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pena quando a pena-base veio a ser exasperada
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Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos,
faz jus o agente à substituição da pena corporal
por uma restritiva de direitos.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS

PARA REDUZIR  A PENA DE RENATO PARA PARA 02 (DOIS) ANOS, 07

(SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, E A DE MIGUEL PARA

03 ( TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,

E  SUBSTITUIR  A  PENA  DE  MIGUEL  POR  DUAS  RESTRITIVAS  DE

DIREITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA COM

O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal manejada  por  Renato  dos

Santos Guimarães (fl. 321) e Miguel Ferreira de Lima Filho (fls. 327/328) em

face da sentença de fls. 303/319, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara

Criminal  da  Capital que  julgando  parcialmente  procedente a  pretensão

punitiva estatal, os condenou nos seguintes moldes:

1- Renato dos Santos Guimarães:

Capitulação:   art.  155, §4º,  inc.  II  e IV,  c/c art.  71,
ambos do CP
Pena corpórea: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão;
Regime: aberto;
Substituição: por  02  penas  restritivas  de  direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária;
pena de multa: 35 (trinta e cinco) dias-multa;
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2- Miguel Ferreira de Lima Filho:

Capitulação:  art. 155, §4º, inc. IV, c/c art. 71, ambos
do CP
Pena corpórea: 04 (quatro) anos e 08 (seis) meses
de reclusão
Regime: semiaberto
pena de multa: 35 (trinta e cinco) dias-multa

Em suas razões recursais (fls. 330/332), o 1º Apelante – Renato

dos  Santos  Guimarães  pugna  pela  absolvição.  Para  tal,  alega  que  a  res

furtiva tratava-se de “sobra” e não pertencia à empresa que figura como vítima

na presente ação penal. Aduz, ainda, que deve ser observado o princípio da

insignificância. Subsidiariamente, suplica pela redução da pena estatal.

Por sua vez, o 2º Apelante – Miguel Ferreira de Lima Filho, nas

razões de fls. 345/363, postula por sua absolvição, afirmando que o Relatório

confeccionado pela autoridade Policial concluiu pela sua não participação no

fato delituoso, o que restou demonstrado pelo arcabouço probatório, segundo

sustenta.

Contra-arrazoando (fls. 335/338 e 365/368), o Representante do

Ministério Público a quo pugnou pela manutenção da sentença objurgada em

todos os seus termos. 

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Francisco Sagres Macedo Vieira, exarou o parecer de fls. 371/382 opinando

pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público a  quo ofereceu

denúncia  em desfavor de  Renato dos Santos Guimarães,  Miguel Ferreira
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de Lima Filho  (ora recorrentes) e Ailson de Queiroz Coutinho Segundo,

dando-os como incursos nas sanções penais  artigo 155, §4º, incisos II e IV

do CP, por terem,  Renato e  Ailson, entre outubro de 2013 a junho de 2014,

subtraído,  mediante  abuso  de  confiança,  diversas  caixas  de  cerâmica  e

porcelanato do depósito da empresa Porto Bello Shop, enquanto  Miguel era

encarregado de realizar o transporte da res furtiva.

Segundo a denúncia, Renato Guimarães, o qual desempenhava

a função de almoxarife  no supracitado estabelecimento comercial,  percebeu

que a matriz  da empresa,  por  vezes,  encaminhava material  em quantidade

superior ao que constava na nota fiscal, tendo ele reportado tal situação aos

seus  superiores,  ao  passo  que  recebeu  recomendação,  da  gerência,  que

deveria  registrar  esse  tipo  de  ocorrência  para  que  fosse  realizado  o

procedimento de devolução do material.

Conforme a peça pórtica,  Renato, com o transcorrer do tempo,

em  vez  de  registrar  tais  ocorrências,  passou  a  subtrair  o  excedente  de

produtos, para venda, propondo aos corréus Miguel e Ailson uma sociedade

para divisão dos lucros.

Prossegue  narrando  a  exordial  acusatória  que  a  vítima,  o

proprietário  da  empresa  lesada,  o  senhor  João  Enéas  Pereira,  tomou

conhecimento  do  fato  delituoso  por  meio  do  senhor Rosenildo  Lima,

funcionário da empresa vizinha.

