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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000700-97.2015.815.0311 – 2ª Vara da Comarca
de Princesa Isabel/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Cinthia Kalina Cruz da Silva
ADVOGADO: Gislene Maciel Monteiro (OAB/PB 19.967) 
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO
CONSUMADO.  ESTELIONATO  TENTADO
(DUAS VEZES). CONTINUIDADE DELITIVA.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO
DE  DOCUMENTO  PÚBLICO  E
PARTICULAR.  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.  AUSÊNCIA DE PROVAS.  NÃO
ACOLHIMENTO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
ABSORÇÃO  DOS  DELITOS  DE  FALSIDADE
IDEOLÓGICA  E  FALSIFICAÇÃO  DE
DOCUMENTO  PELO  DELITO  DE
ESTELIONATO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  17  DO  STJ.
POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO
FALSIFICADO  NÃO  SE  ESGOTOU  COM  A
PRÁTICA  DO  CRIME  DE  ESTELIONATO.
REDUÇÃO  DA  PENA.  PENA  BASE
REDIMENSIONADA QUANTO AO CRIME DE
ESTELIONATO.  MODIFICAÇÃO  DO  REGIME
DE  CUMPRIMENTO  DA  REPRIMENDA
IMPOSTA.  ADMISSIBILIDADE.  PENA
INFERIOR  A  08  (OITO)  ANOS.  EFEITO
EXTENSIVO  QUANTO  A  CORRÉ.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.  Restando  provado  que  a  ré,  mediante  ardil,  em
associação criminosa, obteve para si vantagem ilícita,
em  prejuízo  alheio,  mediante  uso  de  documento
público (CNH) e documento equiparado a particular
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(Cartão do Banco), não há que se falar em absolvição.

2.  Inconcebível  a  aplicação  da  Súmula  nº  17  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  se  a  potencialidade
lesiva do documento falsificado não se esgotou com a
prática do crime de estelionato, de modo a inviabilizar
subsequente  utilização  no  cometimento  de  outros
delitos de mesma ou distinta espécie.

3.  Levando  em  consideração  as  circunstâncias
judiciais, as quais teve, apenas, as consequências do
crime como desfavorável a ré, conforme trecho da
sentença  guerreada,  a  sentença  merece  ser
reformada quanto a este ponto.

4. O quantum da pena aplicada restou em 07 (sete)
anos,  06  (seis)  meses  de  reclusão  para  cada  ré,
portanto, não excedeu a 08 (oito) anos de reclusão,
devendo assim, ser aplicado o regime semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código
Penal.

5.  Inaplicável  a  substituição  da  pena  corporal  por
restritivas de direitos, ante a expressa vedação do artigo
44 do Código Penal.

6. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso
interposto por um dos réus, se fundado em motivos que
não  sejam  de  caráter  exclusivamente  pessoal,  deve
aproveitar aos outros, conforme dispõe o art. 580, CPP. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  em dar  provimento  parcial  ao  recurso,  para
reduzir a pena para 07  (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 64 (sessenta e
quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à
época dos fatos, em regime semiaberto, aproveitando-se a corré, Isabella da Silva
Carvalho, nos termos do voto do Relator. 

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Princesa Isabel/PB, Cinthia Kalina Cruz da
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Silva e Isabella da Silva Carvalho, foram denunciadas como incursas nos arts. 171,
caput, c/c art. 14, II (duas vezes), art. 171, caput, (uma vez), c/c art. 71, e, ainda,
arts. 288, 297, 298 e 304, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do
mesmo diploma). 

Narra a peça acusatória que no dia 09 de junho de 2015, por
volta das 09h20min, na Agência do Banco do Brasil, município de Tavares/PB, as
denunciadas,  acompanhadas  de  terceiros  não  identificados,  em  associação
criminosa, obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a erro
funcionário da mencionada agência, mediante uso de documento público (CNH) e
documento equiparado a particular (Cartão do Banco), os quais foram anteriormente
falsificados pelas mesmas, e, ainda, tentaram sacar outra quantia em espécie, não
conseguindo pelo fato de não haver mais dinheiro na agência. 

A denúncia relata que, no mesmo dia, algumas horas depois, as
acusadas tentaram realizar os mesmos delitos na agência do Banco do Brasil na
cidade de Santa Terezinha/PE. 

Nesse  dia  dos  fatos,  na  agência  da  cidade  de  Tavares,  a
denunciada, Cinthia Kalina Cruz da Silva, usando uma CNH com sua foto, mas com
os dados de uma promotora de Justiça do Estado de São Paulo, "Paula Magalhães",
bem como um cartão bancário com os dados desta, realizou um saque no valor de
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Após saírem da referida agência, o caixa do
banco, desconfiado da transação, levou a situação até o gerente da agência, que, ao
verificar o RG contido no cadastro do Banco, percebeu que a titular da conta não era
a pessoa que havia efetuado as transações. 

Em seguida, o gerente entrou em contato com a correntista Paula
Magalhães, que informou não ter feito as transações e providenciaria o bloqueio dos
cartões, ocasião em que, teria o gerente do banco acionado a polícia militar, que, em
diligência na cidade de Santa Terezinha/PE, localizou o veículo descrito, em que
havia duas mulheres dentro. 

Consta  na inicial,  que os  policiais  fizeram a abordagem e,  ao
revistarem o veículo, encontraram vários cartões bancários, documentos pessoais,
todos  em nome  de  terceiros,  06  aparelhos  celulares  com chip,  outros  12  chips
telefônicos, e a quantia de R$ 4.502,20, além de vários comprovantes e boletos de
transação bancária em nome de pessoas e instituições diferentes. 

Nesse momento, o caixa do Banco do Brasil de Santa Terezinha
informou que uma senhora havia acabado de tentar fazer um saque em nome de uma
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cliente do Rio de Janeiro, e suspeitando se tratar de um golpe, reteve a CNH e cartão
bancário. O policial militar enviou fotos das duas mulheres que estavam no carro
para o gerente da agência do banco de Tavares/PB, o qual de pronto reconheceu-as
como autoras do golpe que ocorreu em sua agência, horas antes. 

