto. Possibilidade Aplicação da atenuante da
confissão espontânea aos recorrentes Demetryus
Dantas De Sales Clementino e Joseilton Pereira
do  Nascimento.  Inaplicabilidade  ao  caso
concreto. Súmula 231 do STJ. Pena-base fixada
no mínimo legal. Substituição por restritivas de
direitos.  Viabilidade.  Quantum da  reprimenda
inferior  a  dois  anos. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

- Se o representante do Ministério Público narra,
na  inicial  acusatória,  um  crime  de  furto  de
cartões  magnéticos,  não  pode  o  magistrado
condenar o réu por furto de arrombamentos de
caixas  eletrônicos,  sem  que  tenha  ocorrido  o
devido aditamento (CPP, art. 384), uma vez que
a  condenação  além  dos  limites  traçados  na
denúncia ofende o princípio da correlação, bem
como a ampla defesa e o contraditório, garantias
constitucionalmente consagradas.

- Com efeito, para que se configure o crime de
estelionato necessário se faz o elemento
subjetivo do tipo, qual seja, a vontade do agente
querer enganar a vítima, a fim de obter
vantagem ilícita para si ou para terceiro,
valendo-se de meio fraudulento. É um crime
material e de dano, em que a fraude e o
engano são apenas meios de que se serve o
agente para alcançar o ilícito pretendido. 

- In casu, as provas dos autos demonstram que
os réus  obtiveram vantagem indevida em
prejuízo alheio, mantendo as vítimas em erro,
mediante ardil, pois, as  enganavam  fingindo
serem funcionários do banco, para conseguir as
senhas e trocar-lhes os cartões,  resultando em
prejuízo às  pessoas  ludibriadas, denotando o
dolo que integra o tipo incriminador. Assim, resta
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configurado o estelionato, sendo descabida as
absolvições.

- Inviável a absolvição quando o conjunto
probatório demonstra a existência de uma
associação permanente e estável, com mais de
três membros, formada com o fim de cometer
crimes, cujos integrantes atuavam, cada um,
com tarefa específica.

 In casu, verifica-se através dos
antecedentes criminais de José Roberto da Silva
Olinto  que à época do fato o acusado não era
reincidente, pois não existia sentença
condenatória transitada em julgado, por essa
razão, deve ser excluído a agravante aludida.

Segundo Súmula 231 do STJ, a incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.

- A fixação da pena definitiva do réu em patamar
inferior  a quatro anos e preenchido os demais
requisitos previsto no art. 44 do CP, torna-lhe
viável a substituição da reprimenda corporal por
duas restritivas de direitos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DAR  PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Na 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Pedro
Olinto, José Roberto da Silva Olinto, Demetryus Dantas de Sales
Clementino, Alexsandro de Lima, Joseilton Pereira do Nascimento e João
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Batista da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como
incursos nas sanções dos artigos 171, caput, c/c o artigo 288, parágrafo
único, e art. 29, todos do Códex Punitivo, em concurso material. 

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória de fls. 02/08
que:

