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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0034394-91.2016.815.2002  –  7ª  VARA
CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz de Direito convocado para substituir
o Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Representante do Ministério Público
APELADOS: Aldo da Silva Trajano e Amanda Inês da Silva Trajano
ADVOGADO: Eduardo Henrique Nogueira Luna

APELAÇÃO  CRIMINAL. FURTO
QUALIFICADO  PELO  CONCURSO  DE
PESSOAS,  MEDIANTE  FRAUDE.
EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  O  DELITO  DE  ESTELIONATO  EM
CONTINUIDADE DELITIVA.  PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.  ABSORÇÃO DO DELITO DE
FURTO  QUALIFICADO  PELO  CONCURSO
DE  PESSOAS  PELO  ESTELIONATO.
IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO  PELO  CRIME  DE
ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA.  PLEITO  NÃO
ACOLHIDO.  PROVAS  INSUFICIENTES.
AFASTAMENTO  DA EMENDATIO  LIBELLI
OPERADA,  E  CONDENAÇÃO  POR  FURTO
QUALIFICADO  MEDIANTE  FRAUDE
(CRIME  CONTINUADO)  E  NÃO
ESTELIONATO. PROCEDÊNCIA. A FRAUDE
OPERADA NÃO  FOI  USADA COMO  MEIO
PARA  OBTER  O  CONSENTIMENTO  DA
VÍTIMA,  ESTA  EM  MOMENTO  ALGUM
FORNECEU SEUS BENS AOS AGENTES,  O
QUE  CARACTERIZARIA O  ESTELIONATO.
FURTO  QUALIFICADO  PELO  CONCURSO
DE AGENTES DA CARTEIRA DE CÉDULAS
DA  VÍTIMA  EM  CONCURSO  MATERIAL
COM  OS  FURTOS  QUALIFICADOS
MEDIANTE  FRAUDE  PELO  USO  DOS
CARTÕES  DE  CRÉDITOS  DA VÍTIMA EM
TRÊS  ESTABELECIMENTOS  COMERCIAIS
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(CONTINUIDADE  DELITIVA).  NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.  Diante  da  insuficiência  de  provas,  no  caderno
processual,  que  demonstre  a  participação  de  uma
terceira pessoa, juntamente com os réus, na prática
dos  delitos  em  epígrafe,  imperiosa  se  faz  a
manutenção da absolvição da figura típica do artigo
288 do Código Penal.

2. A conduta perpetrada pelos acusados configura o
crime  de  furto  qualificado  pela  fraude,  e  não  o
estelionato,  uma  vez  que,  em  momento  algum  a
vítima entregou seus cartões de créditos, tampouco
forneceu as senhas, já que para a configuração do
estelionato,  se  faz  necessário  que  a  vítima  seja
enganada  pelo  agente,  que  lhe  entrega
voluntariamente o bem. No caso dos autos, a vítima,
teve sua carteira, com os cartões de créditos, furtada
do  interior  do  seu  veículo,  sem  que  se  tenha
conhecimento de como os agentes conseguiram as
senhas e assim se apropriar de valores da mesma,
através das compras efetuadas.

3.  Verifica-se que os bens subtraídos, constantes na
carteira de cédulas da ofendida, distintos dos cartões
de  créditos,  não  foram  utilizados  na  prática  dos
delitos  subsequentes,  o  uso  fraudulento  destes,
portanto,  não guardam relação com estas condutas
posteriores, e assim, não pode ser considerado crime
meio, se quer foram recuperados, não havendo que
se falar em aplicação do princípio da consunção.

4. Diante da divergência na maneira de execução, no
modus operandi, ainda que praticados no mesmo dia
e  na  mesma  cidade,  não  há  como  reconhecer  a
continuidade  delitiva,  e  sim  aplicar  o  concurso
material  entre  o  furto  da  carteira  de  cédulas  da
vítima, e o furto pelo uso fraudulento dos cartões de
créditos  da  mesma  (em  continuidade  delitiva),
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incidindo, portanto, a regra do art. 69 do CP.

V I  S  T O S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para fixar
as penas de ambos os réus em 05 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão, além do
pagamento de 580 dias multa, no regime semiaberto. Expeça-se mandado de prisão,
decorrido o prazo de Embargos sem manifestação. 

RELATÓRIO

Perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Aldo da Silva
Trajano e Amanda Inês da Silva Trajano,  foram denunciados como incursos nas
sanções do art. 155, § 4°, incisos IV, art. 155, § 4°, II e IV, c/c o art. 71, e do art.
288, todos c/c o artigo 69 do Estatuto Pátrio Repressivo.

Narra a peça acusatória, que, no dia 24 de novembro de 2016,
aproximadamente  às  11h50min,  os  acusados subtraíram a carteira  de  cédulas  da
vítima Cassandra Costa Gondim, que se encontrava no interior do seu automóvel,
nas proximidades do Colégio Evolução, Bairro Miramar, nesta Comarca, enquanto a
vítima desceu a buscar seus filhos na referida escola.

Segundo, ainda, a exordial acusatória, algumas horas depois da
prática do furto acima narrado, os acusados, na companhia de terceiro indivíduo não
identificado, e com modo de agir diverso, utilizaram os cartões de crédito da vítima,
de modo fraudulento, para realizarem compras diversas, equivalente a quantia de R$
8.000,00 (oito mil reais) em estabelecimentos comerciais desta Capital, dentre eles o
supermercado Bompreço.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  Juiz  de  Direito  operou  a
emendatio libelli  e  julgou procedente,  em parte,  a  denúncia,  absolvendo os réus
Aldo da Silva Trajano e Amanda Inês da Silva, da imputação quanto ao crime
previsto no artigo 288 do Código Penal, e condenando-os nas sanções do art. 171,
c/c o art. 71, do CP, aplicando a pena da seguinte maneira: 

1. Para o acusado Aldo da Silva Trajano

-  após  análise  das  circunstâncias  judiciais  (apreciação  única,  referente  às  três
condutas incriminadas em desfavor da vítima), fixou a pena base, para cada delito,
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em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 240 (duzentos e quarenta) dias-
multa. Pela atenuante da confissão espontânea, diminui a reprimenda em 06 (seis)
meses, e 60 (sessenta) dias-multa, perfazendo o total de 03 (três) anos de reclusão
e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Pela continuidade delitiva, com observância ao art. 71 do CP,
aumentou ¼ (um quarto) da reprimenda acima imposta, tendo em vista a prática de
três  infrações,  resultando no quantum de  03 (três)  anos  e  09  (nove)  meses  de
reclusão, e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-
mínimo, a qual tornou definitiva. Fixou o regime inicial de cumprimento da pena o
aberto. 