A  instrução  seguiu  regularmente,  com  apresentação  das
alegações finais (fls.360-366; 375-408 e 415-416).

Finda  a  instrução,  em  sentença  de  fls.  418-427,  o  MM juiz
julgou procedente a denúncia, para, em consequência, condenar Cinthia Kalina Cruz
da Silva e Isabella da Silva Carvalho, nos ditames do art. 171, caput, (uma vez), art.
171, caput, c/c art. 14, II (duas vezes), c/c art. 71, e, ainda, arts. 288, 297, 298 e 304,
todos  do  Código  Penal,  em  concurso  material  (art.  69  do  mesmo  diploma).
Aplicando as reprimendas da seguinte maneira: 

1. PARA A RÉ CINTHIA KALINA CRUZ DA SILVA:

1.1.  ESTELIONATO  CONSUMADO  -  ART.  171  DO  CP
(AGÊNCIA BB DE TAVARES/PB): 

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 02 (anos) anos e 01 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias- multa, à base de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não  havendo circunstância  de  aumento  ou  de  diminuição de
pena para serem aplicadas,  restou como definitiva  para este delito a pena  de 02
(dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no montante
unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

1.2.  ESTELIONATO TENTADO - ART. 171 DO CP C/C
ART. 14, II (AGÊNCIA BB DE TAVARES/PB)(art. 171 do CP):

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no montante unitário de 1/30
(um  trinta  avos)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  a  qual  tornou
definitiva ante a ausência de demais circunstâncias a serem consideradas.

1.3.  ESTELIONATO  TENTADO.  ART.  171  DO  CP C/C
ART. 14, II  (AGÊNCIA BB DE SANTA TEREZINHA/PE):

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
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em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no montante unitário de 1/30
(um  trinta  avos)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  a  qual  tornou
definitiva ante a ausência de demais circunstâncias a serem consideradas.

1.4. DA CONTINUIDADE DELITIVA:

Considerando a aplicação da regra do crime continuado e tendo
em vista que a jurisprudência consolidada do STJ e STF aplica como critério para
efetuar o aumento da pena a quantidade de crimes derivados perpetrados, que deve
incidir sobre a pena mais grave, aplicou o magistrado a exasperação no patamar de
1/5 da pena do estelionato consumado acima definida, restando a  pena definitiva
em 02  (dois)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão  e  20  (vinte)  dias-multa,  no
montante unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos
fatos. 

1.5. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 288 DO CP:

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  01 (um) ano de reclusão, a qual tornou definitiva ante a ausência de demais
circunstâncias a serem consideradas.

1.6. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – ART.
297 DO CP:

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 02  (anos)  anos  e  20  (vinte)  dias-multa,  à  base  de  1/30  do salário-mínimo
vigente  à  época  dos  fatos,  a  qual  tornou  definitiva  ante  a  ausência  de  demais
circunstâncias a serem consideradas.

1.7. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR –
ART. 298 DO CP:

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no montante unitário de 1/30
(um  trinta  avos)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  a  qual  tornou
definitiva ante a ausência de demais circunstâncias a serem consideradas.

Em  razão  do  concurso  material,  somou  as  penas  aplicadas
totalizando-as em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semi-aberto
em estabelecimento a ser designado pelo juízo das execuções penais.
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1.8. USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 304 DO CP:

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 02 (anos) anos e 20 (vinte) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente
à época dos fatos, a qual tornou definitiva ante a ausência de demais circunstâncias a
serem consideradas.

1.9. DO CONCURSO MATERIAL:

Considerando as regras do art.  69 do Código Penal,  somou o
magistrado as penas impostas, restando a pena definitiva em  08 (oito) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no montante unitário de 1/30
(um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime, inicialmente, fechado.

2. QUANTO A RÉ ISABELLA DA SILVA CARVALHO:

2.1.  ESTELIONATO  CONSUMADO  -  ART.  171  DO  CP
(AGÊNCIA BB DE TAVARES/PB): 

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 02 (anos) anos e 01 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias- multa, à base de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não havendo circunstância  de  aumento ou de diminuição de
pena para serem aplicadas,  restou como definitiva  para este  delito  a pena de  02
(dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no montante
unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2.2.  ESTELIONATO TENTADO - ART. 171 DO CP C/C
ART. 14, II (AGÊNCIA BB DE TAVARES/PB)(art. 171 do CP):

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no montante unitário de 1/30
(um  trinta  avos)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  a  qual  tornou
definitiva ante a ausência de demais circunstâncias a serem consideradas.

2.3.  ESTELIONATO  TENTADO.  ART.  171  DO  CP C/C
ART. 14, II  (AGÊNCIA BB DE SANTA TEREZINHA/PE):

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
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em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no montante unitário de 1/30
(um  trinta  avos)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  a  qual  tornou
definitiva ante a ausência de demais circunstâncias a serem consideradas.

2.4. DA CONTINUIDADE DELITIVA:

Considerando a aplicação da regra do crime continuado e tendo
em vista que a jurisprudência consolidada do STJ e STF aplica como critério para
efetuar o aumento da pena a quantidade de crimes derivados perpetrados, que deve
incidir sobre a pena mais grave, aplicou o magistrado a exasperação no patamar de
1/5 da pena do estelionato consumado acima definida, restando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no montante
unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 

2.5. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 288 DO CP:

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  01 (um) ano de reclusão, a qual tornou definitiva ante a ausência de demais
circunstâncias a serem consideradas.

2.6. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – ART.
297 DO CP:

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  02  (anos)  anos  e  20  (vinte)  dias-multa,  à  base  de  1/30  do salário-mínimo
vigente  à  época  dos  fatos,  a  qual  tornou  definitiva  ante  a  ausência  de  demais
circunstâncias a serem consideradas.