De acordo com a peça pórtica,  um amigo da vítima,  o  senhor

Fernando Antônio do Nascimento, relatou-lhe que obtivera informações de

que Renato estava vendendo material subtraído da empresa. Fernando, então,

simulou interesse na aquisição dos produtos (peças de porcelanato avaliadas

em  R$  16.000,00),  tendo  o  acusado  Renato  as  oferecido  por  apenas  R$

6.000,00,  negociação  que  foi  realizada  na  casa  da  sogra  deste,  onde  os

produtos estavam armazenados.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ainda, conforme a peça vestibular, Miguel era o responsável pelo

transporte da res subtraída, enquanto  Ailson, o qual possuía a atribuição de

fiscalizar o trabalho de Renato na empresa, conduziu parte dos produtos para a

casa de Renato.

De acordo com as peças policiais, a  res furtiva foi localizada e

apreendida em uma residência pertencente a um amigo de Renato, após ter

sido retirada, por ele, da casa de sua sogra.

Interrogado  em  sede  policial  (fls.  36/37),  Renato dos  Santos

Guimarães  confessou a  prática  delitiva.  Na ocasião,  afirmou  que  agiu  em

conluio com Miguel, e que Ailson não tinha nenhum envolvimento com o

fato:

“(…) Que quando tinha uns 7/8 meses ‘de casa’ se
deparou  com  mais  um  carregamento  que  veio  com
material  além do pedido;  que separou tal  material  e
‘pensou em ganhar  alguma coisa  em cima’ e  então
não notificou o ocorrido a gerência; que com o material
já separado procurou um outro funcionário da casa,
o motorista MIGUEL, e perguntou ao mesmo se ele
também  queria  ‘ganhar  o  dele  em  cima’  e  ele
respondeu afirmativamente; que então foi traçada
uma  ‘parceria’  com  MIGUEL onde  o  interrogado
separava o material e MIGUEL se encarregava de
transportar  o  mesmo  e  também  ‘arrumar
comprador’
[…]
que AILSON é um outro funcionário da empresa; que a
responsabilidade de AILSON é de conferir e fiscalizar
o trabalho do interrogado;  que AILSON porém não
tinha como ficar sabendo da retirada do material
porque  o  interrogado  e  MIGUEL  costumavam
utilizar a técnica de colocar produtos a mais nos
carros de entrega da firma e desviar os mesmos
antes de chegarem aos seus respectivos destinos;
que  AILSON  portanto  não  tem  nada  com  o
‘esquema; que certa vez levou certa quantidade de
caixas de porcelanato para a casa de sua sogra no
bairro Quadramares; que chegou lá usando o próprio
veículo  da  empresa  (caminhão  baú),  guiado  pelo
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motorista MIGUEL  e ‘com um peão analfabeto’ que
acreditava que estava fazendo a entrega de um pedido
qualquer a um cliente (...)”

Ainda, em sede policial, Ailson (fls. 40/41) e  Miguel  (fls. 43/44)

negaram participação no delito.

Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 29). Auto de Entrega (fl.

30).

Em juízo, Renato manteve o teor de sua confissão, enquanto os

demais acusados mantiveram a tese negativa de autoria.

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

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,  condenando Renato

dos  Santos  Guimarães  a  uma  pena  03  (três)  anos  e  06  (seis)  meses  de

reclusão, em regime aberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa,sendo a reprimenda

corpórea substituída por 02 penas restritivas de direito; e Miguel Ferreira de

Lima  Filho a  uma  reprimenda  de  04  (quatro)  anos  e  08  (seis)  meses  de

reclusão,  em  regime semiaberto,  e  de35  (trinta  e  cinco)  dias-multa,  e

absolvendo o acusado Ailson de Queiroz Coutinho Segundo.

Irresignados,  os  réus  condenados  interpuseram  recurso

apelatório, pugnando pela reforma no decisum.

Analisemos, pois, cada um dos recursos.

1. DO APELO INTERPOSTO POR RENATO DOS SANTOS GUIMARÃES

Apesar de o acusado Renato ter confessado em sede policial e

em  juízo a  prática  do  delito  que  lhe  imputado,  sua  defesa  pugna  pela

Desembargador João Benedito da Silva
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absolvição, alegando que a res subtraída não pertencia a empresa Porto Bello,

uma vez que seria produto excedente. Aduz, ainda que, deve ser observado o

princípio da insignificância.