Preenchidos, na visão monocrática, os requisitos do artigo 44
do Estatuto Pátrio Repressivo, ocorreu a substituição a pena corporal por restritivas
de direitos,  nas modalidades de prestação de serviços à comunidade, e prestação
pecuniária, no valor de 3 (três) salários-mínimos a serem recolhidos em favor da
vítima Cassandra Costa Gondim. 

2. Para a acusada Inês da Silva Trajano

-  após  análise  das  circunstâncias  judiciais  (apreciação  única,  referentes  as  três
condutas incriminadas em desfavor da vítima), fixou a pena base, para cada delito,
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 240 (duzentos e quarenta) dias-
multa. Pela atenuante da confissão espontânea, diminui a reprimenda em 06 (seis)
meses, e 60 (sessenta) dias-multa, perfazendo o total de 03 (três) anos de reclusão
e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Pela continuidade delitiva, com observância ao art. 71 do CP,
aumentou ¼ (um quarto) da reprimenda acima imposta, tendo em vista a prática de
três  infrações,  resultando no quantum de  03 (três)  anos  e  09  (nove)  meses  de
reclusão, e 225 (duzentos e vinte e cinco dias-multa, à razão de 1/30 do salário-
mínimo, a qual tornou definitiva. Fixou o regime inicial de cumprimento da pena o
aberto. 

Atendidas, integralmente, pela égide monocrática, os requisitos
do artigo 44 do Estatuto Pátrio Repressivo, substituiu a pena corporal por restritivas
de direitos,  nas modalidades de prestação de serviços à comunidade, e prestação
pecuniária, no valor de 3 (três) salários-mínimos a serem recolhidos em favor da
vítima Cassandra Costa Gondim. 

Inconformado,  o  Representante  do  Ministério  Público  apelou,
pugnando, pela condenação dos acusados como incursos no art. 155, § 4°, IV, no art.
155, § 4°, II e IV, c/c o art. 71, no art. 288, todos c/c o art. 69 do Estatuto Pátrio
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Represssivo  (fls. 265-279). 

Ofertadas  as  contrarrazões  pela  Defesa,  aduzindo  o  não
provimento do recurso (fls. 314-319).

Nesta Instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
opinou,  pelo  provimento  parcial,  para  afastar  a  emendatio  libelli,  condenado  os
acusados pelos crimes de furto, ambos qualificados, mantendo a sentença nos demais
termos, inclusive, mantendo a absolvição pelo crime do art. 288 do Código Penal (fls.
327-331).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que,  com ele
concordando, pediu dia para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

A pretensão  recursal  do  Representante  do  Ministério  Público
consubstancia-se  na  contrariedade  à  sentença  condenatória  proferida  pelo  ilustre
magistrado singular, pugnando pela condenação dos acusados como incursos no art.
155, § 4°, IV, no art. 155, § 4°, II e IV, c/c o art. 71, no art. 288, todos c/c o art. 69 do
Estatuto Pátrio Repressivo.

Segundo  recolhe-se  do  caderno  processual,  no  dia  24  de
novembro de 2016, por volta das 11h50min, a vítima, Cassandra Costa Gondim, foi
buscar seus filhos no colégio Evolução, estacionou seu automóvel nas proximidades,
desceu do carro, e após se dirigir a citada escola, a acusada, Amanda Inês da Silva
Trajano,  saiu  do  veículo  Honda  City,  placas  KKW-6330/PE,  conduzido  pelo
denunciado Aldo da Silva  Trajano,  seu esposo,  e  adentrou no carro da ofendida,
subtraindo-lhe  a  carteira  de  cédulas,  contendo  documentos  pessoais  e  cartões  de
crédito.

Para a prática do referido delito, conclui-se que os acusados já
estavam observando a movimentação naquele local antes da subtração ser efetivada,
não havendo provas de como a porta do automóvel da vítima foi aberta. 

Infere-se, ainda, dos autos que, no mesmo dia em referência, por
volta  das  13h20min,  os  acusados,  na  companhia  de  um  terceiro  indivíduo,  não
identificado, com modo de agir diverso, utilizaram cartão de crédito da vítima, com
uso fraudulento da senha pessoal, para realizarem diversas compras (medicamentos,

Apelação Criminal N.º 0018143-59.2013.815.0011                                                     CMBF - Relator                     5



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

garrafas  de  uísque,  aparelho  celular),  cujos  valores  totalizaram  a  quantia  de  R$
8.000,00 (oito mil reais).

Logo após a realização das compras, a vítima Cassandra Gondim
informou haver tomado conhecimento da utilização de seus cartões de crédito em
estabelecimentos  da  Capital,  operações  estas  não  efetuadas  por  ela,  através  de
mensagens de texto via sms enviadas ao celular do seu cônjuge. 