2.7. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR –
ART. 298 DO CP:

Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no montante unitário de 1/30
(um  trinta  avos)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  a  qual  tornou
definitiva ante a ausência de demais circunstâncias a serem consideradas.

Em  razão  do  concurso  material,  somou  as  penas  aplicadas
totalizando 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto em
estabelecimento a ser designado pelo juízo das execuções penais.

2.8.  USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 394 DO CP:
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Após fundamentar as circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  02  (anos)  anos  e  20  (vinte)  dias-multa, à  base  de  1/30  do salário-mínimo
vigente  à  época  dos  fatos,  a  qual  tornou  definitiva  ante  a  ausência  de  demais
circunstâncias a serem consideradas.

2.9. DO CONCURSO MATERIAL:

Considerando as regras do art.  69 do Código Penal,  somou o
magistrado as penas impostas, restando a pena definitiva em  08 (oito) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, no montante unitário de 1/30
(um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime, inicialmente, fechado.

Irresignada, a ré, Cinthia Kalina da Silva apelou a esta Instância
Superior pugnando pela absolvição, alega que as provas colhidas não demonstram a
presença de todos os elementos constitutivos dos crimes a ela imputados. Alega,
ainda, que a materialidade está comprovada apenas em relação ao evento ocorrido na
cidade de Tavares/PB, contudo, não há nos  autos  elementos  suficientes  que
demostrem a autoria delituosa com relação a apelante.

Acrescenta,  que  os  delitos  em  questão,  quais  sejam;  uso  de
documento falso (art. 304, CP), ou até mesmo falsificação de documentos público
(art. 298, CP), estariam absorvidos pelo crime previsto no art. 171, do CP, por força
do princípio da consunção. 

Dessa forma, requer,  a ora apelante,  a reforma da r.  sentença
para  absolvê-la,  nos  termos  do art.  386,  inc.  VII,  do  CPP,  alegando inexistirem
provas suficientes e robustas para a condenação. 

Pugna, ainda, pela aplicação do princípio da consunção quanto
ao uso de documento falso e falsificação de documento público, os quais estariam
absorvidos pelo crime previsto no art. 171 do CP, consoante Súmula 17 do STJ.

Subsidiariamente,  pela  redução  da  reprimenda  aplicada,
fixando-a no patamar mínimo, bem como, considerando as atenuantes previstas no
art. 65, inc. III, alíneas "a" e "d", do CP. 

Ao final, que seja substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 484-495).

Em  contrarrazões  o  Ministério  Público  manifestou-se  pelo
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desprovimento do recurso. (fls. 498-501).

Remetidos  os  autos  à  douta  Procuradoria  de  Justiça,  ofertou
parecer pelo não provimento do recurso para que seja mantida a sentença guerreada
em todos os seus termos. (fls. 504-511).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

O recurso é tempestivo e adequado, eis que se trata de apelação em
face de sentença penal condenatória, o qual fora interposto dentro do prazo legal de 05
(cinco) dias, além de não depender de preparo, por ser pública a presente ação penal,
consoante dispõe a Súmula n° 24 deste E. TJ/PB.

Ante  a tempestividade e presentes os  demais pressupostos  de
admissibilidade, conheço do recurso.

                                2. DO MÉRITO (inexistência de preliminares):

2.1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO:

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença  condenatória  proferida  pelo  magistrado  singular,  pugnando  por  sua
reforma, a fim absolver a ré, Cinthia Kalina Cruz da Silva, mediante a aplicação do
princípio in dubio pro réu, por absoluta fragilidade das provas. 

Todavia,  não  há  como  acolher  tal  pretensão,  eis  que  resta
amplamente  demonstrado  nos  autos  as  condutas  delitivas  praticadas  por Cinthia
Kalina Cruz da Silva e descritas na exordial acusatória. 

De início, insta dizer que a sentença de fls. 418-427 atendeu ao
teor do art. 381, III, do CPP1, por conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos
que ocasionaram a condenação da apelante, perfazendo, assim, o silogismo esperado
(subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando maiores

1 Art. 381. A sentença conterá:
[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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delongas  quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitiva em face da ré, eis
que  o  Juiz  a quo prolatou  a sentença objurgada  de  acordo  com os  aspectos  fáticos,
jurídicos e probatórios discorridos nos autos, de forma convincente à luz da legislação e
da  jurisprudência  vigente,  valendo-se,  primordialmente,  para  o  fim condenatório,  dos
depoimentos testemunhais, além das demais provas documentais, deixando claro, pois,
que a apelante cometera os crimes descritos na inicial acusatória (fls. 02-06) e no decreto
punitivo (fls. 418-427).

Além  do  mais,  o  emérito  magistrado  seguiu  à  risca  a  linha
garantista e fez uso do livre convencimento motivado disposto no art.  155 do CPP
(princípio da persuasão racional do juiz), talhando sua sentença com critérios objetivos
e dentro do ideal de justiça, pois bem sopesou os elementos do processo, consoante o
quadro fático que lhe foi apresentado, formando, assim, o seu juízo de valor, motivo
pelo qual não há que se falar de absolvição, como pretendido pela defesa.

Ora, como é sabido, a interpretação do arcabouço probatório, para
fins  de  condenação,  parte  do  somatório  sistematizado  dos  elementos  angariados  ao
longo dos autos, podendo, assim, o juiz se valer, para formar seu convencimento, dos
que foram colhidos tanto do inquérito como da instrução, desde que todas as provas
utilizadas, na sentença, tenham sido submetidas ao crivo do contraditório, que ocorre em
Juízo.

Isto é possível porque o  nosso sistema de avaliação de provas é
orientado  pelo  princípio  da  persuasão  racional  do  juiz  (ou  do  livre  convencimento
motivado) previsto no citado art.  155 do CPP, em que o magistrado da causa pode
fundamentar sua decisão conforme a convicção extraída do acervo probatório. In verbis:

CPP – “Art.  155.  O juiz  formará sua convicção pela
livre  apreciação  da  prova  produzida  em contraditório
judicial,  não  podendo  fundamentar  sua  decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação,  ressalvadas  as  provas  cautelares,  não
repetíveis ou antecipadas.”