“...A Sra. Deodora Alves de Souza Arruda, em data
de 07/04/09, por volta das 11:00 horas, esteve na
agência  do  Banco  do  Brasil  situada  no  bairro  de
Mangabeira,  nesta  Capital,  e  quando  efetuava  um
saque no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa
reais), da conta corrente nº 32.229-6, percebeu que
dois  homens  estavam  muito  próximos,  tendo  um
deles dito que não conseguiria fazer o saque, pois
tinha que realizar o recadastramento. Como estava
com pressa desistiu do saque, quando foi novamente
abordada pelo referido indivíduo, que declarou que
não poderia desistir do recadastramento, senão teria
sua conta cancelada.
Retornando  ao  caixa  eletrônico,  teve  a  ajuda  dos
referidos populares que, inclusive, digitaram alguns
dados  no  teclado,  referente  a  senha  da  inditosa
vítima, dando-lhe, em seguida, a quantia desejada.
Terminada a transação, os dois homens, sendo um
deles reconhecido como JOSEILTON PEREIRA (BOI),
saíram rapidamente do banco.
Dois dias depois, quando retornou a mesma agência
bancária, percebeu que o cartão que estava em seu
poder  pertencia  a  outra  pessoa,  identificada  como
Josemar  da  Silva,  tendo  o  banco  ficado  com  o
aludido cartão. Foi nesta ocasião que se deu conta
que os homens que a auxiliaram dias antes haviam
feito a troca e realizaram operações em sua conta
bancária (débitos), fato registrado na polícia (fl. 13).
As filmagens fornecidas pelo banco, ínsitas às fls. 32
(processo apenso nº 20020090241916), permitiram
não apenas a identificação de BOI, quando do golpe,
mas também de BETINHO, PEDÃO E SANDRO.
(…)
Em  data  de  10/05/09,  a  Sra.  Eunice  de  Souza
esteve  juntamente  com  seu  esposo,  Sr.  João
Virgolino  da  Nóbrega,  na  agência  do  Banco  do
Brasil localizada na Av. Beira Rio, no bairro da Torre,
nesta Capital, para sacar a importância de R$ 100,00
(cem reais), quando seu consorte foi abordado por
um suposto indivíduo pertencente aquela instituição
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bancária  dizendo  que  deveria  se  dirigir  a  outro
terminal, pois aquele estava quebrado, tendo ido até
o caixa em que se encontrava a Sra. Eunice, sendo
ambos ajudados por referido funcionário.
Dia  seguinte  (11/05/09),  o  esposo da Sra.  Eunice
descobriu que o cartão magnético havia sido trocado
por  um de  titularidade  de  Moacir  F.  De  Santana,
tendo averiguado que os estelionatários haviam feito
movimentações  na  sua  conta  corrente,  fl.  38,
inclusive saques, um deles no valor de R$ 600,00
(extrato de fls.  36/37), ação captada pelo sistema
interno de câmeras do banco, fls.26/32, onde se vê
TODOS os  defendentes  agindo  como  se  clientes
fossem.
Em data  de  10/05/09,  o  Sr.  Camilo  Flamarion  de
Oliveira Franco compareceu a agência ao Banco do
Brasil,  situada  no  bairro  de  Tambaú,  nesta  urbe,
para  fazer  saque,  quando  foi  abordado  por  um
indivíduo  que  valendo-se  do  mesmo  modus
operandi,  se  apoderou  de  seu  cartão  magnético
(VISA). Ocorrência registrada na 10ª DDC (fl. 41).
Somente no dia seguinte (11/05/09), quando tentou
realizar uma compra no Hiper Bompreço e seu cartão
bancário  não  foi  aceito  de  posse  de  um  extrato,
retirado  através  de  outro  cartão  (MASTERCARD),
percebeu  movimentações  indevidas  feitas  na  sua
conta  corrente  (R$  519,43  e  R$  559,66,  no
Bompreço). Procurada a gerência de seu banco, teve
confirmadas  as  movimentações  (extrato  de  fls.
42/45)  e  tomou  conhecimento  da  realização  de
compras  no  estabelecimento  Marcolino  Madeiras,
nesta comuna, onde o estelionatário  acompanhado
do  outros  três  rapazes,  adquiriu  materiais  de
construção  no  valor  de  R$  2.492,36  (dois  mil,
quatrocentos e noventa e dois reais, e trinta e seis
centavos),  parcelados  em  seis  vezes,  para  tanto
utilizando de seu cartão de crédito.
Ao  efetuar  a  compra,  o  estelionatário,
posteriormente  identificado  como  Betinho,  fez  um
cadastro na citada firma, dando o nome fictício de
ROBERTO CARLOS DA SILVA.
Quando  da  prisão  de  BETINHO  o  carro  em  que
estava, marca Fiat Pálio, foi encontrado e apreendido
diversos  objetos,  dentre  eles   a  nota  fiscal  de
compra realizada na loja Marcolino Madeiras Ltda, no
valor de R$ 2.492,36 (fl. 63). Além disso, havia um
envelope para depósito com as seguintes anotações
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escritas: “945 432 754 20 ROBERTO C. SILVA, KUL
260786”, fl. 64.
Perante  o  delegado  de  polícia  Camilo  Flamarion
reconheceu BETINHO como sendo a pessoa que se
aproximou  e  prestou-lhe  auxílio  no  banco,  e
DEMETRIO,  como  sendo  o  colaborador,
possivelmente  dando  cobertura  para  a  empreitada
criminosa.
De acordo com o Relatório de Inteligência, fl. 79 do
Processo  20020090247277,  em apenso,  verifica-se
que  um  dos  telefones  utilizado  por  BOI  está
cadastrado também em nome de Roberto Carlos da
silva, portador do CPF nº 945 432 754 20.
(…)
A ação dos bandidos não se restringia a este estado.
Segundo Relatório de Inteligência (fl. 59 do processo
de intercepção, em apenso), no mês de março/2009
a quadrilha esteve nas Cidades de Recife/PE, Maceió-
AL, Aracaju- SE, Salvador-BA e Vitória-ES.
(…)
Alguns objetos apreendidos estavam nos carros em
que se encontravam os denunciados, de placa MOO-
3815/PB e LCP-5645/PB, escondidos no forro do teto
e dentro do painel.
Outros instrumentos, a exemplo da régua magnética
(chupa  cabra),  cartões  extraviados  da  vítima  e
equipamentos eletrônicos de última geração, foram
encontrados  no  apartamento  situado  na  Av.
Washington Luiz, 12, no bairro do Bessa, ocupados
por  BETINHO e  sua  companheira  SUZANA.  Noutro
apartamento,  localizado  no  mesmo  edifício  e
ocupado  por  SANDRO  e  sua  companheira
CAPEGIANA,  foram  achados  mais  alguns  objetos,
relacionados  nos  respectivos  autos,  até  mesmo
entorpecentes, em pequena quantidade, e um arma
de fogo.
 A função de cada integrante do bando está bem
definida nos autos, pois é o que revelam as
fotografias, interceptações telefônicas, imagens
internas captadas no interior do banco, declarações
de vítimas e objetos apreendidos em poder dos
censurados, um vez que cabia a todos, que se
associavam para cometer crimes de maneira estável
e permanente, a abordagem das vítimas,
oportunidade em que eram orientadas agir de
determinada maneira, sempre que pretendiam
realizar operações em caixas eletrônicos, o que
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facilitava sobremaneira a ação dos malfeitores, que
com a colaboração um do outro, sempre objetivando
o êxito do grupo, procedia a troca dos cartões
bancários sem que os ofendidos se apercebessem, e
quando se davam conta do acontecido, na maioria
das vezes dias após, descobriam que haviam sido
lesados em suas correntes, com saques, compras e
empréstimos, etc.
(…) - sic.” Negritos originais.

Denúncia recebida em 16 de julho de 2009 (fl. 355,
vol. I).

Recebimento do aditamento da denúncia,
acrescentando a prática do delito previsto no art. 155, § 4º, II e IV, em
22 de julho de 2009 (fl. 385 V, vol. I).