Este fato levou a ofendida a pensar que havia perdido sua carteira
de cédulas e dirigiu-se à Delegacia de Polícia para realizar o boletim de ocorrência.
Contudo, no dia seguinte, foi informada pelo segurança do colégio, no qual, seus
filhos estudam, que havia presenciado uma mulher saindo do interior do seu veículo.
Em razão disso, foram analisadas as imagens de segurança da aludida escola, as quais
mostraram a  acusada  Amanda  Inês,  entrando no automóvel  Honda  City,  referido
anteriormente,  conduzido pelo seu esposo,  o recorrido Aldo Trajano,  logo após a
subtração da carteira de cédulas de Cassandra Costa (fls. 19; 26-27).

Colheram-se imagens das câmaras de segurança, também, de um
dos estabelecimentos  comerciais,  nos  quais  foram realizadas  as compras,  com os
cartões de crédito da vítima, e constatou-se o uso dos cartões pelos acusados Aldo e
Amanda. (fls. 20-22).

Quando do cumprimento da prisão preventiva dos recorridos, e
dos mandados de busca e apreensão,  foram encontrados com estes vários objetos
pertencentes a terceiras pessoas, tais como documentos de identidade, carteiras de
cédulas, cartões de crédito, cheques, dentre outros, além de um distintivo da Polícia
Civil do Estado de Pernambuco (fls. 77-79).

Consta,  ainda,  nos  autos,  informações  de  que  os  denunciados
agiram também no Estado de Alagoas, cujo prejuízo ocasionado foi equivalente a R$
40.000,00, com modo de agir semelhante ao caso em epígrafe (fls. 71). 

Depreende-se,  ainda,  do  caderno  processual,  que  o  réu  Aldo
Trajano participou de um assalto ocorrido no dia 31.11.2016, em frente ao Colégio
Motiva Ambiental,  no Bairro de Tambaú, nesta Capital,  praticado contra a vítima
Vinícius  de  Lucena  Bezerra,  no  qual  subtraiu  a  carteira  de  cédulas  deste,  e
posteriormente foram realizadas compras e saques em caixas eletrônicos com o cartão
de crédito da esposa da vítima, que se encontrava na carteira surrupiada (fls. 95-97).

A autoria  e  a  materialidade  dos  delitos  restam  amplamente
comprovadas, de modo a positivar a existência dos crimes de maneira cristalina, o
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que se  depreende das  suficientes  provas  colhidas  durante  as  fases  inquisitorial  e
processual,  tais  como  Certidão  de  Ocorrência  policial  (fls.  12-15),  documentos
acostados às fls. 19-29; 67-90, e depoimentos testemunhais, todos acordes com o
direcionamento tomado na condenação. 

O acusado Aldo da Silva Trajano, em seu interrogatório judicial,
confessou o furto da carteira de cédulas da ofendida Cassandra, e uso posterior dos
cartões de crédito para realizarem compras em uma farmácia e em supermercados.
Disse  que havia  duas  senhas,  dos  cartões  (VISA e  MASTER),  anotadas  em um
cartão de visita da vítima, dentro da carteira, e que a porta do carro da ofendida
estava aberta. Negou a prática de qualquer outro delito relativo a outras vítimas, e
que  apenas  praticou os  delitos  em comento  por  desespero,  pois  estava  cheio  de
dívidas e recebendo ameaças dos seus credores (mídia às fls. 212).

A ré Amanda Inês da Silva Trajano, quando ouvida, perante a
autoridade judicial, confessou que entrou no carro da vítima Cassandra e pegou sua
carteira que estava dentro da bolsa. Disse que dentro da carteira estavam as senhas
anotadas  em  um  “blocozinho”,  que  eram  duas  senhas,  discriminadas  como
OUROCARD e outro que não lembra (mídia às fls. 212).

A vítima, Cassandra, relatou que se dirigiu ao colégio dos seus
filhos, estacionou o carro e desceu para buscá-los, travando as portas do seu veículo,
e deixando sua bolsa no interior. Ao retornar com seus filhos, dirigiu-se para casa,
sem perceber que sua carteira havia sido furtada de dentro de sua bolsa. Momentos
depois, começaram a chegar mensagens de compras efetuadas nos cartões de crédito
para o celular do seu marido, e achou que havia perdido a carteira. Somente no dia
seguinte foi informada pelos seguranças da escola dos seus filhos que viram uma
mulher saindo do seu carro em atitude suspeita, e através das imagens das câmaras
de segurança lograram êxito em visualizar a referida mulher, bem como o automóvel
no qual ela entrou após o furto. Viram ainda que este automóvel parou bem próximo
ao veículo da vítima. A ofendida informou que, na sua carteira estavam todos os seus
documentos  pessoais,  e  de  seus  filhos,  cartões de  créditos,  dinheiro,  e  não tinha
nenhuma anotação sobre as senhas dos cartões de crédito (mídia às fls. 212).

