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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  FURTO
QUALIFICADO.  ABUSO  DE  CONFIANÇA.
SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  APELO.  ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.
INOBSERVÂNCIA.  CONFISSÃO EM PERFEITA
HARMONIA  COM  AS  DECLARAÇÕES  DA
VÍTIMA.  CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
DESCLASSIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
ANTERIOR  AMIZADE  ENTRE  RÉ  E  VÍTIMA.
EXCLUDENTE  DE  ILICITUDE.  ESTADO  DE
NECESSIDADE.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. INSTITUTO SUBSIDIÁRIO. CONVERSÃO
DO ART. 44 DO CP APLICADA NA SENTENÇA
VERGASTADA.  MANUTENÇÃO.  APELO
DESPROVIDO.

Evidenciados a autoria, a materialidade e o dolo,
não  como  se  proceder  a  reforma  da  sentença
condenatória,  ainda  mais  quando  inexistente
qualquer prova de que o ato delitivo tenha sido
praticado  sob  o  pálio  de  uma  excludente  de
ilicitude (estado de necessidade).

Não há como se proceder a desclassificação do
furto  qualificado  para  a  modalidade  simples,
quando observado que a ré fez uso da confiança
decorrente da amizade existente entre as partes,
para  contrair  empréstimo  em  nome  (e  em
prejuízo) da vítima.

Sendo  um  dos  requisitos  da  suspensão
condicional  da  pena,  o  não  cabimento  da
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conversão  da  pena  privativa  de  liberdade  em
restritiva  de  direitos  (art.  77,  III  do  CP),  vê-se
tratar-se de instituto subsidiário ao do artigo 44 do
mesmo Estatuto. Logo, presentes os requisitos do
artigo  44  e  sendo  a  pena  substituída  pelo
magistrado  primevo,  não há como se acolher  o
pedido de suspensão.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  manejada  por  Edlânia  de

Lourdes  da  Silva face  a  sentença  de  fls.  60/66,  proferida  pelo  Juízo  de

Direito da Vara Única da comarca de Juazeirinho, que julgando procedente

a pretensão punitiva estatal  condenou-a a uma pena de  02 (dois) anos de

reclusão,  em  regime,  inicialmente,  aberto  e  20  (vinte)  dias-multa pela

prática do crime capitulado no art. 155, §4º, inciso II do Código Penal. Sendo,

na mesma oportunidade,  a  pena privativa  de liberdade convertida em duas

restritivas  de  direito,  quais  sejam:  uma  de  prestação  de  serviços  à

comunidade e outra consistente em pena pecuniária no valor de R$1.300,00

(mil e trezentos reais), em prol da vítima.

Em suas razões recursais (fls. 71/76), a Apelante pugnou por sua

absolvição ante a fragilidade probatória do caderno processual ou, ao menos, a

desclassificação do crime para  furto  simples (art.  155,  caput  do  CP).  Caso

nenhum  dos  pleitos  sejam  atendidos,  requereu  a  obtenção  da  suspensão

condicional  da  pena,  por  preencher  os  requisitos  encartados  no art.  77  do

Estatuto Penal.

Porém,  lê-se,  ainda,  no  corpo  de  suas  razões  as  seguintes

irresignações: não teria sido observada a atenuante de confissão, nem mesmo

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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as  circunstâncias  atenuantes  e  os  antecedentes  da  ré,  ou  o  fato  de  ter

praticado o  crime  sob o  pálio  de  uma excludente  de  ilicitude,  qual  seja:  o

estado de necessidade.

Contra-arrazoando  (fls.  88/91),  o  Representante  do  Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção in totum da sentença ora objurgada.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Francisco Sagres Macedo Vieira, exarou parecer, de fls. 96/105, opinando pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia (fls.  02/03)  em  desfavor  de  Edlânia  de  Lourdes  da  Silva,

imputando-lhe a prática do crime capitulado no artigo 155, §4º, II do Código

Penal,  por,  no  dia  12  de  janeiro  de  2015,  ter  efetuado  empréstimo  de

R$1.000,00 (hum mil  reais)  e  um saque no valor  de  R$1.380,00 (hum mil,

trezentos e oitenta reais) indevidos em detrimento patrimonial da vítima Maria

de Fátima Diniz,  abusando da  confiança dessa,  uma vez  que  era  de seu

costume entregar o cartão do banco para que a ré sacasse seus proventos,

tendo a ofendida recebido do valor do saque apenas R$900,00 (novecentos

reais).