Finda a instrução criminal, o  douto juiz  primevo
julgou parcialmente procedente a denúncia e, condenou os denunciados
como incurso nas sanções do artigo 171, caput, art. 155, § 4º, inciso II
e IV e art. 288, caput, c/c art. 71, todos do CP, à reprimenda definitiva
para:

Pedro     Olinto – 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

José     Roberto     da     Silva     Olinto - 04 (quatro) anos e 10
(dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 27 (vinte e sete) dias-
multa, em regime fechado.

Alexsandro     de     Lima - 04 (quatro) anos e 02 (dois)
meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime
semiaberto.

Demetryus     Dantas     de     Sales     Clementino -  04
(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-
multa, em regime semiaberto.

Joseilton     Pereira     do     Nascimento   - 04 (quatro) anos e
02 (dois) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime
semiaberto.

João     Batista     Silva - 04 (quatro) anos e 02 (dois)
meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime
semiaberto.

 O valor unitário dos dias-multa foi estabelecido em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (fls.
1050/1065, vol. III).
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 Os  réus Pedro  Olinto,  José  Roberto  da  Silva  e
Alexsandro de Lima constituíram novo patrono, com substabelecimento
à fl. 1.076, vol. III.

Apelação apresentada em favor dos réus por seu
novo advogado, Durvaldo  Ramos  Varandas  de  Carvalho  Neto,  à  fl.
1.077, vol. III. Em suas razões, acostadas às fls. 1.078/1.105, vol. III,
os apelantes arguiram preliminar de nulidade processual, decorrente do
princípio  da  correlação,  ou  seja,  foram  condenados  por  delito  não
descrito na denúncia. 

No mérito, pugnam pela : 1) absolvição de todos os
apelantes pelo crime  de furto qualificado e formação de quadrilha; 2)
absolvição dos apelantes Pedro Olinto, José Roberto da Silva Olinto e
João Batista da Silva quanto ao delito de estelionato; 3) exclusão da
agravante da reincidência ao acusado José Roberto da Silva Olinto; 4)
aplicação da confissão espontânea aos apelantes Demetryus Dantas de
Sales  Clementino  e  Joseilton  Pereira  do  Nascimento;  5)  suspensão
condicional  do  processo;  e,  6)  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por uma restritiva de direitos.

Contrarrazões ministeriais  às fls. 1.110/1.114,
rogando pela anulação da sentença atacada por afronta ao princípio da
correlação e a falta do cômputo da atenuante da confissão espontânea. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça,
através de parecer subscrito pelo Dr. José  Roseno  Neto,  opina pelo
provimento parcial  do apelo, reformando a sentença apenas para que
seja afastada a reincidência aplicada a José Roberto da Silva Olinto e
para  que  seja  declarada  nula  à  condenação  pelo  crime  de  furto
qualificado (fls. 1.201/1.209, vol. IV). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade
que deva ser declarada de ofício, passo ao exame da apelação.

Ab initio, ressalto que a preliminar arguida referente
à nulidade do processo em razão da suposta ofensa ao princípio da
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correlação, na verdade, trata-se de matéria atinente ao mérito do apelo,
assim sendo, como tal será analisada.

Como visto alhures, a  defesa  requer:  1)  Nulidade
processual devido à violação ao princípio da correlação, ou seja, que os
acusados foram condenados por delito  não descrito na denúncia;  2)
Absolvição dos apelantes Pedro Olinto, José Roberto da Silva Olinto e
João Batista da Silva da prática do delito de estelionato; 3) Absolvição
de todos os recorrentes do delito de formação de quadrilha; 4) Exclusão
da agravante da reincidência ao acusado José Roberto da Silva Olinto;
5) aplicação da confissão espontânea aos apelantes Demetryus Dantas
De Sales Clementino e Joseilton Pereira do Nascimento; 6) suspensão
condicional  do  processo;  e,  7)  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por uma restritiva de direitos.

1. Violação ao Princípio da Correlação quanto
ao delito de Furto Qualificado

Argumenta  a  defesa,  que  os  fatos  narrados  na
exordial acusatória descrevem a subtração de cartões magnéticos em
concurso  material  com estelionato,  e  não  arrombamentos  de  caixas
eletrônicos  como  levantados  pelo  juízo  de  primeiro  grau  para
fundamentar a condenação dos acusados neste delito. Portanto, o crime
de furto qualificado deve ser extirpado devido a ofensa ao princípio da
correlação, já que o aditamento não relatou fato novo.

 
Pois  bem,  inicialmente,  há  que  se  distinguir  os

diferentes institutos da  emendatio libelli e da  mutatio libelli, previstos
respectivamente nos arts. 383 e 384 do CPP. No primeiro deles, o juiz
apenas  atribui  definição  jurídica  diversa  à  conduta  narrada  pela
denúncia,  sem,  no  entanto,  alterar  a  descrição  dos  fatos.  Já  no
segundo, o Juiz, verificando que os elementos de convicção coligidos ao
feito evidenciam a prática de crime diverso do narrado pela denúncia,
deverá baixar os autos em diligência, a fim de possibilitar ao Ministério
Público o aditamento da peça pórtica do processo.

In casu, aos apelantes foram imputadas as práticas
dos crimes descritos nos artigos 171, caput, c/c o artigo 288, parágrafo
único, e art. 29, todos do Códex Punitivo, em concurso material (fls.
02/08).

Observa-se  na  denúncia  alhures  mencionada,  em
síntese, que os acusados, organizados em bandos, ludibriaram diversas
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vítimas,  se  passando  por  funcionários  do  Banco  do  Brasil,  e,  após
adquirir  a  confiança  dos  clientes  trocavam  os  cartões  bancários,
furtando os verdadeiros com a finalidade de realizar saques e compras
no comércio.