A testemunha  indicada  pelo  Ministério  Público,  Lucas  Sá  de
Oliveira, Delegado de Polícia, que dirigiu as investigações, em juízo, disse que: a
atendente da farmácia, onde os acusados utilizaram um dos cartões de crédito da
vítima, informou que foram três pessoas ao citado estabelecimento para efetuar a
compra, contudo, não forneceram as imagens das câmaras de segurança, razão pela
qual,  não  conseguiram identificar  o  terceiro  indivíduo citado pela  atendente.  De
igual forma não lograram êxito em confirmar a participação de uma terceira pessoa
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nas  demais  práticas  delitivas.  Relatou  que  encontraram  na  posse  dos  acusados,
quando do cumprimento  do mandado de busca  e  apreensão,  diversos  objetos  de
valor,  umas  mercadorias,  ainda  com etiqueta,  de  lojas  de  departamentos,  várias
carteiras de cédulas, cartões de créditos, cheques em branco, e documentos pessoais
de  terceiros,  inclusive  um distintivo  da  Polícia  Civil  de  Pernambuco,  Estado de
origem dos mesmos. Contou que, após a divulgação da operação que prendeu os
dois acusados, um policial da inteligência da Polícia Civil do Estado de Alagoas
entrou em contato e noticiou um delito cuja vítima era uma médica, com o mesmo
modus operandi empregado com a vítima Cassandra, e ao procederem a busca por
imagens  de  câmaras  de  segurança  nos  estabelecimentos  onde  foram  usados  os
cartões da vítima alagoana, conseguiram imagens do mesmo carro de propriedade do
acusado Aldo. O depoente confirmou a informação de que foi até a delegacia uma
mulher se dizendo vítima dos acusados, relatando o mesmo modus operandi, porém
não tiveram como confirmar o relato, apenas o fato de que havia pertences desta
vítima com os acusados, os quais foram apreendidos e devolvidos a sua proprietária.
A testemunha concluiu pela prática do delito de associação dos acusados com outras
pessoas, também, pelo relato de ambos, ao depoente, de que tinham contato com
receptadores  de  uísques,  de  aparelhos  eletrônicos,  para  os  quais  repassavam  os
produtos dos crimes. Relatou que acredita que os acusados se utilizaram de algum
dispositivo eletrônico para impedir o travamento das portas do carro da vítima, ou
abri-las sem a necessidade de arrombamento, e no tocante as senhas dos cartões de
crédito,  acha  que  existem  pessoas  das  seguradoras  dos  cartões  de  créditos
envolvidas, uma vez que tanto, a vítima Cassandra, quanto a vítima do Estado de
Alagoas, afirmam que travaram seus veículos por meio do controle na chave, bem
como as senhas dos cartões não estavam anotadas no verso dos mesmos, nem em
lugar algum na carteira de cédulas (mídia às fls. 212).

As  testemunhas  José  Cabral  do  Nascimento  Filho  e  Carlos
Alberto Patrício da Silva foram categóricos ao afirmar que viram a acusada sair do
carro da vítima de maneira suspeita, que tentaram abordá-la, mas não lograram êxito.
Em razão disso, no dia seguinte,  comunicaram o fato à vítima, mostrando-lhe as
imagens das câmaras de segurança, onde permitia visualizar a acusada saindo do
carro da vítima e o veículo no qual a mesma estava (mídia às fls. 212).

O douto magistrado singular  entendeu pela insuficiente prova
quanto ao delito de organização criminosa, pela ocorrência do furto qualificado, em
concurso de pessoas, quanto à subtração da carteira de cédulas da vítima, e procedeu
com a emendatio libelli, desclassificando o crime de furto qualificado pela fraude
para  estelionato,  em  continuidade  delitiva,  contudo,  aplicou  o  princípio  da
consunção, julgando o crime de furto qualificado (da carteira de cédulas da vítima)
como crime  meio  para  a  realização dos  delitos  de  estelionatos  em continuidade
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delitiva, e assim condenou Aldo da Silva Trajano e Amanda Inês da Silva Trajano,
nas penas do artigo 171, c/c o art. 71, do código Penal, à pena de 03 (três) anos e 09
(nove) meses de reclusão, e  225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de
1/30 do salário-mínimo. Fixou o regime inicial de cumprimento da pena o aberto, e
substituiu a pena corporal, por restritivas de direitos, nas modalidades de prestação
de  serviços  à  comunidade,  e  prestação pecuniária,  no  valor  de  3  (três)  salários-
mínimos  a  serem recolhidos  em favor  da  vítima Cassandra  Costa  Gondim,  para
ambos os acusados. 

Da absolvição dos acusados pelo crime de associação criminosa

O membro do Parquet, inicialmente, requer a condenação do
crime de delito associativo, uma vez que os elementos do tipo estão devidamente
evidenciados.

Aduz  que  o  delegado  condutor  das  investigações,  em  seu
depoimento perante a autoridade judicial (Mídia às fls. 212), afirmou que, em um
dos estabelecimentos comerciais,  no qual os acusados efetuaram compras com o
cartão  de  crédito  da  vítima,  foi-lhes  passada  a  informação  de  que  estavam
acompanhados de uma terceira pessoa. Dessa forma, restou caracterizado o número
de  três  pessoas,  necessário  para  a  configuração  do  tipo,  uma  vez  que  a  não
identificação da terceira pessoa não afasta o delito.

Alega,  ainda,  o  Representante  do  Ministério  Público,  que  a
associação era para a prática de crimes indeterminados, pois consta dos autos que,
além dos crimes patrimoniais em epígrafe, há informações de outras ações do grupo,
inclusive  em  outros  Estados.  Ademais,  foram  apreendidos  com  os  acusados,
diversas  folhas  de  cheques,  cartões  de  créditos,  documentos  de  identidade  de
terceiros, uma considerável quantidade de óculos de sol, além de um distintivo da
polícia civil do Estado de Pernambuco, restando clara a atividade criminosa intensa
do grupo.

 Na associação criminosa existe a união estável e permanente
de três ou mais pessoas, com o objetivo de praticar um número indeterminado de
delitos, e a consumação ocorre com a simples associação estável e permanente.

Assim, indispensável o dolo dos indivíduos, bem como o liame
subjetivo entre os agentes para a prática dos delitos.

Portanto,  necessita  estar  demonstrado  ter  havido  uma
associação e que esta se deu para o cometimento de crimes. Isto necessita estar
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devidamente  demonstrado,  sob  censura  de  se  punir  apenas  a  associação  entre
pessoas (sem a demonstração da finalidade) ou punir o delito praticado por três ou
mais pessoas, o que já estaria tutelado pelo concurso de pessoas.

Assim, o fato deve transpor os limites do concurso de agentes
para adentrar os elementos do delito próprio de associação criminosa.

Vale salientar não se dever cair no reducionismo de entender
que o simples fato de serem três pessoas já configuraria o delito de associação,
como se o fator numérico fosse elemento apto, por si só, a diferenciar o concurso de
agentes da associação criminosa.

Registre-se que o fato de um dos três indivíduos não haver sido
identificado não afastaria a configuração do crime, tampouco. 