Na hipótese, as provas estão entrelaçadas e convergem em apontar,
retilineamente, para a apelante como uma das autoras dos delitos em estudo, pois os
elementos  colhidos  no  inquérito  foram confirmados  em Juízo,  mediante  o  crivo  do
contraditório. Vejamos:

Quanto  aos  crimes  de  estelionato  praticado  na  cidade  de
Tavares/PB e a tentativa de estelionato praticada na cidade de Santa Terezinha:
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Analisando  as  imagens  contidas  na  mídia  de  fls.  129,
especialmente na minutagem 1:05:33, 1:11:00 (1º vídeo do CD), 1:09:25 (3º vídeo
do CD), e outras minutagens ainda do mesmo CD, verifica-se, com clareza, que
foram  as  acusadas  que  praticaram  a  conduta  delituosa  na  agência  bancária  em
Tavares/PB,  bem  como,  na  agência  bancária  em  Santa  Terezinha/PB,  tentando
praticar  o  mesmo golpe,  utilizando-se  para  tanto,  de  documentos  falsificados,  os
quais foram devidamente apreendidos e que estão colacionados aos autos. 

Consoante  se  verifica,  os  depoimentos  das  testemunhas
descreveram minuciosamente toda a ação praticada pela apelante e sua comparsa,
tanto o golpe aplicado na agência bancária em Tavares/PB e a tentativa ocorrida na
agência de Santa Terezinha/PE, como o reconhecimento das acusadas como sendo
participantes da associação criminosa e autoras dos crimes descritos na denúncia. 

Assim, pelos depoimentos das testemunhas Damião Hermínio
Leite, Valmir Mendes, Allan Nunes Leite (os três às fls. 270), Paula Magalhães da
Silva Renno (fl. 374) e de Renato Dias Araújo (que era o gerente do BB agência de
Tavares),  foi  possível  identificar  todo  o  caminho  delitivo  praticado  por  Cinthia
Kalina Cruz da Silva e Isabella da Silva Carvalho, restando claro a autoria delitiva
das acusadas nos crimes acima narrados. 

Além disto, os seis aparelhos celulares com chip's, apreendidos
no  interior  do  veículo  com  as  acusadas,  foram  submetidos  a  perícia  no  IPC,
constando laudo pericial de dispositivos de telefonia móvel às fls. 190/202.

Consta,  ainda,  o  Laudo  Pericial  de  Exame  Grafotécnico  dos
documentos apreendidos em poder destas, o qual concluiu pela comprovação de que
as CNH's contendo a foto da ré Cinthia Kalina e os dados de Paula Magalhães da
Silva Renno não é autentica, bem como a CNH retida pelo caixa bancário de Santa
Terezinha/PE, apresentada pela terceira mulher, ainda não identificada, participante
da associação criminosa, contendo os dados de Mônica Ferraro Sgarbi Moraes da
Silva, também não é autêntica. 

De  outro  modo,  observa-se  que  os  cartões  de  créditos
apreendidos  encontram-se dentro de um envelope,  grampeados na contracapa do
segundo volume. 

Em que pese as alegações prestadas pela apelante, de que não
teria praticado tais condutas, o conjunto probatório coligido durante a instrução do
processo faz cair por terra todas as alegações falaciosas da ré. 
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Com  efeito,  a  materialidade  e  autoria  dos  três  estelionatos
narrados  na  denúncia  (estelionato  consumado no banco do Brasil  da  agência  de
Tavares/PB e estelionatos tentados, um na mesma agência e outro na agência do
mesmo  banco  em  Santa  Terezinha/PE,  logo  depois)  estão  suficientemente
demonstrados por todo o complexo arcabouço probatório produzido no Inquérito
Policial respectivo e durante a instrução criminal, razão pela qual, não havendo que
se falar em absolvição por ausência de provas.

Devendo, no entanto, ser devidamente reconhecida a presença
da continuidade delitiva referente aos três estelionatos mencionados,  como fez o
magistrado sentenciante,  tendo em vista  que os  delitos  foram cometidos  em (...)
"condições de tempo, lugar,  maneira de execução e outras semelhantes, devendo,
assim, ser aplicada a pena de um só crime, aumentada de 1/6 a 2/3. 

Quanto ao crime de Associação Criminosa:

Vê-se nos presentes autos que restou amplamente demonstrado
a Associação Criminosa praticada pela apelante e as demais pessoas envolvidas nas
ações delitivas, consoante descrito no art. 288 do CP:

“Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas,
para o fim específico de cometer crimes: (Redação
dada pela Lei n° 12.850, de 2013) (Vigência)  Pena
- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos”. 

Segundo a corrente doutrinária majoritária, a reunião de três ou
mais  pessoas  com  o  fim  de  cometimento  de  crimes  precisa  se  somar  a  outros
elementos  indicadores  de  uma atividade  permanente,  estruturada  no  tempo e  no
espaço, com características de estabilidade e previsão de lucros. 

Ora,  no  caso  em  tela,  verifica-se  que  ficou  sobejamente
evidenciado  que  as  acusadas,  Cinthia  Kalina  Cruz  da  Silva  e  Isabella  da  Silva
Carvalho, acompanhadas de terceiras pessoas ainda não identificadas, falsificavam e
usavam  documentos  falsos  para  a  prática  de  estelionato,  aplicando  golpes  em
agências bancárias, obtendo vultosa quantia de dinheiro auferidos de forma ilegal. 