Contudo, não assiste razão o recorrente.

Isto  porque,  conforme  declarou  a  vítima,  durante  a  fase

processual  (mídia  audiovisual  –  fl.  213),  dentre  a  mercadoria  subtraída  e

posteriormente apreendida, apenas uma parte pertencia à fábrica e tratava-se

de material excedente que seria devolvida, enquanto outra parte pertencia de

fato a sua empresa.

Ademais, mesmo que toda a mercadoria subtraída pertencesse à

fábrica, como sustenta o apelante, ainda estaria configurado o delito do art.

155, do CP, uma vez que o acusado subtraiu coisa que não lhe pertencia, e

que  estava  sob  cuidado/guarda  da  empresa  para  qual  prestava  serviços,

valendo-se da função para praticar o delito em tela.

Vale destacar que o sujeito passivo nesses tipos de crime não se

limita ao proprietário da res, alcançando, também, o possuidor e até mesmo o

detentor  da  coisa  alheia  móvel,  desde  que  tenha  algum interesse  legítimo

sobre a coisa subtraída.

Em outras palavras, para a caracterização do delito de furto, faz-

se necessário demonstrar que a res furtiva pertence a alguém que não seja o

agente, não havendo a “necessidade de identificar o proprietário o possuidor”

(BITENCOURT, Tratado de Direito Penal – Parte Especial 3, 2014, p. 37).

Na hipótese, o acusado Renato dos Santos, valendo-se da função

que possuía na empresa Porto Bello Shopp, subtraiu para si, coisa móvel que

pertencia a terceiro, de modo que praticou o ilícito penal do art. 155, do CP.

Desembargador João Benedito da Silva
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Vale frisar que o réu era consciente do potencial ilícito de suas

condutas, uma  vez  que,  ao  ser  interrogado  em  juízo,  asseverou  estar

arrependido, afirmando que agiu em um momento de fraqueza.

De outra banda, ante a quantidade, a natureza e o valor da  res

furtiva  apreendida  (mais  de  100 caixas  de  porcelanato,  cerâmicas  e

pastilhas), descabido falar em aplicação do princípio da insignificância.

Sendo assim, diante da materialidade delitiva, demonstrada pelo

auto  de  apreensão,  e  da  autoria  inconteste  pela  confissão  do  acusado,

incabível o pleito absolutório.

2. DO APELO INTERPOSTO POR MIGUEL FERREIRA DE LIMA FILHO

Em suas Alegações,  o  recorrente Miguel  Ferreira  sustenta que

não participou ação criminosa praticada por Renato. 

Inicialmente,  acerca  do  Relatório  do  inquérito  policial,  que

concluiu pelo indiciamento apenas do réu Renato, por entender, a autoridade

policial, que inexistiu prova material em desfavor do suspeito Miguel Ferreira,

ora recorrente, se faz mister esclarecer que, para o oferecimento da denúncia,

o  Parquet não está  adstrito  à  conclusão  do  relatório  policial,  quando  da

formação de sua opinio delicti. 

Em outras  palavras,  o  Ministério  Público  não  está  vinculado à

conclusão do inquérito policial, que inclusive é prescindível para o oferecimento

de denúncia.

Assim, se as provas obtidas durante a fase inquisitorial continham

substrato  necessário  à  propositura  da  ação  penal,  desnecessário  que  a

conclusão do IP seja nesse mesmo sentido.

Desembargador João Benedito da Silva
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Esclarecido tal ponto, passemos a analisar a tese de negativa de

autoria.

Ao ser  interrogado pelo  magistrado sentenciante,  o  réu  Miguel

Ferreira afirmou que realizou a entrega dos produtos (caixas de porcelanato)

na  casa  da  sogra  de  Renato,  sem  saber que  a  res havia  sido  retirada

ilicitamente do depósito da empresa Porto Bello Shop, na qual trabalhavam, e

acreditando que a destinatária tratava-se de uma cliente da referida empresa. 