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo  primevo a julgar

procedente  a pretensão punitiva estatal,  condenando-a a uma pena de  02

(dois) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto e 20 (vinte) dias-

multa pela prática do crime capitulado no art. 155, §4º, inciso II do Código

Penal. Sendo,  na  mesma  oportunidade,  a  pena  privativa  de  liberdade

convertida em duas restritivas de direito, quais sejam: uma de prestação de
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serviços à comunidade e outra consistente em pena pecuniária no valor de

R$1.300,00 (mil e trezentos reais), em prol da vítima.

Irresignada,  a  ré  interpôs recurso  apelatório  contra  a  sentença

supramencionada e,  em suas razões recursais  (fls.  71/76),  pugnou por  sua

absolvição ante a fragilidade probatória do caderno processual ou, ao menos, a

desclassificação do crime para  furto  simples (art.  155,  caput  do  CP).  Caso

nenhum  dos  pleitos  sejam  atendidos,  requereu  a  obtenção  da  suspensão

condicional  da  pena,  por  preencher  os  requisitos  encartados  no art.  77  do

Estatuto Penal.

Ademais,  lê-se  no  corpo  de  suas  razões  as  seguintes

irresignações: não teria sido observada a atenuante de confissão, nem mesmo

as  circunstâncias  atenuantes  e  os  antecedentes  da  ré,  ou  o  fato  de  ter

praticado o  crime  sob o  pálio  de  uma excludente  de  ilicitude,  qual  seja:  o

estado de necessidade.

Pois  bem.  A ofendida  Maria  de  Fátima  Farias  Diniz relatou

perante a autoridade policial:

Que  é  correntista  do  Banco  do  Brasil,  Agência  n.º
2224-1, conta n.º 5.020-2; que no mês de agosto de
2014 pediu a sua amiga, à época, Edlânia de Lourdes
da Silva, para que esta sacasse, todos os meses, os
proventos  recebidos  pela  comunicante  da  Prefeitura
Municipal de Juazeirinho; que no dia 10/02/2015, no
momento em que o seu companheiro foi até o banco
retirar o saldo de conta corrente, tomou conhecimento
de que haviam feito indevidamente um empréstimo em
seu nome, no dia 12/01/2015, no valor de R$1.000,00,
sendo dividido em 05 (cinco) parcelas de R$216,90;
que no dia 11/02/2015, dirigiu-se à sua agência a fim
de  conversar  com  o  gerente,  o  qual  disse-lhe  que
realmente  haviam  feito  um  empréstimo,  no  caixa
eletrônico da referida agência, no valor de R$1.000,00
em seu nome; que tomou conhecimento,  através do
vigilante conhecido por Van, de que uma mulher com
as  características  da  acusada  havia  comparecido  à
agência, no mês passado, demonstrando nervosismo,
afirmando que a comunicante havia lhe pedido para
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fazer  um  empréstimo;  que  ainda  de  acordo  com  o
vigilante,  o  gerente,  vendo  o  nervosismo  da
comunicante,  pediu para que o vigilante a ajudasse;
que,  de  acordo  com  o  extrato  bancário,  a  acusada
efetuou  um  saque,  no  dia  12/01/2015,  no  valor  de
R$1.380,00; que, no dia 16/01/2015, ainda consta um
novo  saque  no  valor  de  R$200,00,  procedimento
esses  não  autorizados  pela  comunicante;  que  já
entregou o seu cartão para outras pessoas retirarem o
seu dinheiro, porém essa foi a primeira vez em que foi
lesada […] (fl. 08).

Juntou aos autos os extratos de sua conta bancária (fl. 10/11 e

14).

Em Juízo (mídia digital de fl. 45), disse que a acusada era uma

grande amiga sua e que não efetuava os saques porque não sabia utilizar os

caixas eletrônicos e também porque seu ex-esposo, que a ameaçava, “vivia”

dentro do banco, sendo ex-vigilante do estabelecimento bancário. Confirmou

que nunca deu autorização para que ela efetuasse o empréstimo e que a ré

nunca pediu dinheiro a ela, ademais a ré não devolveu o valor subtraído.