Forçoso concluir, portanto, que os depoimentos prestados nos
autos  e  as  demais  provas  produzidas  sob  o  crivo  do  contraditório,  não  pairam
dúvidas  acerca  da  responsabilidade  da  acusada  quanto  a  Associação  Criminosa,
revelando-se inviável a pretensão absolutória.
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Quanto aos crimes de falsificação de documento particular e
documento público:

Consta nos autos que as denunciadas, acompanhadas de terceiros
não identificados, em associação criminosa, obtiveram para si vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo a erro funcionário da mencionada agência, mediante uso
de  documento  público  (CNH)  e  documento  equiparado  a  particular  (Cartão  do
Banco), os quais foram anteriormente falsificados.

Mais uma vez, verifica-se restar configurado nos autos a autoria,
materialidade e autoria dos crimes de falsificação de documento público (art. 297 do
CP), falsificação de documento particular (art. 298 do CP) e uso de documento falso
(art. 304 do CP). 

Com efeito, quando da prisão em flagrante efetuada no dia 09 de
junho de 2015, foram apreendidos em poder das denunciadas diversos documentos
pessoais  de terceiros,  em especial,  o documento público de Carteira Nacional de
Habilitação,  com foto da segunda denunciada,  porém,  em nome da vítima Paula
Magalhães da Silva Renno,  cuja inautenticidade foi  atestada no laudo de Exame
Documentoscópico de fls. 321/325, incidindo, assim, no tipo legal do art. 297 do CP.

 Ademais,  verifica-se  que  o  cartão  bancário  apresentado  pela
associação  criminosa,  também  em  nome  da  vítima  mencionada,  foi  igualmente
falsificado (fraudado), incidindo no tipo legal do art. 298 do CP. 

Quanto ao crime de uso de documento falso:

Por sua vez, o crime de uso de documento falso, praticado pelas
denunciadas,  foi  consumado  tanto  quando  da  prática  dos  estelionatos  acima
delineados,  como  quando  foram apresentados  perante  a  autoridade  policial  para
ludibriar esta quanto à real identificação das promovidas, o que gerou, inclusive, a
necessidade de identificação criminal das mesmas. 

2.2.  DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO:

Em suas  razões  recursais,  pugna a apelante pela aplicação do
princípio da absorção ou consunção, o qual é aplicado quando uma norma penal
incriminadora  constitui  meio  necessário  ou  normal  fase  de  preparação  ou  de
execução  de  outro  crime,  devendo  haver  dependência  ou  subordinação  entre  as
condutas. 
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Como cediço,  aplica-se o princípio da absorção ou consunção
quando uma norma penal incriminadora constitui meio necessário ou normal fase de
preparação  ou  de  execução  de  outro  crime,  devendo  haver  dependência  ou
subordinação entre as condutas. 

A aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de
um ilícito penal a funcionar, tão somente, como estágio de preparação ou execução
de crime mais grave, sendo neste sentido a lição de Damásio Evangelista de Jesus:

“O comportamento descrito pela norma consuntiva
constitui a fase mais avançada na concretização da
lesão  ao  bem  jurídico,  aplicando-se,  então,  o
princípio de que major absorbet minorem. Os fatos
não se apresentam em relação de espécie e gênero,
mas de  minus a plus, de conteúdo a continente, de
parte e todo, de meio e fim, de fração a inteiro.”
(JESUS,  Damásio  Evangelista  de.  DIREITO
PENAL,  Parte  Geral.  São  Paulo:  Saraiva,  2002,
p.114.)

Com  efeito,  a  interpretação  a  contrário  sensu do  enunciado
transcrito, permite concluir pela existência de concurso de crimes quando o falso não
se esgota no estelionato, remanescendo a possibilidade de sobrevirem novas lesões.

In casu, os documentos de identidade falsificado não esgota sua
potencialidade lesiva no estelionato, afastando-se a incidência do enunciado 17, da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

"Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais
potencialidade lesiva, é por este absorvido."

Ora,  isso  significa  que,  no  caso  em tela,  o  crime  de  uso  de
documento falso  não se  exauriu na prática  do  crime de  estelionato,  tanto que  o
documento foi utilizado em duas oportunidades distintas, a primeira na Agência do
Banco do Brasil da cidade de Tavares/PB e a segunda perante a Agência Bancária da
cidade de Santa Terezinha/PB. 

Portanto, a tese da apelante, não pode prosperar, por não ocorrer
a absorção a que se refere a Súmula n.º 17 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, como os crimes de falsificação de documento
público,  falsificação  de  documento  particular  e  uso  de  documento  falso  foram
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autônomos e ultrapassaram os limites dos estelionatos praticados, atingido mais de
um  bem  jurídico  tutelado  pelas  normas  penais,  não  se  deve  aplicar  ao  caso  o
princípio da consunção e a Súmula nº 17 do STJ, havendo,  assim, mais de uma
conduta autônoma típica. 

Nesse  sentido,  colaciona-se  o  entendimento  majoritário  da
jurisprudência. 

“STJ-0425875) HABEAS CORPUS. DELITO DE
USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  TESE  DE
ABSORÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO.
INAPLICABILIDADE  DA SÚMULA Nº  17  DO
STJ.  POTENCIALIDADE  LESIVA  DO
DOCUMENTO  FALSIFICADO  QUE  NÃO  SE
ESGOTOU  NO  ESTELIONATO.  ORDEM  DE
HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Inconcebível
a aplicação da Súmula nº 17 do Superior Tribunal
de Justiça, se a potencialidade lesiva do documento
falsificado não se esgotou com a prática do crime de
estelionato,  de  modo  a  inviabilizar  subsequente
utilização  no  cometimento  de  outros  delitos  de
mesma ou distinta espécie. Precedentes.  2.  Ordem
de  habeas  corpus  denegada.  (Habeas  Corpus  nº
209554/SP  (2011/0134534-3),  5ª  Turma  do  STJ,
Rel. Laurita Vaz. j. 05.09.2013, DJe 11.09.2013)”.