Posteriormente,  a  denúncia  foi  aditada  pelo
representante ministerial, sem acrescentar nenhum fato novo, requereu
apenas  a  modificação  da  capitulação  da  denúncia,  para  os  delitos
previstos no art. 155, § 4º, II e IV, c/c o artigo 288, caput, e art. 171,
caput, todos do CP, em concurso material (art. 69), relatando que os
acusados defendem-se dos fatos e não de sua tipificação penal,  não
havendo assim, necessidade de pronunciamento defensivo (fl. 385, vol.
I).

Contudo, verifica-se na sentença objurgada que ao
fundamentar  a  condenação  pelo  delito  de  furto  qualificado,  o
magistrado  a  quo  imputou  aos  apelantes  fatos  não  narrados  na
denúncia. Vejamos:

“  Em  aditamento,  o  MP  imputa  aos  acusados  a
prática de furto qualificado de quantias em dinheiro,
através  de  arrombamentos  feitos  em  caixas
eletrônicos (fls. 385).
(…)
Na interceptação telefônica (fls. 44/50), realizada no
dia 31 de janeiro de 2009, José Roberto Olinto em
conversa  com  um  sujeito  chamado  Vagner,  vulgo
“Vavá”, explica de forma detalhada como realizava
os arrombamentos dos caixas eletrônicos, ele explica
que utiliza uma máquina, tipo furadeira que furam os
equipamentos.  Como também que há  um copinho
em que se faz um buraco e, ao lado deste, passa
outro, “comendo!...”

Nota-se que não existiu apenas um emendatio libelli
(art. 383 do CPP), em que é facultado ao juiz atribuir definição jurídica
diversa,  contudo,  sem  modificar  a  sua  descrição  contida  na  inicial
acusatória, houve uma modificação dos fatos abordados na denúncia,
sem antes ser dada vista à defesa, infringindo, assim, a garantia do
contraditório e da ampla defesa, já que, em nenhum momento, os réus
se defenderam do  delito  de  furto  qualificado  pelo  arrombamento  de
caixas eletrônicos e sim de cartões magnéticos.

Desta forma, feriu-se princípio da correlação, o qual
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visa  garantir  que  o  réu  não  seja  condenado  sem  que  lhe  seja
oportunizado conhecer os fatos criminosos a ele atribuídos e defender-
se, de forma ampla e irrestrita, da acusação.

A condenação além dos limites da imputação descrita
na inicial acusatória ofende os princípios do contraditório e da ampla
defesa, bem assim o devido processo legal, o que acarreta a nulidade
da sentença.

A propósito, sobre o princípio da correlação, leciona
Guilherme de Souza Nucci:

"A reforma trazida pela Lei 11.719/2008 tornou bem
claro não poder o magistrado, ao promover a
denominada 'emendatio libelli', modificar qualquer
fato descrito na peça acusatória. Cabe-lhe atribuir
nova definição jurídica ao fato, mas este é imutável,
sob o prisma do julgador. São ofensivas à regra da
correlação entre acusação e sentença as alterações
pertinentes ao elemento subjetivo (transformação do
crime de doloso para culposo ou vice-versa), as que
disserem respeito ao momento consumativo
(transformação de crime consumado para tentado ou
vice-versa), bem como as que fizerem incluir fatos
não conhecidos da defesa, ainda que possam parecer
irrelevantes, como a mudança de endereço onde o
delito ocorreu. Nessa ótica, a lição de Badaró: " Em
síntese, o juiz não pode condenar o acusado,
mudando as circunstâncias instrumentais,
modais, temporais ou espaciais de execução do
delito, sem dar-lhe a oportunidade de se
defender da prática de um delito diverso
daquele imputado inicialmente, toda vez que
tal mudança seja relevante em face da tese
defensiva, causando surpresa ao imputado"
(Correlação entre acusação e sentença, p.133-
134)." (in Código de Processo Penal
Comentado, São Paulo: Ed. RT, 9ª. Ed., p.
688/699). Destaquei.

O doutrinador Norberto Avena, preceitua:

No curso da instrução do processo, podem surgir
novas provas quanto a elementos ou circunstâncias
da imputação, os quais não estejam contidos na
denúncia ou na queixa e que, se reconhecidos pelo
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juiz, importem em alteração do fato para mais.
Trata-se da 'mutatio libelli' - situação em que o juiz,
condenando ou pronunciando o réu, atribui ao fato
nova definição jurídica, mediante o acréscimo de
circunstâncias não mencionadas na denúncia ou
queixa-crime. Nestes casos, como há evidente
prejuízo ao acusado, não poderá ser o indivíduo
condenado ou pronunciado pelo novo crime sem que
adotadas, antes, as providências referidas no art.
384 do CPP. (Processo penal: esquematizado -
4ª ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2012. pp. 1084/1085)

Ainda sobre o citado principio, ensina o renomado
Magalhães Noronha:

"Denúncia (e diga-se o mesmo da queixa) e
sentença devem guardar entre si uma certa relação,
o que é bem compreensível, pois naquela o titular da
ação - o Ministério Público -, isto é, o Estado-
Administração expõe ao Estado-Juiz a pretensão
punitiva, descrevendo o fato criminoso com todas
suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou os
caracteres que o identifiquem e a classificação do
crime.