Assim, não basta a mera união de vontades para a prática do
crime, exige-se uma conduta reiterada e uma associação usual com esta finalidade. 

In  casu,  dos  elementos  colhidos  nos  autos  conclui-se  pela
insuficiência de provas para afirmar que o indivíduo a aparecer apenas ao lado do
réu Aldo Trajano nas imagens colhidas no Supermercado Bompreço, na Avenida
Epitácio  Pessoas,  às  fls.  20,  era  co-autor  na  prática  delitiva.  De  tal  sorte  que
tampouco pode-se dizer que estaria associado aos recorridos, de modo permanente e
estável, para a prática de diversos delitos.

A testemunha, o Delegado de Polícia Lucas de Sá, relatou em
seu depoimento que a informação de que seriam três pessoas, fora fornecida pela
atendente da farmácia onde os mesmos realizaram uma compra com um dos cartões
de crédito da ofendida, contudo, não foram liberadas as imagens das câmaras de
segurança  do  referido  estabelecimento,  motivo  pelo  qual  não  conseguiram
identificar o terceiro indivíduo supostamente envolvido (Mídia às fls. 212).

Conclui-se,  desta  feita,  que  não  há,  no  caderno  processual,
prova suficiente a demonstrar a participação do terceiro mencionado, juntamente
com os réus Aldo Trajano e Amanda, na prática dos delitos em epígrafe.

Dessa forma, há que se manter a absolvição dos apelados pelo
crime  de  associação  criminosa,  em  observância  ao  art.  386,  II,  do  Código  de
Processo Penal.

Da  emendatio  libelli  –  desclassificação  do  crime  de  furto  qualificado  pela
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fraude continuado para estelionato continuado

Irresigna-se, também, o recorrente, com a r. decisão, quanto a
desclassificação do delito de furto qualificado pela fraude, como consta na exordial
acusatória, para o de estelionato. 

Argumenta que, no presente caso, os recorridos, de posse dos
cartões de crédito da vítima, obtidos no furto, efetuaram compras com este, usando,
para tanto, de forma fraudulenta, a respectiva senha, configurando o delito de furto
com fraude, e não o estelionato. Delito, este, no qual a fraude é para engano da
vítima que, com isso, entrega o bem ao agente, e que não se trata da hipótese dos
autos.

Sustenta  a tese de  que a operação realizada com o cartão de
crédito anteriormente furtado da vítima não era de seu conhecimento, não tendo sido
ela que entregou qualquer valor aos acusados. Os valores foram subtraídos, tendo a
fraude servido para afastar a vigilância sobre os bens, unicamente, integrando o tipo
de furto.

Deve-se, pois, reformar a sentença para condenar os apelados no
art.  155, § 4°,  II  e IV, do CP, em continuidade delitiva, nos termos descritos na
denúncia.

Razão assiste ao apelante. Vejamos.

O crime de estelionato exige a presença de vantagem ilícita e
prejuízo  alheio,  além  de  ser  um  crime  que  não  admite  a  modalidade  culposa.
Ademais,  o art. 171, caput,  estabelece que essa vantagem ilícita pode ser para o
próprio  agente  ou  para  terceiro.  Nessa  última  hipótese,  o  terceiro  só  será
responsabilizado caso saiba que está recebendo um produto de crime.

Já no furto mediante fraude, o uso comportamental ardiloso, em
regra, é usado com a finalidade de facilitar a subtração pelo próprio agente dos bens
que pertencem à vítima.

Logo,  diferenciam-se  ambos  os  crimes  uma  vez  que  no
estelionato o sujeito obtém a coisa que lhe é transferida pela vítima por ter sido
induzida em erro, ao passo que o furto qualificado pela fraude a coisa é subtraída,
em discordância expressa ou presumida do detentor, utilizando-se o agente de fraude
para retirá-la da esfera de vigilância da vítima.
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Ou seja,  quando  o  objeto  é  entregue  pela  vítima  iludida,  de
forma escondida, o fato é estelionato.

Em suma, a distinção se dá pela análise do elemento semelhante
a ambos os tipos, no caso, a fraude: No furto, é utilizada pelo agente com o fim de
burlar a vigilância da vítima, que, por desatenção, tem seu bem subtraído, diferente
do que acontece na hipótese de estelionato, em que a fraude é usada como meio para
obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem.

Percebe-se pois que, no caso dos autos, o delito praticado restou
o furto qualificado pela fraude, uma vez que o cartão de crédito foi subtraído da
vítima, e de forma fraudulenta, utilizado para se apropriar de valores pertencentes a
ela, através da adquisição de mercadorias em estabelecimentos comerciais.

Não havendo espontaneidade da vítima na tradição do bem ao
agente, resta configurado o delito de furto qualificado e não o de estelionato.

Vejamos a jurisprudência: 

“PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  EM  REVISÃO  CRIMINAL.
NULIDADE  POR  INTEMPESTIVIDADE  DE
RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO.
INEXISTÊNCIA.  DISPOSITIVO  ELETRÔNICO
INSERIDO  EM  CAIXAS  BANCÁRIOS.
CONFIGURAÇÃO FURTO QUALIFICADO POR
FRAUDE.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO. […] III - É assente no âmbito deste
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
condutas de inserção de dispositivo eletrônico em
caixa bancário para subtração posterior de valores
configura o crime de furto qualificado por fraude e
não estelionato, motivo pelo qual não há falar em
contrariedade  à  lei  penal.  Agravo  regimental
desprovido.” (STJ - AgRg na RvCr Nº 3.564 – SC
2016/0172779 – 1; S3 - Terceira Seção; Rel. Min.
Félix Fischer, DJe 16.05.2017)

 APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO.  ESTELIONATO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO
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QUALIFICADO  MEDIANTE  FRAUDE.
INVIABILIDADE.  PROIBIÇÃO  DA  MUTATIO
LIBELLI. SÚMULA 453 DO STF. ABSOLVIÇÃO.
Caracteriza-se  o  crime  de  estelionato  quando  a
vítima,  por  ter  sido induzida em erro,  viciada em
sua vontade pelo expediente fraudulento empregado
pelo agente, entrega-lhe o bem visado. No caso, a ré
utilizou o cartão de crédito da sogra, ciente de que
não  mais  estava  autorizada  a  utilizá-lo,  causando
prejuízo à vítima, que só veio a saber da lesão ao
seu patrimônio tempos depois. Conduta que não se
subsume  ao  art.  171,  caput,  do  CP.  A utilização
desautorizada  do  cartão  bancário,  simulando
titularidade, configura a fraude para a subtração de
bens/valores da vítima, com o que fica caracterizado
o crime de furto mediante fraude e não estelionato.
Todavia, considerando que a denúncia não descreve
as elementares do crime previsto no art. 155, § 4º,
inc. II, do CP -, inviável operar-se a mutatio libelli
nesta instância, por força do disposto na súmula 453
do STF, com o que se torna impositiva a absolvição
do acusado,  forte no art.  386,  I,  do CPP. APELO
PROVIDO.  (Apelação  Crime  Nº  70072732977,
Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator:  Carlos  Alberto  Etcheverry,  Julgado  em
14/09/2017)

"PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS  CORPUS.  FURTOS
QUALIFICADOS  MEDIANTE  FRAUDE,  EM
CONTINUIDADE  DELITIVA,  E  FORMAÇÃO
DE QUADRILHA.  CLONAGEM DE CARTÕES
MAGNÉTICOS  PARA SAQUES  E  COMPRAS.
"CHUPA-CABRA"  INSTALADO  EM
TERMINAIS  ELETRÔNICOS.  BANCO  24
HORAS.  PREJUÍZO  PARA  VÁRIAS
INSTITUIÇÕES  BANCÁRIAS.  CAIXA
ECONÔMICA  FEDERAL.  LESÃO  A  BENS,
SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO E DE
SUAS EMPRESAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. ART.  109,  IV,  DA CF.
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APARENTE CONEXÃO ENTRE OS DELITOS A
RECLAMAR PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA
122/STJ. RECURSO PROVIDO. […]” (STJ - RHC
n.  36.653/RJ,  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Félix
Fischer, DJe de 25/6/2015)

“PENAL.  ESTELIONATO.  FURTO
QUALIFICADO PELA FRAUDE. DIFERENÇAS.
DOSIMETRIA DA PENA.  O  saque  fraudulento
realizado  no  caixa  eletrônico  configura  o  furto
mediante fraude descrito no artigo 155, § 4º, inciso
II, do Código Penal, e não estelionato. Para que se
caracterize o furto qualificado pela fraude, a coisa
móvel  deve  ser  subtraída  ou  surrupiada  mediante
um  plano  ardiloso,  que  supere  a  vigilância  da
vítima,  enquanto  que  no  estelionato  o  objeto
material é entregue ao agente pela vítima ludibriada
ou induzida a erro pelo autor do delito. A pena-base
deve  ser  fixada  levando  em  consideração  a
proporcionalidade e  a  razoabilidade.  A absolvição
de uma das duas condutas impostas à apelante leva
ao afastamento do aumento de pena em razão de
concurso  material  ou  continuidade  delitiva.”
(TJ/DF; 20150710253869APR; 1ª Turma Criminal,
Relator  Designado  Desembargador  Esdras  Neves;
DJe 21.06.2016)

Dessa forma,  afasto a  emendatio  libelli,  que declassificou o
crime de furto qualificado mediante fraude para o de estelionato, efetuada pelo douto
magistrado no decreto condenatório.

Assim, configuraram-se os delitos previstos no art. 155, §4º, II,
e IV, do CP, por três vezes, em razão dos acusados haverem utilizado os cartões de
créditos da vítima para a realização de compras em três estabelecimentos comerciais,
em uma farmácia, no Supermercado Bompreço e no Extra.

Por  fim,  deve  ser  mantida  a  continuidade  delitiva,  que  se
configura no proceder reiterado da conduta criminosa, nos termos do artigo 71 do
CP.

3. Da absorção do crime de furto qualificado pelos estelionatos em continuidade
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Em suas razões, conta o recorrente, que incidiu em equívoco,
ainda,  o  eminente  juiz  sentenciante,  quando  absorveu  o  furto  qualificado  pelo
concurso de pessoas (referente à subtração da carteira de cédulas da vítima), pelas
condutas criminosas posteriores, por entender que este furto foi um crime meio para
os praticados posteriormente.

Argumenta  o  membro  do  parquet  que  a  subtração  não  foi
apenas dos cartões de crédito, com os quais cometeram práticas infracionais, mas
também de  dinheiro  em espécie  e  da  própria  carteira  de  cédulas,  estes  também
considerados  bens  móveis  e  objetos  materiais  do  crime  de  furto,  informações
descritas  na denúncia,  cuja capitulação foi  a  do artigo 155,  § 4°,  IV,  do Código
Penal, pelo qual devem ser condenados os apelados. 

A ofendida, perante a autoridade judicial, declarou que lhe foi
subtraída  a  carteira  de  cédulas,  dinheiro  em espécie  cuja  quantidade  não  soube
precisar,  documentos  pessoais  e  os  cartões  de  crédito,  os  quais  não  foram
recuperados (Mídia - fls. 212).

Consoante certidão de ocorrência policial, às fls. 12, a carteira
de cédulas de Cassandra Costa Gondim continha: RG, CPF, Carteira da OAB n°
15071/PB, título de eleitor,  CNH, Carteira Arrais Amador,  Carteira da Unimed e
certidão de nascimento simplificada de seus filhos (Rafael Costa Gondim e Maria
Luiza Costa Gondim), cartão de crédito do Banco do Brasil nas bandeiras VISA,
MASTERCARD  e  ELLO,  Cartão  do  ITAÚ  CARD,  MASTERCARD,  TAM
FIDELIDADE, CAIXA E. FEDERAL MASTERCARD, cartão do SUS, cartão do
HU/UFPB.