Na ocasião, relatou que realizou a referida entrega sob ordens de

Renato e sem nota fiscal:

Que nega as acusações que lhe são imputadas;  que
Renato  mandou  que  o  interrogado  levasse  44
(quarenta e quatro) caixas de cerâmica na casa de
um cliente; que realizou a referida entrega; que, após
alguns  dias,  soube  por  outros  funcionários  da
empresa, que aquela casa onde realizou a entrega era
do  sogro  de  Renato; que  realizou  a  entrega  sem
nota fiscal, apenas com o comprovante de entrega;
que  não  sabe  explicar  porque  Renato  acusa  o
interrogado; que não tem inimizade com Renato, mas
na  verdade  são  amigos;  que  já  chegou  a  arrumar
emprego para Renato; que Renato tinha “olho gordo”
com os bens da empresa;  que Renato já  chegou a
propor  ao  interrogado  que  vendessem  caixas  de
cerâmica excedente; que não aceitou a proposta feita
por Renato.
(Interrogatório Judicial do Acusado Miguel Ferreira
de Lima Filho – mídia audiovisual de fl. 248)

Entretanto,  suas  alegações  não  se  coaduam  com  os  demais

elementos do arcabouço probatório. Senão, vejamos.

Conforme dito alhures, o réu  Renato, ao confessar a prática do

delito, asseverou que agiu em conluio com Miguel Ferreira, afirmando que

ambos possuíam relação de estreita amizade

Desembargador João Benedito da Silva
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Que foi  trabalhar no almoxarifado da empresa Porto
Bello  por  indicação  do  corréu  Miguel; que,
costumeiramente,  chegava  material  excedente  da
fábrica;  que comunicou o fato a Miguel,  ocasião em
que  este  propôs  que  ficassem  com  aquele
excedente para eles, para venderem; que, em certa
ocasião, chegou uma quantidade grande de caixas de
cerâmicas a mais; que comunicou o fato a Miguel e
este levou os produtos para a casa da sogra do
interrogado; que  o  corréu  Ailson  não  tem  nenhum
envolvimento  com  o  fato  delituoso;  que  Ailson  não
verificava  a  subtração  porque  ele,  interrogado,  não
registrava o excedente.
(Interrogatório  Judicial  do  Acusado  Renato  dos
Santos Guimarães – mídia audiovisual de fl. 248)

Há de se destacar que  Miguel e  Renato possuem estreito grau

de amizade, conforme eles  próprios relataram, perante a autoridade judicial,

de  modo  que  não  se  percebe  na  palavra  deste,  a  intenção  de  prejudicar

aquele.

Corroborando com a tese acusatória, o corréu que fora absolvido,

Ailson de Queiroz, ao ser interrogado durante a fase processual, afirmou que o

senhor  Miguel,  na  condição  de  motorista  da  empresa, só  poderia  realizar

entregas mediante a emissão de documento específico, acompanhado da nota

fiscal do produto a ser entregue.

Que nega as acusações que lhe são imputadas; que
Renato tinha conhecimento que deveria informar aos
superiores  sobre  o  recebimento  de  produtos
excedentes;  que  Renato,  logo  que  começou  a
trabalhar no depósito da empresa, relatava sobre os
produtos  excedentes  que  recebia;  que  o  senhor
Miguel  não  possuía  autorização  para  utilizar  o
veículo  da  empresa  para  fins  diversos;  que  não
sabe dizer  se Miguel  estava envolvido na subtração
realizada por Renato; que Miguel só poderia realizar
entregas  mediante  a  emissão  de  um documento
determinando essa atividade; que esse documento
era emitido pelo interrogado; que o referido documento
continha nota fiscal,  termo de recebimento e rota de
entrega; que não emitiu nenhuma autorização para
que Miguel realizasse entrega na casa da sogra de
Renato;  que  toda  carga  que  sai  da  empresa,
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prescinde de nota fiscal, destino e comprovante de
entrega
(Interrogatório  Judicial  do  Aílson  de  Queiroz
Coutinho Segundo – mídia audiovisual de fl. 248)

Ainda, nessa vertente, a senhora Ednalva Siqueira Leal, apontada

como  sogra  de  Renato,  ao  prestar  depoimentos  em  juízo,  asseverou  que

Miguel e Renato foram juntos deixar as caixas de cerâmica em sua residência

Que Renato deixou caixas de cerâmicas na casa da
depoente; que não imaginava que aquelas cerâmicas
eram produto de crime; que Renato foi em um carro
tipo  “baú”,  deixar  as  cerâmicas  na  casa  da
depoente,  na  companhia  de  um  motorista;  que
acredita  que  o  motorista  era  o  corréu  Miguel,
presente naquele ato judicial; 

As demais testemunhas ouvidas nos autos, não presenciaram os

fatos e nada acrescentaram ao feito.