 Jurisprudenciais nesse sentido:
 
“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  FALSA
IDENTIDADE - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELA
PENA  ABSTRATA  -  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONDENAÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PREJUDICADO  -  FURTO  -  AUSÊNCIA  DE
CORRELAÇÃO  ENTRE  A  DENÚNCIA  E  A
SENTENÇA  -  PRELIMINAR  ACOLHIDA -
SENTENÇA  ANULADA  -  RECURSO  DEFENSIVO
PROVIDO.  I  -  Constatando-se  que,  entre  o
recebimento da denúncia e o presente julgamento,
transcorreu  prazo  superior  ao  lapso  prescricional
determinado  pelo  máximo  da  pena  privativa  de
liberdade cominada ao crime, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade da agente, prejudicando a
análise  de  mérito  do  apelo  ministerial  que  visa  a
condenação da ré. II - Se o Ministério Público narra,
na  inicial  acusatória,  um  crime  de  furto  em  sua
forma tentada, não pode o magistrado condenar o
réu por furto consumado, sem que tenha ocorrido o
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devido aditamento (CPP, art. 384), uma vez que a
condenação além dos limites traçados na denúncia
ofende o princípio da correlação, bem como a ampla
defesa  e  o  contraditório,  garantias
constitucionalmente  consagradas.”   (TJMG  -
Apelação  Criminal   1.0024.07.490198-4/001,
Relator(a):  Des.(a)  Júlio  César  Lorens  ,  5ª
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/09/2014,
publicação  da  súmula  em  30/09/2014).
Destaquei.

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO
QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E
A  SENTENÇA.  DESRESPEITO  ÀS  GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO
CONTRADITÓRIO.  NULIDADE.  PRELIMINAR
ACOLHIDA. 1. Se na peça exordial houve narrativa
de  furto  qualificado  tentado,  não  é  permitido  ao
magistrado condenar o réu pelo delito em sua forma
consumada. 2. Encerrada a instrução criminal, caso
o  magistrado  entenda  ser  cabível  nova  definição
jurídica do fato, configurando a hipótese de "mutatio
libelli"  deve  abrir  vista  ao  Ministério  Público  para
aditamento da denúncia. 3. A condenação do réu por
fato  não  narrado  na  denúncia  encontra-se  em
flagrante desrespeito às garantias da ampla defesa e
do contraditório. 4. Vício latente na sentença, capaz
de  ensejar  a  nulidade  do  processo.  5.  Preliminar
acolhida.  Demais  pedidos  julgados  prejudicados.
(TJMG -  Apelação Criminal  1.0525.13.002914-
9/001,  Relator(a):  Des.(a)  Marcílio  Eustáquio
Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
10/07/2014,  publicação  da  súmula  em
18/07/2014) 

Assim,  a  ausência  de  correspondência  entre  a
sentença proferida e os fatos descritos na denúncia implicou em ofensa
ao Princípio da Correlação, ocorrendo ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.

Portanto,  excluo  da  sentença  o  delito  de  furto
qualificado e  mantenho a condenação em relação aos  outros  delitos
para todos os recorrentes.

2. Absolvição dos apelantes Pedro Olinto, José
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Roberto da Silva Olinto e João Batista da Silva em relação ao
delito de estelionato.  

Pedro  Olinto,  vulgo “Pedão”,  José Roberto  da Silva
Olinto, vulgo “Betinho” e João Batista da Silva, vulgo “ Jota ou Jajá”
pugnam por suas absolvições, ad argumentum insuficiência probatória a
respaldar a condenação pelo crime de estelionato, pois as vítimas os
reconheceram apenas na fase inquisitiva, ferindo, desta forma, o art.
226 do CPP. 

Em suma, aduz a defesa que inexiste prova
inequívoca a sustentar a  condenação  dos  apelantes  pela  prática  do
crime de estelionato, assim, roga pela absolvição.

Contudo, não há como prover a pretensão
absolutória, pois, a instrução processual ofereceu elementos aptos à
prolação da sentença condenatória, podendo-se constatar de forma
indubitável a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 171,
caput, do CP.

Esmiuçando os elementos fáticos-probatórios
contidos no caderno processual, percebe-se que a materialidade do
crime de estelionato restou sobejamente evidenciada, notadamente,
através da prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação à autoria, não obstante os acusados
negarem a prática criminosa, não restam dúvidas de que eles
infringiram o tipo penal  tipificado no caput do artigo 171 do Código
Penal. Veja-se:

Cláudio da Silva Araújo, uma das vítimas afirmou em
juízo (fls. 759/760, vol. II):

“...que viu inicialmente os dois elementos presos,
pela televisão, reconhecendo como sendo os
acusados José Roberto da Silva Olinto e Demetrius
Dantas de Sales Clementino; que comparecendo na
Delegacia lhe foram exibidas algumas fotos da gang,
voltando o declarante a reconhecer os ditos José
Roberto e Demetrius Dantas como os dois elementos
que abordou na Agência Bancária; que não teve
qualquer duvida em reconhecer os dois elementos,
como sendo os mesmo dois elementos que
surrupiaram seu cartão pelo falso, o declarante havia
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sacado a quantia de trezentos reais...”

Marco Barros  da  Silva, capitão  da  polícia  militar
afirmou na fase judicial (fls. 681/682, vol. II):

“que a casa onde Betinho ficava em Mamanguape é
próximo ao Banco do Brasil (…) que foi encontrado
no  carro  de  BETINHO  cartões  bancários  de
vítimas  do  golpe,  recibos  de  depósitos,
comprovantes  de  compras  feitas  com  os
cartões das vítimas; que o denunciado PEDRÃO
era o mentor intelectual dos golpes dos caixas
eletrônicos,  mas  nos  arrombamentos  dos  caixas
PEDRÃO participava pessoalmente (…) que ofereciam
ajuda e chegavam a digitar a senha da vítima; que
algumas  vezes  digitavam  a  senha  errada  e
orientavam  a  vítima  a  procurar  o  gerente,
entregando a vítima um cartão de crédito que não
era  seu;  que  grande  parte  das  vítimas  só
procuravam  o  gerente  dias  depois,  quando  então
percebia-se que o cartão era de um terceiro;  que
enquanto  isso  os  agentes  utilizavam  o  cartão  da
vítima,  para  saques  e  empréstimos  (…)  que  o
denunciado  JOÃO  BATISTA  SILVA  também
pertencia a quadrilha ” Destaquei.