“PENAL.  HABEAS  CORPUS.  FALSIDADE
IDEOLÓGICA E  ESTELIONATO.  APLICAÇÃO
DO  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONCURSO  FORMAL.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE  ACIMA  DO
MÍNIMO  LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE  COM  RELAÇÃO  À
CULPABILIDADE,  PERSONALIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME  E
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA.  I  -  A
orientação emanada do enunciado nº 17 da Súmula
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  como
pressuposto lógico a ideia de que o falso exaure sua
potencialidade  lesiva  ao  constituir-se  crime  meio
para a consecução do delito fim, que é o estelionato
(Precedentes).  II  -  Sendo a falsidade meio para o
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estelionato,  não  se  exaurindo  neste,  inviável  a
aplicação  do  princípio  da  consunção,  por
permanecer  a  falsidade  apta  à  prática  de  outras
atividades  delitivas.  Aplica-se,  nestes  casos,  o
concurso  formal  de  crimes,  e  não  o  concurso
material.  (Precedentes  do STF).  III  -  Na  hipótese
dos autos, a falsificação empregada não esgotou sua
potencialidade lesiva no estelionato, tendo sido, ao
contrário,  utilizada  por  diversas  vezes  nos  crimes
praticados  pelo  paciente.  Inviável,  portanto,  a
aplicação do princípio  da consunção.  (…) Ordem
parcialmente  concedida.  (STJ,  HC  125.331/MG,
Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  Rel.  p/  Acórdão
Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,
julgado em 09/02/2010, DJe 08/03/2010)”.

Assim tem sido o entendimento desta Câmara Criminal:

“TJPB-0039914)  APELAÇÃO  CRIMINAL.
CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO
DE  DOCUMENTO  PÚBLICO.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSORÇÃO DO CRIME DO ART.  297 DO CP.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA 17 DO
STJ.  IMPOSSIBILIDADE.  POTENCIALIDADE
DO  FALSO  QUE  EXORBITA  A ESFERA  DO
ESTELIONATO.  CRIMES  INDEPENDENTES.
APELO DESPROVIDO. Inaplicável o princípio da
consunção,  porquanto  a  carteira  de  habilitação
falsificada não exauriu sua potencialidade lesiva no
estelionato praticado eis que possível sua utilização
para  o  cometimento  de  outras  fraudes.  Não
aplicação  da  Súmula  17  do  STJ.  (Apelação  nº
0001415-33.2012.815.0251,  Câmara  Criminal  do
TJPB,  Rel.  João  Benedito  da  Silva.  DJe
22.07.2016)”.

2.3. DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA:

Subsidiariamente,  pugna a defesa pela redução da reprimenda
aplicada, fixando a pena no patamar mínimo, bem como, que sejam consideradas as
atenuantes previstas no art. 65, inc. III, alíneas "a" e "d", do CP.

Apelação nº 0000700-97.2015.815.0311                                                                                                CMBF – Relator 16



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

Eis,  em  suma,  os  termos  do  recurso  interposto,  os  quais,
entrementes, merecem prosperar em parte, consoante as razões adiante expendidas: 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a pena-base deverá quedar-se
entre  o  mínimo  e  máximo  previstos  para  o  crime,  cujo  quantum será  definido
segundo os referenciais do artigo 59, do Código Penal: quanto mais favoráveis ao
culpado forem estes referenciais, mais próxima do mínimo deverá ser a pena; quanto
mais desfavoráveis forem, mais próxima do máximo a pena haverá de ser fixada.

Ao perlustrar os termos da sentença referente às circunstâncias
judiciais quanto ao crime de estelionato consumado (art. 171 do CP (fls. 422-422/v),
observa-se que houve equívoco do magistrado, notadamente, quando da aplicação da
pena-base.

Assim,  na  primeira  fase,  a  elevação  da  pena,  malgrado  não
decorra  de  mera  operação  aritmética,  deve  guardar  correspondência  com  a
quantidade de circunstâncias judiciais incididas pelo agente. 

Para  tanto  cumpre  observar  que  o magistrado  singular
estabeleceu a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, quando o
tipo penal previsto no art. 171 do CP, traz uma variação de 01 (um) a 05 (cinco) anos
de reclusão. 

Todavia, a sentença merece ser reformada quanto a este ponto,
uma  vez  que,  levando  em  consideração  as  circunstâncias  judiciais,  apenas,  as
consequências  do  crime  fora  tida  como  desfavorável  a  ré,  conforme  trecho  da
sentença guerreada. Vejamos:

“(...) a)  culpabilidade: não exorbitou da essência do
tipo penal em epígrafe, razão pela qual não há de ser
valorada negativamente; b)  antecedentes: trata-se de
pessoa tecnicamente primária. c) conduta social: não
há  elementos  para  sua  valoração  negativa.  d)
personalidade  do  agente: não  há  elementos  que
indiquem alterações  de personalidade,  demonstrando
ser  ela  comum  ao  homem  médio;  e)  motivos: não
devem ser tidos como negativos, ante a ausência de
prova contrária nos autos; f) circunstâncias: não são
desfavoráveis; g) consequências: devem ser valoradas
negativamente, pelo fato dos valores não terem sido
recuperados.  h)  comportamento  da  vítima:  não
contribuiu para a prática do crime.
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Alicerçado, assim, no art. 171, caput, do CP, fixo, a
pena-base em 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE
RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, no
montante unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-
mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  por  entender
suficiente para expiação do crime”. 

Nesse contexto, considerando que são 08 (oito) as circunstâncias
judiciais e que a pena média (diferença que resulta da subtração da pena máxima
pela mínima cominada em abstrato), para o estelionato, é de 04 (quatro) anos, cada
circunstância do artigo 59, CP, poderia elevar a pena base em até 06 (seis) meses, o
que corresponde a 1/8  (um oitavo) sobre a pena média.

Desta forma, reduzo o quantum da pena-base para 01 (um) ano e
06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no montante unitário de 1/30 (um
trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por entender suficiente para
expiação do crime.