A par  de  todo  o  exposto,  vê-se  que  as  provas  coligidas,  ao

contrário  do  que  afirma o  Recorrente  Miguel  Ferreira,  conduzem à  certeza

necessária para a condenação não havendo nenhuma dúvida quanto ao acerto

da  decisão  monocrática,  ora  combatida,  e  a  responsabilização  penal  do

apelante.

Assim, descabidos os pleitos absolutórios.

No que tange à  dosimetria,  verifico que a sentença carece de

pequeno reparo.

Durante  a  1ª  Fase  da  dosimetria,  o  magistrado  singular,  ao

analisar as circunstâncias judiciais capituladas no art. 59 do CP, vislumbrou que

04 (quatro)  delas se demonstraram desfavoráveis a ambos os acusados,  a
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culpabilidade,  as  circunstâncias,  as  consequências do  crime  e  o

comportamento da vítima, conforme transcrevo abaixo:

“(…) a Culpabilidade ressoa intensa e merecedora de
exemplar  censura,  pois  o  réu  possuía  plena
consciência do ilícito que praticava e tinha arbítrio para
agir de modo diverso, mesmo assim atentou contra a
ordem  social  e  jurídica,  apresentando  alto  grau  de
reprovabilidade  em  sua  conduta,  devendo  tal
circunstância ser valorada negativamente;
[...]
consideradas  as  circunstâncias que  circundam  a
prática  delitiva,  mostraram-se  desfavoráveis  ao
acoimado, visto que o mesmo utilizou-se do caminhão
da  empresa  onde  trabalha  e  que  fora  vítima,  para
desviar  mercadorias  com  a  assistência  de  seu
comparsa, de modo que será valorada negativamente.
[...]
as consequências do delito foram graves, visto que
apenas parte dos bens foram recuperados, de modo
que deverá ser valorada negativamente.
[…]
A atitude  ou  o  comportamento  da  vítima,  capaz,
pode  facilitar  o  obstaculizar  a  prática  do  crime  ou
contravenção. Entretanto, no caso dos autos, em que
pese a vítima ter sido uma pessoa jurídica, em nada
influiu  para  a  prática  delituosa,  devendo
negativamente ser valorada em face do indigitado (...)”

Da  referida  análise,  fixou  a  pena  basilar,  para  cada  réu

condenado, em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Acerca  da  análise  da  culpabilidade,  inicialmente,  deve  ser

ressaltado que o “dolo”, em conformidade com a teoria finalista da ação (Hans

Welzel),  é  elemento  subjetivo  implícito  do  tipo,  consistente  na  vontade

consciente dirigida à finalidade de realizar (ou aceitar que se realize) a conduta

prevista no tipo penal incriminador, não podendo, assim, ser inserida na análise

da  culpabilidade  que  tem  por  elementos:  a  imputabilidade,  a  potencial

consciência sobre a ilicitude do fato e a exigibilidade da conduta diversa.

Ademais, não há que se confundir a culpabilidade que recai sobre
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a conduta típica e ilícita do agente com a culpabilidade a que se refere o caput

do artigo 59 do Código Penal. Sobre a matéria leciona o doutrinador Rogério

Greco:

[...] Logo no primeiro momento, quando irá determinar
a  pena-base,  o  art.  59  do  Código  Penal  impõe  ao
julgador, por mais uma vez, a análise da culpabilidade.
Temos de realizar, dessa forma, uma dupla análise da
culpabilidade: na primeira, dirigida à configuração da
infração penal, quando se afirmará que o agente que
praticou o fato típico e ilícito era imputável, que tinha
conhecimento sobre a ilicitude do fato que cometia e,
por  fim,  que  lhe  era  exigível  um  comportamento
diverso; na segunda, a culpabilidade será aferida com
o escopo de influenciar  na fixação da pena-base.  A
censurabilidade  do  ato  terá  como função  fazer  com
que  a  pena  percorra  os  limites  estabelecidos  no
preceito  secundário  do  tipo  penal  incriminador.
(GRECO, Rogério.  Código Penal  Comentado.  3ª ed.
Niterói, RJ: Impetus, 2009, fls. 139/140)