A testemunha  Rita de Cássia Alves de Morais disse na seara

policial:

Que conhece a vítima Maria de Fátima há cerca de 15
anos; que no ano passado a vítima pediu a depoente
que sacasse os seus proventos  no Banco do Brasil
pois havia motivo, de ordem pessoal, para não querer
ir  até  o  banco;  que  sacou  os  proventos  da  vítima
durante dois meses e, no mês de agosto de 2104, a
vítima solicitou a sua vizinha Edlânia de Lourdes da
Silva para que a mesma sacasse os seus proventos;
que na semana passada tomou conhecimento através
da própria vítima que haviam feito indevidamente um
empréstimo em sua  conta;  que  a  vítima informou à
depoente  que  tomou  conhecimento  da  transação
indevida no momento em que Edlânia entregou-lhe um
valor  menor  do  que o  devido  e  afirmou que estava
faltando  papel  no  banco,  quando  Maria  de  Fátima
pediu-lhe o extrato impresso; que, segundo a vítima, o
atual  companheiro  desta  desconfiou  da  informação
prestada por Edlânia e dirigiu-se até o banco a fim de
retirar  um  extrato,  instante  em  que  verificou  que
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haviam  feito  um  empréstimo  indevido  no  valor  de
R$1.000,00; que a vítima informou à depoente que o
gerente  do banco,  inclusive,  pediu  ao  vigilante  para
ajudar Edlânia durante a transação no caixa eletrônica,
pois esta encontrava-se muito nervosa e afirmou, na
ocasião,  que a vítima havia  mandado ela (acusada)
fazer  um  empréstimo  em  seu  nome  no  valor  de
R$1.000,00 (mil reais); que a vítima ainda informou à
depoente que o seu limite do cheque especial  havia
sido utilizado e estava no vermelho (fl. 15).

Sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl. 45), confirmou o

que foi  outrora dito,  afirmando que tudo o que soube foi  por  intermédio da

vítima.

O vigilante do banco,  Erivar Barreto de Oliveira, disse na fase

extrajudicial:

É vigilante no Banco do Brasil localizado no Município
de Juazerinho há treze anos, exercendo suas funções
diariamente,  de  segunda  a  sexta-feira;  que  no  mês
passado,  não  recordando  a  data  exata,  estava
trabalhando no referido estabelecimento quando viu a
acusada entrar e dirigir-se ao caixa eletrônico; que não
sabe qual tipo de transação a acusada realizou pois
em  nenhum  momento  aproximou-se  desta;  que
conhece a acusada apenas de vista pois faz compras
no mercadinho onde esta trabalha; que não percebeu
se  a  acusada  estava  nervosa;  que,  em  nenhum
momento,  ajudou  a  acusada  a  realizar  qualquer
operação  no  caixa  eletrônico;  que  soube  do
acontecimento que vitimou a Sra. Maria de Fátima por
intermédio dela própria, após o fato ter ocorrido; que a
vítima  dirigiu-se  até  o  banco  e  pediu  ajuda  ao
depoente  a fim de retirar  alguns extratos bancários,
momento em que a vítima percebeu que haviam feito
um empréstimo indevido  em sua  conta  no  valor  de
R$1.000,00;  que a vítima informou ao depoente que
tinha  entregado  o  cartão  à  acusada  para  que  esta
sacasse  os  seus  proventos,  porém  não  tinha
autorizado a realização de nenhum empréstimo; que
confirma  já  ter  visto  a  acusada  diversas  vezes  no
banco realizando transações bancárias, contudo, esta
nunca  solicitou  ajuda,  nem  tampouco  informou  qual
tipo de operação estava realizando (fl. 17)
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Em sede judicial (mídia digital de fl. 45), ratificou suas declarações

outrora prestadas.

A  ré  Edlânia  de  Lourdes  da  Silva confessou,  em  sede

extrajudicial:

Que confirma em parte as acusações que lhe estão
sendo imputadas; que desde o mês de setembro de
2014  retirava  o  dinheiro  dos  proventos  da  vítima,
diretamente do caixa eletrônico do Banco do Brasil de
Juazeirinho e lhe entregava a quantia correta, porém,
no  dia  12/01/2015  resolveu fazer  um empréstimo,
sem autorização da vítima, no valor de R$1.000,00,
a fim de dar assistência ao seu filho pois encontra-
se sem receber salário desde o mês de novembro
de 2014; que confessa ter praticado o ato e sabia que
estava realizando uma transação ilegal, porém, diante
da necessidade que o seu filho estava passando
pois o mesmo precisa de remédio e o pai não dá
assistência, resolveu fazer o empréstimo em nome da
vítima; que a vítima procurou a interrogado após saber
do  ocorrido,  instante  em  que  se  comprometeu  a
ressarci-la, pois está para sair do emprego no final do
mês e esse dinheiro seria usado para pagar a dívida;
que  compareceu  ao  banco  no  dia  12/01/2015,
visualizou  que  na  conta  havia  o  valor  de  R$902,00
referente aos proventos da vítima, momento em que
efetuou um saque no valor  de R$900,00,  cujo valor
entregou  integralmente  a  esta;  que  após  isso,
contratou o empréstimo de R$1.000,00, tendo dividido
em  cinco  parcelas  de  $216,90;  que  desconhece  o
saque do dia 16/01/2015 no valor de R$200,00 pois
assim que entregou a quantia de R$900,00 à vítima,
também  lhe  entregou  o  cartão;  que  em  nenhum
momento  pediu  ajuda  de  qualquer  funcionário  do
banco para realizar a transação ilícita; que essa foi a
primeira vez que resolveu fazer algo dessa natureza
que encontra-se muito arrependida do que fez […] (fls.
18/19).