Em  segunda  fase,  acertadamente,  o  douto  magistrado,  não
constatou a presença de atenuantes ou agravantes, uma vez que a ora apelante em seu
interrogatório  (CD audiovisual,  às  fls.  270),  não  confessou à  prática  dos  delitos
narrados  na  peça  inicial  acusatória,  bem como,  não  fora  constatado  que  mesma
cometeu o crime por motivo de relevante valor social ou moral, conforme alega em
suas razões recursais, verificando o magistrado não haver a presença de atenuantes e
agravantes, pelo que, mantenho os termos da sentença quanto a esta fase dosimétrica.

Em  3ª  fase,  não  havendo  circunstância  de  aumento  ou  de
diminuição de pena para serem aplicadas, tenho para este delito a pena de 01 (um)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no montante unitário de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da  continuidade  delitiva,  mantenho a  majoração da
pena  em 1/5  (um quinto),  eis  que  se  tratam de  três  infrações,  sendo  pacífico  a
jurisprudência  que,  em se  tratando de aumento de pena referente  à  continuidade
delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3
infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3,
para 7 ou mais infrações, restando a pena definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove)
meses  e  18 (dezoito)  dias  de reclusão e  14 (catorze)  dias-multa,  no montante
unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim,  quanto aos  demais  crimes em que a apelante  fora
condenada, previstos nos arts. 171, caput, c/c art. 14, II (duas vezes), art. 171, caput,
(uma vez), c/c art. 71, e, ainda, arts. 288, 297, 298 e 304, todos do Código Penal,
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percebe-se que o magistrado aplicou as respectivas penas em seu patamar mínimo
legal,  razão pela qual a sentença deve permanecer em seus termos quanto a este
ponto.

Isso porque é pacífico em nossa jurisprudência que a redução da
pena não pode ficar aquém do mínimo legal, com base na Súmula 231 do STJ, que
assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do  mínimo
legal”.

A propósito:

“STJ-0936487) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM  RECURSO  ESPECIAL.  REDUÇÃO  DA
PENA-BASE  AQUÉM  DO  MÍNIMO  LEGAL.
SÚMULA  Nº  231/STJ.  ACÓRDÃO
EMBARGADO  DE  ACORDO  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE.  SÚMULA
Nº  168/STJ.  RECURSO  INDEFERIDO
LIMINARMENTE. (Embargos de Divergência em
REsp nº 1.663.854/PE (2017/0073359-2), STJ, Rel.
Maria Thereza de Assis Moura. DJe 20.11.2017)”.

“STJ-0735566)  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  EXAME
DE  MÉRITO  PELO  TRIBUNAL  A  QUO  NO
JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE.  SÚMULA  123/STJ.
CONFISSÃO.  REDUÇÃO  DA  PENA  ABAIXO
DO  MÍNIMO.  IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  231/STJ.
ACÓRDÃO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A
ORIENTAÇÃO  JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. PATAMAR
DE  REDUÇÃO  DA  MINORANTE  PELO
TRÁFICO  PRIVILEGIADO.  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
FUNDAMENTAÇÃO EM DADOS CONCRETOS.
Agravo  conhecido  para  negar  provimento  ao
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recurso especial.  (Agravo em Recurso Especial  nº
1.095.716/SP  (2017/0109503-8),  STJ,  Rel.
Sebastião Reis Júnior. DJe 01.06.2017)”.

Ao final considerando as regras previstas no concurso material
de crimes (CP 69), somo as penas de cada delito, perfazendo a reprimenda definitiva
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

2.3.  DO  REGIME  INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DA
PENA: 

Cumpre salientar que o Código Penal,  em seu artigo 33, § 2º,
determina  que  as  penas  privativas  de  liberdade  deverão  ser  executadas  em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  fixando,  ainda,  os  critérios  para  a
escolha do regime inicial do cumprimento de pena. 

Conforme se  verifica  na  sentença  de  fls.  109-117,  a  apelante,
Cinthia  Kalina  Cruz da Silva,  bem como a  corré,  Isabella  da  Silva  Carvalho, são
primárias  e  possuem bons  antecedentes,  além das  circunstâncias  judiciais,  em sua
maioria, terem sido favoráveis. 

Ademais, o quantum da pena aplicada restou em 07 (sete) anos,
06 (seis)  meses  de  reclusão para  cada,  portanto,  não excedeu a  08 (oito)  anos  de
reclusão, devendo assim, ser aplicado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea "b", do Código Penal, segundo o qual: "o condenado não reincidente, cuja pena
seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la
em regime semiaberto.

O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal se coaduna
com o mencionado artigo, mas indo além para dispor que a imposição de regime de
cumprimento  mais  severo  do  que  a  pena  aplicada  requer  fundamentação  idônea:
Súmula nº 719, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea.

De fato, na presente hipótese, a acusada fora condenada à pena
de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e não possui quaisquer anotações, o que
lhe possibilitaria prima facie, obter o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena privativa de liberdade.

Á propósito:

"48606948  -  PENAL E  PROCESSUAL  PENAL.
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CRIMES  DE  ROUBO  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
ADEQUAÇÃO.  CONCURSO  FORMAL
PRÓPRIO.  QUANTUM  DE  EXASPERAÇÃO.
NÚMERO  DE  INFRAÇÕES.  REGIME  DE
CUMPRIMENTO  DE  PENA.  ALTERAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a
valoração  negativa  da  circunstância  judicial  da
culpabilidade, a conduta do agente deve ultrapassar
o  juízo  de  censurabilidade  já  imposto  pela  norma
incriminadora,  o  que  não  restou  demonstrado  no
caso em tela. 2. Havendo a violação da integridade
física e moral de mais de um menor, não há como
sustentar a tese de crime único quanto ao delito de
corrupção de menores. 3. Tendo o agente praticado o
crime de  roubo e  corrupção de  menores  mediante
uma  só  conduta,  é  de  ser  observada  a  regra  do
concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do
CP),  aplicando-se  a  pena  do  crime  mais  grave,
acrescida  de 1/6 até  a  metade,  variável  de  acordo
com o número de infrações cometidas. 4. Fixa-se o
regime  inicial  semiaberto  para  o  início  do
cumprimento da pena, uma vez que o réu é primário,
a  pena  imposta  é  inferior  a  8  (oito)  anos  e  as
circunstâncias  judiciais  lhe  são  favoráveis.  5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF;
Rec  2013.10.1.009670-3;  Ac.  823.786;  Terceira
Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; DJDFTE
08/10/2014; Pág. 364.".