E a jurisprudência pátria expõe:

A  culpabilidade  que  o  artigo  59  do  Código  Penal
reclama exame, e eventualmente exaspera a pena, é
aquela  excessiva,  isto  é,  a  que  foge  ao  ordinário,
constituindo  plus  na  conduta  criminosa,  e  não  a
ordinária, que fundamenta a pena, pois esta, como dito
acima,  é  elemento  constitutivo  do  crime  (conceito
tripartido  de  delito).  No  caso  sub  judice,  a
culpabilidade dos réus não fugiu à normalidade, não
podendo  essa  moduladora  atuar  de  forma negativa.
(…). (TJRS - ACR: 70050764513 RS , Relator: José
Conrado  Kurtz  de  Souza,  Data  de  Julgamento:
18/12/2012,  Sétima  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2013)

AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES.  ARTIGO 121,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. ARTIGO
59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. ANÁLISE
DE  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  CONSIDERAÇÕES
SOBRE  A  IMPUTABILIDADE  E  CONSCIÊNCIA DA
ILICITUDE.  MAJORAÇÃO  DA  PENA-BASE.
FUNDAMENTOS  INIDÔNEOS.  "Pretendeu  o
legislador  que  o  'grau  de  culpabilidade',  e  não  a
culpabilidade,  fosse  o  fator  a  orientar  a  dosimetria
penal. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas
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aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade
receberão,  por  justiça,  uma  apenação  mais  severa"
(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral
(arts.  1º  a  120).  10.  ed.  rev.  e  atual.  São  Paulo:
Saraiva, 2006, v. 1. p. 436). (…) (TJSC - ACR: 382535
SC 2011.038253-5,  Relator:  Jorge  Schaefer  Martins,
Data  de  Julgamento:  18/11/2011,  Quarta  Câmara
Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal (Réu
Preso) n. , de Tangará)

Neste diapasão, a simples consciência do caráter ilícito e dos fins

danosos de  sua  conduta,  bem como da  reprovabilidade do  comportamento

empregado,  não constitui  elemento  idôneo  para  valorar  negativamente  a

culpabilidade, em nada influindo na fixação da pena-base.

Sobre  a  possibilidade  de  negativar  a  modulante  das

consequências do crime, quando a vítima não recupera o bem subtraído ou

recupera  apenas  parte  dele,  há  de  se  destacar  que  é  majoritário  o

entendimento de que o prejuízo suportado pelo ofendido é inerente ao tipo

penal. Não obstante, para o caso em comento, desnecessário aprofundarmos o

debate, uma vez que os autos não narram quantas caixas de cerâmicas e/ou

porcelanatos foram subtraídas pelos acusados (seja na denúncia, nas peças

policiais ou nas provas produzidas em audiência), de modo que não é possível

afirmar que apenas uma parcela da res foi recuperada.

Quanto  ao  comportamento  da  vítima,  tenho  que  tal

circunstância não poderia ter sido valorada de modo negativo aos acusados. É

que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do

crime,  ou  é  considerado  “normal  à  espécie”  ou  é  considerada  neutra,  não

havendo que falar em consideração desfavorável ao acusado.

Desse modo, a alegação de que a vítima "em nada influiu para a

prática delituosa" não justifica a exasperação da pena-base.