Vale destacar, ainda, a oitiva judicial  da testemunha
Fernando Klayton Fernandes de Andrade, delegado da polícia civil  (fls.
683/684, vol. III), verbis:

“que antes da operação já havia comentários que o
denunciado  BETINHO  estava  envolvido  nos  golpes
dos  caixas  eletrônicos  (…)  que  sabe  dizer  que
algumas  vitimas  conheceram  BETINHO  nas
filmagens dos golpes(…).” sic.

Registro ainda um trecho da sentença em que o
magistrado relata a atuação de cada um dos acusados (fl. 1.052, vol.
III):

“...Nos autos apensados, há diversas imagens
cedidas pelo Banco do Brasil que mostram os
falsários agindo, fingindo auxiliarem as vítimas e
enganando-as. Às fls. 33 há uma foto dos acusados
captada através do circuito interno  da Agência do
Banco do Brasil em Mangabeira, sendo identificados
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os réus José Roberto e Pedro Olinto. Às fls. 60 há
outra imagem, dessa vez adquirida através do
circuito interno da Agência do Banco do Brasil
situada na Agência do Banco do Brasil em Boa
Viagem, Recife/PE, em que se vê a atuação da
quadrilha, estando presentes os acusados
Alexsandro, Pedro Olinto, José Roberto e Joseilton
Pereira. Na mesma página consta outra imagem,
desta feita tirada na Agência do Banco do Brasil de
Tambaú, em que estão José Roberto, João Batista e
Joseilton Pereira...”

Na verdade, no caso sub examine, as negativas de
autorias delitivas dos apelantes perdem relevância, não só pela notória
falta de sinceridade, mas, sobretudo, por contrastar-se completamente
com a realidade dos fatos. 

Através dos depoimentos alhures mencionados, vê-se
que há provas seguras da participação dos acusados nas empreitadas
criminosas, inclusive houve o reconhecimento de uma das vítimas em
juízo,  Cláudio da Silva Araújo, acusando José Roberto da Silva Olinto,
vulgo  “Betinho”,  além dos  depoimentos  dos  policiais  que  afirmam a
participação de todos os apelantes no delito de estelionato.

A respeito do depoimento de policiais, os Tribunais
pátrios, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, entendem pela sua
validade, principalmente quando colhidos em juízo, com observância ao
contraditório, bem como, quando em consonância com as demais
provas colhidas na instrução criminal:

“A  simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita” (STF,  RT
68/64 e 168/199). 

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. TESTEMUNHO DE POLICIAIS.
VALIDADE DA PROVA, MORMENTE QUANDO
CONFIRMADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
CONTESTAÇÃO DO EXAME PERICIAL QUE AFASTOU
A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ACUSADO.
INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
1. A alegação de insuficiência de provas para a
condenação, a pretensão absolutória esbarra na
necessidade de revolvimento do conjunto probatório,



17

providência incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus.
2. De se ver, ainda, os depoimentos dos
policiais que efetuaram a prisão em flagrante
constituem prova idônea, como a de qualquer
outra testemunha que não esteja impedida ou
suspeita, notadamente quando prestados em
juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato
de estarem em consonância com o conjunto
probatório dos autos.
3.(...)
5. Ordem denegada.”  (HC 98.766/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA,
julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009).
Grifei.

Assim,  os atos praticados por agentes públicos têm
presunção juris tantum, a qual somente pode ser afastada por prova em
contrário a cargo de quem suscita o defeito do ato, e não há nos autos
qualquer prova produzida nesse sentido.

Portanto, devidamente comprovada as autorias
criminosas, resta inviável o acolhimento da tese de insuficiência
probatória para condenação quando se vislumbra que os depoimentos
dos policiais que atuaram no caso revelam informações seguras a
respeito do envolvimento dos denunciados.

Ademais, não se pode olvidar que não basta, por si
só, a defesa alegar ausência de provas ou que estas são frágeis, é
necessário que comprove seu argumento, não sendo suficiente para
afastar a responsabilidade dos acusados a simples argumentação de
que os acusados foram reconhecidos por fotografia apenas na delegacia.

Desse modo, diante de tantas e fartas provas a
demonstrar que os increpados praticaram o crime de estelionato, as
suas negativas são de todas irrelevantes, e não elimina a segurança do
édito condenatório. 

Outrossim, conforme cediço, o Juiz é livre na
apreciação da prova, julgando conforme seu entendimento, sem,
entretanto, afastar-se do conjunto probatório colhido nos autos. Esse é
o entendimento superior. Vejamos:

“(...) O legislador brasileiro adotou o princípio do
livre convencimento motivado, por meio do qual o
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magistrado pode formar sua convicção livremente,
ponderando as provas que desejar, desde que
fundamentadamente.(...).” (STJ - HC 115.856/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 18/05/2010, DJe 09/08/2010 –
excerto da ementa).

No caso vertente, os denunciados uniram-se com
unidade de desígnios para enganar as vítimas com o intuito de que elas
fornecessem as senhas de seus cartões e posteriormente trocando-os
por  de  outra  pessoa,  ocasião  em  que  eles  sacavam  dinheiros  das
vítimas  e  realizaram  compras  em  estabelecimentos  comerciais,
obtendo, assim, vantagem ilícita, em prejuízo  alheio.