Em seu interrogatório judicial (mídia digital de fl. 45), disse que a

acusação seria parcialmente verdadeira uma vez que por três meses procedia

os saques dos proventos da vítima, no valor de R$904,00 (novecentos e quatro

reais), e que na data indicada na denúncia realmente efetuou um empréstimo,

no caixa eletrônico, em nome da ofendida no valor de R$1.000,00 (mil reais)
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não tendo a vítima conhecimento que ela o faria.

A par de todo o exposto, não há como ser acolhido o argumento

defensivo  de absolvição ante  a  fragilidade  probatória  dos  autos  quando se

observa  existir  prova  segura  dos  fatos  suscitados  na  denúncia,  estando  a

versão da vítima em plena harmonia com a confissão da ré, que, sublinha-se,

em  nenhum  instante  negou  ter  efetuado  o  empréstimo  sem  autorização

daquela.

Acrescenta-se que o fato de devolver ou não o valor subtraído

(R$1.000,00) é irrelevante para a configuração do crime, uma vez que ele se

consumou no momento em que a acusada retirou da conta bancária da vítima

a citada quantia.

Não há também como se proceder a desclassificação pleiteada,

uma vez que a ré utilizou da confiança que a vítima depositava nela, face a

amizade existente entre as duas, para acessar a conta bancária e subtrair o

dinheiro, a configurar perfeitamente a hipótese do inciso II do §4º do art. 155 do

Código Penal.

Nem  mesmo  há  como  se  suscitar  que  a  prática  delitiva  foi

realizada sob o pálio de uma excludente de ilicitude -  qual  seja:  estado de

necessidade  (art.  23,  I  c/c  art.  24,  ambos  do  CP)  –  com a  justificativa  de

precisar dar assistência ao filho e comprar-lhe remédios. 

Ora, o artigo 24 ao definir o estado de necessidade declina que

assim será considerado quem pratica o fato para salvar direito próprio ou alheio

de perigo atual que não provocou  nem podia de outro modo evitar. Nesse

norte, o fato de seu filho necessitar de remédios não justificaria, de nenhum

modo, a ação realizada pela ré, ainda mais quando a própria vítima, sob o crivo

do contraditório, afirmou que se soubesse que a ré precisava de dinheiro por

esse motivo, teria a ajudado, considerando a amizade que existia entre elas.
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Ademais, é válido sublinhar que a Defesa não se desincumbiu do

ônus  de  provar  (art.  156  do  CPP)  que  naquele  período  a  ré  não  estava

recebendo  sua  remuneração,  nem  mesmo  que  o  dinheiro  subtraído  foi

convertido na compra de remédios para o filho.

Nesse norte, não merece a sentença vergastada qualquer reforma

quanto  ao  mérito,  haja  vista  restar  plenamente  configurada  a  autoria  e  a

materialidade do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

No que pertine à dosimetria, ao contrário do que foi alegado no

corpo das razões recursais, o magistrado primevo aplicou na segunda fase a

atenuante de confissão espontânea reduzindo, por essa razão, a pena-base

em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa.

Outrossim, atente-se que todas as circunstâncias judiciais foram

bem avaliadas pelo magistrado,  inclusive no que pertine  aos antecedentes,

considerados bons por ser a ré tecnicamente primária.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão condicional da pena, da

leitura do art. 77 do Código Penal atente-se que um dos requisitos para a sua

aplicação é a não indicação ou cabimento da substituição prevista no artigo 44

do  Código  Penal.  Logo,  trata-se  de  instituto  subsidiário,  ou  seja,  apenas

quando  não  for  o  caso  de  substituição  de  pena  privativa  de  liberdade  por

restritiva  de  direitos  é  que  o  aplicador  do  direito  passará  a  observar  o

preenchimento, ou não, dos requisitos do artigo 77.

E, na hipótese em epígrafe, concluiu-se ser possível a conversão

do artigo 44 do Código Penal,  sendo aplicadas duas penas restritivas à ré

(prestação  de  serviços  à  comunidade  e  pena  pecuniária),  o  que  exclui  a

adoção da suspensão condicional da pena.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo. 
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É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Carlos Martins

Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto

Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 24 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR
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