"47112172 - APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO
DE  AUSÊNCIA  DE  PROVA  SUFICIENTE  À
CONDENAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  ACERVO
PROBATÓRIO  HÁBIL  A  DEMONSTRAR  A
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DO  DELITO.
DEPOIMENTO  DA VÍTIMA E  TESTEMUNHA.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  DOSIMETRIA DA
PENA.  FIXAÇÃO  DE  PENABASE  ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
FAVORÁVEL.  RÉU PRIMÁRIO.  REFORMA DA
PENA.  REGIME  INICIAL DE  CUMPRIMENTO
DA  PENA  NO  SEMIABERTO.  RECURSO
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CONHECIDO  E  PROVIDO  EM  PARTE.  (...)  4.
Sobre  o  quantum  da  pena  aplicada,  após  detida
análise  das  fases  de  dosimetria,  principalmente  no
que  tange  a  pena-base,  que  deve  ser  fixada  com
alicerce nas circunstâncias insculpidas no art. 59 do
CPB,  reformo  a  sentença,  tornando  a  pena  em
definitivo no patamar de 07 (sete) anos e 01 (um)
mês e  15 (quinze)  dias  de  reclusão.  5.  Quanto ao
regime  inicial,  por  terem  sido  reconhecidas  as
circunstâncias judiciais favoráveis ao réu primário e
de  bons  antecedentes,  bem  como  em  razão  do
quantum  da  pena,  deve  ser  aplicado  o  regime
semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b",
do Código Penal, segundo o qual “o condenado não
reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e
não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-
la em regime semiaberto”. Precedentes. 6. Recurso
conhecido  e  provido  em  parte.  (TJCE;  APL
000194064.2000.8.06.0096;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Mário  Parente  Teófilo  Neto;
DJCE 11/07/2014; Pág. 46).

Este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"56032860 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
DENÚNCIA.  Tentativa  de  roubo  duplamente
majorado (art. 157, §2º, I e II do CP). Materialidade
e  autoria  comprovadas.  Condenação.  Pretendida
absolvição  por  insuficiência  de  provas.
Inadmissibilidade.  Confissão  espontânea.  Réus
capturados  em  flagrante,  imediatamente  após  a
prática  do  delito.  Alegada  exacerbação  na
reprimenda  aplicada.  Fixação  da  pena-base
levemente  acima  do  mínimo  legal  devidamente
justificada.  Causas  de  aumento.  Valoração
desfundamentada.  Redimensionamento.  Regime
inicial  de  cumprimento  da  pena.  Alteração que  se
impõe.  Apelo  parcialmente  provido.  Inadmissível
falar  em  insuficiência  de  provas  se  os  elementos
indiciários  constantes  do  caderno  processual
apontam, induvidosamente, para o réu a prática da
conduta  que  lhe  é  irrogada,  mormente  se
comprovada a autoria  com a confissão espontânea
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do  acusado,  bem  como  a  prisão  em  flagrante
imediatamente após a prática do delito.  Segundo a
redação  da  recente  Súmula  nº  443  do  STJ,  “o
aumento  na  terceira  fase  de  aplicação da  pena  no
crime  de  roubo  circunstanciado  exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua  exasperação  a  mera  indicação  do  número  de
majorantes”.  "  (.)  é  excessivamente  rigoroso
estabelecer  o  regime  fechado  para  o  início  de
cumprimento  da  pena  para  condenados  primários,
devendo o sentenciante se ater às disposições do art.
33,  §  3º,  c/c  art.  59  do  CP,  especialmente  se
concretizou a pena no patamar mínimo para o roubo
qualificado.  O  regime  semiaberto  afigura-se  mais
compatível, visando a ressocialização do condenado.
" (TJMG. Apcrim 2.0000.00.361482-0/000 (1). Rel.
Desª. Maria celeste porto. Publ. : 15.06.2002). Apelo
parcialmente  provido.  (TJPB;  ACr
001.2009.002798-6/001; Rel. Juiz Conv. Wolfram da
Cunha Ramos; DJPB 21/09/2010; Pág. 8)  Ante o
exposto,  dou  provimento  parcial  a  apelação,  para
que  seja  mantida  a  pena  privativa  de  liberdade,
alterando o regime inicial de cumprimento da pena,
do fechado para o regime semiaberto".

Por tais, considerações acima descritas, verifica-se que o regime
semiaberto afigura-se mais compatível, visando a ressocialização da condenada.

Outrossim, deixo de aplicar  a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, eis que, não se converte a pena privativa de liberdade
em penas restritivas de direitos aos delitos cuja pena imposta seja superior a 04 (quatro)
anos, bem assim quando for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, por
força do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal, in verbis:

“Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são
autônomas e  substituem as  privativas  de  liberdade,
quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a
quatro anos e o crime não for cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa ou,  qualquer que seja a
pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada
pela Lei nº 9.714, de 1998)”.
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Ante tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, para,
mantendo  a  condenação,  retificar  a  reprimenda  imposta,  no  sentido  de  aplicar  a
recorrente a pena final de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 64 (sessenta
e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao
tempo do fatos, alterando o regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o
regime semiaberto, conforme os fundamentos acima sopesados, estendendo tais efeitos
a  corré  Isabella  da  Silva  Carvalho,  em face das  disposições  do art.  580 do CPP,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o
Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
08 de março de 2018.

João Pessoa, 09 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                      Relator
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