Valendo-se do mesmo modus operandi, os apelantes
engaram diversas vítimas em vários Estados da federação, conforme
consta nos autos. Logo, a conduta perpetrada pelos réus, ora apelantes,
sem dúvida alguma, configura a prática do tipo penal descrito no art.
171, caput, do Código Penal.

Logo, diante do acervo probatório, a absolvição pelo
delito de estelionato, perseguida pelos apelantes não tem pertinência,
devendo ser mantida a condenação conforme determinado em primeiro
grau, eis que incontestáveis a materialidade e a autoria criminosas. 

3. Absolvição de todos os recorrentes do delito
de formação de quadrilha.

Aduz a defesa que não há provas da participação do
numero mínimo pessoas –  quatro, para a caracterização do delito,
pugnando pela absolvição de todos os réus no crime de formação de
quadrilha (art. 288 do CP).

De início, ressalto, que o crime de formação de
quadrilha não exige que todos os integrantes do bando tenham
praticado reiteradamente os crimes planejados pelo grupo criminoso,
pois, tratando-se de delito formal, sua consumação se dá no momento
da reunião, de forma habitual e permanente, de mais de três agentes,
com o intuito da prática reiterada de delitos, o que se verifica
claramente in casu.

Restou demonstrado nos autos a associação estável
dos apelantes em um grupo criminoso, não sendo necessário, para a
caracterização do aludido crime, que resulte em uma ação criminosa,
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pois o delito em comento é crime autônomo, que exige apenas a
existência da conjugação de interesses dos envolvidos para a prática de
crime. 

A propósito, Júlio Fabbrini Mirabete, em seu "Código
Penal Interpretado", Editora Atlas, 4ª edição, ao tratar do tipo objetivo
do delito do art. 288 do CP, disse que: 

"O núcleo do tipo penal é associação de no mínimo
quatro pessoas para a prática de crimes, sendo
irrelevante que tenham elas outras finalidade. Não
basta que se reúnam essas pessoas para o
cometimento de um crime determinado, existindo aí
simples concurso de agentes se o ilícito for ao menos
tentado. É necessário que haja um vínculo
associativo permanente para fins criminosos, uma
predisposição comum de meios para a prática de
uma série indeterminada de delitos. Exige-se, assim,
uma estabilidade ou permanência com o fim de
cometer crimes, uma organização de seus membros
que revele acordo sobre a duradoura atuação em
comum. Pouco importa, porém, que os componentes
da quadrilha não se conheçam reciprocamente, que
tenham ou não um líder, que estejam ou não
designados para tarefas específicas, que todos
participem ou não, de cada ação delituosa praticada
etc. É irrelevante, aliás, que haja uma organização
apenas rudimentar". (Obra citada, p. 1.862).

Sobre o vínculo entre os indivíduos para o
cometimento de crimes, finalidade específica do delito de formação de
quadrilha, os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: 

"Finalidade específica: como já visto, o elemento
subjetivo específico é exigido neste tipo penal,
devendo configurar-se como a vontade de realizar
crimes determinados, e não o singelo agrupamento
de pessoas que não tem a menor noção do que irão
fazer. Por outro lado, para se concretizarem a
estabilidade e a permanência, devem os integrantes
do bando pretender mais de um delito. Não fosse
assim e tratar-se-ia de mero concurso de agentes."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
Comentado, 7.ª ed. rev., atual. e ampl., São
Paulo, Editora RT, 2007. p. 939-940). 
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Na verdade, o elemento material da conduta é
expresso pelo verbo associar-se, que se traduz em reunir-se, agrupar-
se, aliar-se, de forma permanente ou estável, mais de três pessoas,
com a finalidade de praticar crimes, sendo certo que para a consumação
do tipo associativo independe que tais crimes efetivamente venham a
ser praticados.

Analisando detidamente o feito, verifica-se que a
quadrilha composta pelos apelantes atuava de forma articulada, sendo
especializada em crimes contra o patrimônio, especialmente
estelionatos, com a participação de todos os recorrentes.

Assim, diante da comprovação da formação de
vínculo estável e permanente entre os acusados (seis), impossível
acolher o pleito absolutório.

4.  Exclusão da  agravante  da  reincidência  ao
acusado José Roberto da Silva Olinto.

Subsidiariamente, pleiteia o apelante José Roberto da
Silva Olinto a exclusão da agravante prevista no art. 63, haja vista à
época  dos  fatos  narrados  na exordial  acusatória  não  ter  a  sentença
transitado em julgado.

Razão assiste ao recorrente. Vejamos:

O dispositivo em questão preconiza:

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente
comete novo crime, depois de transitar em julgado a
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

De acordo com os antecedentes criminais do acusado
às fls. 1.042/1.045-vol. III, vê-se que a sentença transitou em julgado
na data de 16/06/2011, tendo o crime ocorrido no período de abril a
maio de 2009. Portanto, a referida agravante deve ser extirpada das
dosimetrias das penas.

5.  Aplicação  da  confissão  espontânea  aos
apelantes  Demetryus  Dantas  De Sales  Clementino e  Joseilton
Pereira do Nascimento.
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Sem delongas, constata-se nas declarações
prestadas em juízo que os réus Demetryus Dantas De Sales Clementino
e  Joseilton  Pereira  do  Nascimento,  fls.  852/853-vol.  III  e  854/855-
vol.III, respectivamente, confessaram em juízo os crimes descritos na
inicial acusatória. 

Contudo  a  pena-base  dos  acusados  foram
estabelecidas no mínimo legal, impossível a incidência da atenuante da
confissão espontânea,  segundo Súmula 231 do STJ:  A incidência  da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.