Neste sentido, nossos Tribunais já tem se posicionado acerca do
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tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
CP,  ART.  339).  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
RECURSO  DA  DEFESA.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DEVIDAMENTE  COMPROVADAS.
PLEITEADA  ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE
DOLO.  IMPOSSIBILIDADE.  PROVA TESTEMUNHAL
NO  SENTIDO  DE  QUE  O  RÉU  IMPUTOU
FALSAMENTE A TERCEIRO A PRÁTICA DE FURTO,
CIENTE  DE  SUA INOCÊNCIA.  INSTAURAÇÃO  DE
INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DO CRIME
NOTICIADO.  DOLO  DIRETO  CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O
crime de denunciação caluniosa, escorado no art. 339
do CP, configura-se quando o agente, imputando crime
a alguém, dá causa à investigação policial,  processo
judicial,  instauração  de  investigação  administrativa,
inquérito civil  ou ação de improbidade administrativa.
Exige-se,  portanto,  o  dolo  específico:  Os  agentes
precisam atuar  sabendo que  o  imputado é  inocente.
Demonstrado, no caso concreto, que a instauração do
inquérito  deu-se  à  margem de prova  até  mesmo da
materialidade,  e  também  sem  elementos  da  autoria,
resta configurado o tipo. Ao que tudo indica, a denúncia
foi animada por desavença com a vítima, configurando
a  elementar  subjetiva  (dolo  específico),  de  sorte  a
firmar  o  juízo  de  condenação.  DOSIMETRIA.  PENA-
BASE.  VALORAÇÃO  NEGATIVA  DO
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA  SEM
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA. REDUÇÃO
PROCEDIDA  DE  OFÍCIO.  READEQUAÇÃO  DA
REPRIMENDA QUE SE IMPÕE.  O STJ entende que
"quando o comportamento da vítima não contribui
para  o  cometimento  do  crime,  ou  é  considerado
‘neutro’  ou  ‘normal  à  espécie’,  não  há  falar  em
consideração  desfavorável  ao  acusado. Nesse
sentido:  HC  n.  95.675/MS,  Ministro  Og  Fernandes,
Sexta  Turma,  DJe  28/3/2011;  HC  n.  178.148/MS,
Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  Quinta  Turma,  DJe
24/2/2012)" (AREsp n. 669649, Ministro Sebastião Reis
Júnior). (TJSC; ACR 2015.028760-8; São Lourenço do
Oeste;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Getúlio
Corrêa; Julg. 12/06/2015; DJSC 29/06/2015; Pág. 557) 

Verifico,  contudo,  que  as  circunstâncias  do  crime,  conforme

fundamentou  o  juízo  primevo,  foram  desfavoráveis  aos  sentenciados  e,

portanto, justificam, o afastamento da pena basilar do mínimo legal.
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Assim, após esta reanálise,  em que apenas uma circunstância

judicial  remanesce desfavorável  aos sentenciados,  a  pena-base,  para  cada

acusado,  deverá  ser  reduzida  para 03  (três)  anos e  03  (três)  meses  de

reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em face  do  reconhecimento  da  confissão  espontânea,  o  juízo

monocrático reduziu em 01 ano e 10 dias-multa, a pena do acusado Renato

dos Santos, devendo, portanto, sua pena ser fixada, provisoriamente em  02

(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em virtude do aumento realizado pela aplicação do instituto da

continuidade delitiva, na razão de 1/6 (um sexto), a pena do réu Renato dos

Santos Guimarães será fixada, definitivamente, em 02 (dois) anos, 07 (sete)

meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 23 dias-multa. Já a pena do

réu Miguel Ferreira de Lima Filho,  deverá ser fixada, ao final, em 03 (três)

anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de  35 dias-

multa.

Em virtude da redução procedida, imperiosa a readequação do

regime inicial para o cumprimento da reprimenda estatal, devendo o acusado

Miguel  Ferreira  de  Lima  Filho  iniciar  o  cumprimento  da  pena  em  regime

aberto.

Ainda, em razão da minoração operada, verificam-se preenchidos

os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal, em relação ao

sentenciado  Miguel  Ferreira  de  Lima Filho. Sendo  assim,  substituo  a  pena

privativa  de  liberdade  por  02  (duas) restritiva  de  direitos,  quais  sejam

prestação de serviços à comunidade ou a uma entidade públicae prestação

pecuniária, nos termos a serem indicados pelo Juízo de Execução.

Forte  em tais  razões,  dou provimento parcial  ao apelo para
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reduzir para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,

e 23 dias-multa a pena imposta ao acusado Renato dos Santos Guimarães;

bem como reduzir para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão, além de  35 dias-multa  a pena imposta réu Miguel Ferreira de

Lima Filho, além de readequar o regime inicial de cumprimento da pena para

o  regime  aberto,  devendo,  ainda,  a  pena  corpórea,  em  relação  a este

segundo recorrente, ser substituída por duas penas restritivas de direitos,

consistentes  na  prestação de  serviços à  comunidade  ou  a  uma entidade

pública e prestação pecuniária, nos termos a serem indicados pelo Juízo de

Execução.

É como voto.

         Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci Juvino da

Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 12

(doze) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR
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