Na  oportunidade,  como  se  pode  verificar  nitidamente  das
imagens do circuito externo do Colégio Evolução (fls. 19;26-27), e dos depoimentos
dos agentes de segurança da referida Escola, Carlos Alberto e José Cabral, o réu
Aldo Trajano estacionou seu veículo HONDA/CITY – cadastrado em seu nome –,
placas kkw 6330, próximo ao automóvel da vítima, e a ré, Amanda Inês, adentrou
neste,  aproveitando-se  da  ausência  momentânea  da  vítima  (enquanto  a  mesma
desceu para pegar seus filhos), subtraiu a carteira de cédulas da sua bolsa, que se
encontrava no interior do veículo, retirando-se do local, imediatamente, juntamente
com seu comparsa. Na sequência, após o primeiro delito, dentro da hora seguinte,
passaram  a  utilizar  os  cartões  da  vítima  e  realizar  as  demais  subtrações
anteriormente narradas. 
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Assim, não há qualquer  dúvida quanto à autoria delitiva,  que
recai sobre os acusados, tendo, sobretudo, os mesmos confessados. Como inexistem
provas de arrombamento do automóvel da vítima, para se alcançar a  res furtiva, e
diante  da  dilapidação  patrimonial  da  vítima,  cujos  bens  subtraídos  apresentam
relevância  patrimonial,  de  forma  sorrateira,  configurado  está  o  delito  de  furto
qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4°, IV, do CP). 

Verifica-se  que  os  aludidos  bens,  distintos  dos  cartões  de
créditos, não foram utilizados na prática dos delitos subsequentes. O uso fraudulento
destes, portanto, não guarda relação com as condutas posteriores, e assim não pode
tecnicamente ser considerado crime meio, não havendo que se falar em aplicação do
princípio da consunção.

4. Condenação do crime de furto qualificado (carteira de cédulas e dinheiro
subtraídos  do  interior do  carro  da  ofendida)  em concurso  material  com os
furtos, qualificados pela fraude, subsequentes (uso fraudulento dos cartões de
crédito da vítima)

Requer,  por  fim,  o  apelante,  a  condenação  dos  réus,  pelo
concurso material entre o primeiro furto (art. 155, § 4°, IV, do CP – subtração da
carteira  de  cédulas  e  de  dinheiro  do  carro  da  ofendida)  e  os  furtos  com fraude
subsequentes, estes últimos em continuidade delitiva (art. 155, § 4°, II e IV, c/c o art.
71, ambos do CP – subtração de valores com uso fraudulento dos cartões de crédito
da vítima).

Discorre o Representante do Ministério Público que inexiste
continuidade delitiva entre o furto praticado no carro da vítima, na qual foi subtraída
a carteira de cédulas da vítima, e os furtos posteriores de valores da ofendida pelo
uso fraudulento dos seus cartões de crédito.

De igual forma, assiste razão ao pleito do recorrente.

Tem-se assim que,  a fim de que haja a incidência do crime
continuado, faz-se necessário o reconhecimento de uma série de verdadeiras ações,
cada  uma  das  quais  aparecendo  isoladamente  como  crime  perfeito,  embora,  na
realidade,  sendo  simples  fração  de  um  crime  único.  Estas  circunstâncias  se
apresentam pelas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras
semelhantes,  dentro  das  quais  os  vários  fatos  delituosos  se  repetem,  devendo os
subseqüentes ser considerados como continuação do primeiro.
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Embora  praticados  no  mesmo  dia  e  na  mesma  cidade,  os
agentes se utilizaram de diferentes meios e circunstâncias para a prática dos crimes,
devendo, portanto, ser aplicada a regra do concurso material, entre o furto da carteira
de cédulas da vítima, e os furtos qualificados mediante fraude, pela utilização dos
cartões de créditos da vítima. 

Passamos a dosimetria:

- Para o réu Aldo da Silva Trajano

1. Furto qualificado pelo concurso de pessoas referente a carteira de cédulas da
vítima

Culpabilidade reprovável  do  condenado,  tendo em vista  ser  co-autor  na  prática
delitiva, escolhendo a vítima, e auxiliando sua comparsa na fuga após subtração da
carteira  da  ofendida.  Consoante  certidão  às  fls.  231,  o  réu  não  possui  maus
antecedentes. O réu possui boa aceitação na comunidade em que vive, inclusive já
foi vereador em sua cidade de origem, apresentando, apesar deste fato, boa conduta
social.  Personalidade considerada normal,  à míngua de elementos que permitam
melhor avaliá-la. Mesmo o acusado alegando que cometeu o crime em um momento
de  desespero,  porque  estava  devendo  muito,  em  razão  da  campanha  eleitoral,
nenhum motivo é justificável quando o objetivo é a obtenção de proveito às custas
do patrimônio alheio. As  circunstâncias do crime foram normais à espécie. Como
consequências do  delito,  sopeso  a  natureza  dos  bens  subtraídos,  especialmente
documentos  pessoais,  e  de  seus  filhos,  vários  cartões  de  crédito,  que  foram
bloqueados,  além  de  uma  quantia  em  dinheiro,  cujo  valor  a  vítima  não  soube
precisar, que implicam em severos transtornos para a emissão de novos documentos
e novos cartões de créditos. A conduta da vítima não contribuiu para a ocorrência
do crime.

Assim, atendendo às circunstâncias do artigo 59 do CP, aplico a pena-base de 02
(dois) anos e (03) três meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzo-a de 02 (dois)
meses, e 10 (dez) dias-multa, quedando-as assim definitivas em 02 (dois) anos e 01
(um) mês de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, as quais quedo
definitivas à mingua de outras modulares a serem sopesadas. Fixo em um trigésimo
do salário mínimo, vigente ao tempo dos fatos, o valor de cada dia-multa. 