Jurisprudência pátria nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO
MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS
JUDICIALIZADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
- IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA -
DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE
DA MENORIDADE RELATIVA - PENA-BASE JÁ FIXADA
NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE -
ABRANDAMENTO DE REGIME, SUBSTITUIÇÃO DA
PENA OU CONCESSÃO DE SURSIS - DESCABIMENTO
- PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO
PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A palavra do ofendido
que, além de reconhecer os réus como autores do
delito, ainda narra os fatos com riqueza de detalhes,
constitui prova suficiente da autoria. 2. Constatada a
violência e a grave ameaça na subtração de
patrimônio da vítima, não há falar-se em
desclassificação da conduta para furto. 3. A
incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal,
conforme súmula 231 do STJ. 4. Sendo o quantum
final de pena privativa imposta aos agentes inferior a
oito anos e tratando-se de delito praticado com
violência contra a pessoa, não se revelando, os
benefícios, suficientes ou recomendados para a
prevenção ou repressão do crime, inviáveis o
abrandamento do regime, a substituição por
restritivas de direitos e a suspensão condicional, à
luz dos artigos 33, §2º, alínea 'b', e 44, inciso I e 77,
todos do CP. 5. Primeiro recurso não provido e
segundo recurso provido parcialmente, porém sem
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efeito prático.”   (TJMG -  Apelação Criminal
1.0092.13.001310-2/001, Relator(a): Des.(a)
Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em 02/12/2014, publicação da súmula em
11/12/2014) 

6.  Redimensionamento  das
penas

Pelos motivos acima expostos, o delito de furto deve
ser  extirpado  da  sentença  objurgada  para  todos  os  apelantes.  Sem
embargos, passo a redimensioná-las para os demais delitos:

I. Pedro Olinto

Estelionato e Formação de Quadrilha

Mantenho a sentença do juiz de primeiro grau, que
tornou definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10
(dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época do fato,  para o crime de estelionato e  01 (um)
ano de reclusão  para o delito de formação de quadrilha.

Aplicando o concurso material de crimes, totaliza-se
em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

II. José Roberto da Silva Olinto

Estelionato

A pena-base foi fixada em  01 (um) ano de reclusão,
na segunda fase constatou a presença da agravante da reincidência e
aumentou em  02 (dois) meses, perfazendo um quantum de  01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual tornou definitiva.

Constata-se um equívoco do magistrado a quo, pois
conforme acima explicitado, o apelante não tinha sentença transitado
em  julgado  à  época  do  fato,  assim,  excluindo  a  majorante  da
reincidência, a pena totaliza-se em 01 (um) ano de reclusão.

Como os delitos ocorreram em continuidade delitiva,
mantenho  o  aumento  de  1/6  (um  sexto)  imposto  na  sentença,
totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. 
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A pena pecuniária que foi estabelecida em 12 (doze)
dias-multa.

Formação de Quadrilha

O magistrado primevo estabeleceu a pena-base em
01 (um) ano de reclusão, que aumentou em 02 (dois) meses devido a
agravante da reincidência, totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão, a qual tornou definitiva.

Excluindo a majorante da reincidência, pelos motivos
alhures mencionados, totaliza-se em 01 (um) ano de reclusão.

Por  fim,  somando-se  as  penas  devido ao concurso
material de crimes, perfaz um total de  02 (dois) anos e 02 (dois)
meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 

III. Demetryus Dantas de Sales Clementino

Estelionato e Formação de Quadrilha

Mantenho a sentença do juiz de primeiro grau, que
tornou definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10
(dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época do fato,  para o crime de estelionato e  01 (um)
ano de reclusão  para o delito de formação de quadrilha.

Aplicando o concurso material de crimes, totaliza-se
em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-
multa. 

IV. Alexsandro de Lima

Estelionato e Formação de Quadrilha

Verifica-se, no caso sub examine, que  as  penas
foram corretamente aplicadas, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de estelionato,  e,  01
(um) ano de reclusão  para o delito de formação de quadrilha. O valor
unitário  da  pena pecuniária  foi  de  1/30 (um trinta  avos)  do  salário
mínimo vigente à época do fato, motivo pelo qual mantenho.

Por  fim,  aplico  o  concurso  material  de  crimes,
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totalizando  02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10
(dez) dias-multa. 

V.     Joseilton     Pereira     do     Nascimento

Estelionato e Formação de Quadrilha

Mantenho a sentença do juiz de primeiro grau, que
tornou definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10
(dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época do fato,  para o crime de estelionato e  01 (um)
ano de reclusão  para o delito de formação de quadrilha.

Incidindo o concurso material de crimes, totaliza-se
em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-
multa.

VI. João Batista Silva

Verifica-se, no caso sub examine, que  as  penas
foram corretamente aplicadas, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de estelionato,  e,  01
(um) ano de reclusão  para o delito de formação de quadrilha. O valor
unitário  da  pena pecuniária  foi  de  1/30 (um trinta  avos)  do  salário
mínimo vigente à época do fato, motivo pelo qual mantenho.

Por  fim,  aplico  o  concurso  material  de  crimes,
totalizando  02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10
(dez) dias-multa. 

Tendo  em  vista  a  exclusão  do  delito  de  furto  na
sentença, e ainda a possibilidade da condenação por este crime, deixo
de apreciar os pleitos de alteração do regime inicial de cumprimento da
pena e a conversão por restritivas de direitos, ficando a cargo do juízo
de primeiro grau após a apreciação da outra infração. 

Ante o exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara
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Criminal  e  revisor,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio  (com
jurisdição  limitada),  relator,  João  Batista  Barbosa  (Juiz  de
Direito  convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o
Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), revisor e Carlos Martins
Beltrão Filho. Ausente Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho”  do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João
Pessoa, 16 de abril de 2015.

 
Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

RELATOR