2. Furto qualificado mediante fraude (uso fraudulento dos cartões de crédito da
vítima – farmácia, supermercado Bompreço e supermercado Extra)
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A culpabilidade do réu, face à censurabilidade de sua conduta e a plena consciência
da ilicitude, restou em grau mediano. Consoante certidão às fls. 230, o condenado
possui bons antecedentes. O réu possui boa aceitação na comunidade em que vive,
inclusive,  já  foi  vereador  em sua  cidade  de  origem,  apresentando,  portanto,  boa
conduta social.  Personalidade considerada  normal,  à  míngua  de  elementos  que
permitam  melhor  avaliá-la.  O  motivo foi  a  obtenção  de  proveito  às  custas  do
patrimônio alheio. Como consequências do delito, sopeso o prejuízo suportado pela
vítima, no montante de R$ R$8.000,00 (oito mil reais), através da utilização dos seus
cartões  de  créditos,  para  realizar  compras.  O  comportamento  da  vítima não
contribuiu para a ocorrência do crime. 

Assim, atendendo às circunstâncias do artigo 59 do CP, aplico a pena-base de 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 240 (duzentos e quarenta)
dias-multa  para  cada  um  dos  três  furtos  perpetrados.  Presente  a  circunstância
atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzo-a de 04 (quatro) meses, e 60 (sessenta)
dias-multa, quedando-as assim definitivas em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de  180 (cento e oitenta) dias-multa. 

Considerando  que  idênticas  as  circunstâncias  do  uso  fraudulento  dos  cartões  de
crédito da vítima, nos três estabelecimentos comerciais, desnecessária nova análise
das balizadoras, restando aplicada, também para cada um dos demais fatos, a pena
de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 240 (duzentos e
quarenta)  dias-multa  para  cada  um  dos  três  furtos  perpetrados.  Presente  a
circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzo-a de 04 (quatro) meses, e
60  (sessenta)  dias-multa,  quedando-as  assim definitivas  em  03 (três)  anos  e  02
(dois) meses de reclusão e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, para
cada um dos crimes, as  quais  quedo definitivas à mingua de outras modulares a
serem sopesadas. Fixo em um trigésimo do salário mínimo, vigente ao tempo dos
fatos, o valor de cada dia-multa. 

Tratando-se de crime continuado, e considerando serem três, os delitos cometidos
por Aldo Trajano, aplicando apenas uma delas – 3 (três) anos e 02 (dois) meses de
reclusão -, majorada em 1/5 (um quinto), restando a condenação total em 3 (três)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

As penas  de multa,  na  forma do artigo 72,  do CP,  totalizam 540 (quinhentos e
quarenta) dias-multa.

3.  Reconheço  o  concurso  material  entre  o  furto,  qualificado  pelo  concurso  de
agentes, da carteira de cédulas da vítima, e os furtos qualificados mediante fraude,
subsequentes, pelo uso dos cartões de créditos da vítima, e aplico a regra do art. 69
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do Código Penal, para somar as penas, perfazendo o total de  05 (cinco) anos, 10
(dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 580 (quinhentos e oitenta)
dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo.

4. Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em observância
a regra do artigo 33, § 2°, “b”, do Estatuto Pátrio Repressivo.

- Para a Ré Amanda Inês da Silva Trajano

1. Furto qualificado pelo concurso de pessoas referente a carteira de cédulas da
vítima

A  culpabilidade da  ré  é  reprovável,  face  à  censurabilidade  de  sua  conduta,
subtraindo  do veículo  da  vítima,  a  carteira  de  cédulas,  onde  se  encontravam os
cartões de créditos, para as práticas criminosas seguintes, e a plena consciência da
ilicitude,  restou  em grau  mediano.  Consoante  certidão  às  fls.  230,  a  condenada
possui  bons  antecedentes.  Conduta  social normal.  Personalidade considerada
normal,  à  míngua de elementos  que  permitam melhor  avaliá-la.  O motivo foi  a
obtenção de proveito às custas do patrimônio alheio. Como consequências do delito,
sopeso a natureza dos bens subtraídos, especialmente documentos pessoais, e de seus
filhos, vários cartões de crédito, que foram bloqueados, além de uma quantia em
dinheiro,  cujo  valor  a  vítima  não  soube  precisar,  que  implicam  em  severos
transtornos  para  a emissão de novos documentos e novos cartões  de  créditos.  O
comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do crime.

Assim, atendendo às circunstâncias do artigo 59 do CP, aplico a pena-base de 02
(dois) anos e (03) três meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzo-a de 02 (dois)
meses, e 10 (dez) dias-multa, quedando-as assim definitivas em 02 (dois) anos e 01
(um) mês de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, as quais quedo
definitivas à mingua de outras modulares a serem sopesadas. Fixo em um trigésimo
do salário mínimo, vigente ao tempo dos fatos, o valor de cada dia-multa. 

2. Furto qualificado mediante fraude (uso fraudulento dos cartões de crédito da
vítima – farmácia, supermercado Bompreço e supermercado Extra)

A culpabilidade da ré, face à censurabilidade de sua conduta e a plena consciência
da ilicitude, restou em grau mediano. Consoante certidão às fls. 230, o condenado
possui  bons  antecedentes.  Conduta  social normal.  Personalidade considerada
normal,  à  míngua de elementos  que  permitam melhor  avaliá-la.  O  motivo foi  a
obtenção de proveito às custas do patrimônio alheio. Como consequências do delito,
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sopeso o prejuízo suportado pela vítima, no montante de R$ R$ 8.000,00 (oito mil
reais), através da utilização dos seus cartões de créditos, para realizar compras. O
comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do crime. 

Assim, atendendo às circunstâncias do artigo 59 do CP, aplico a pena-base de 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 240 (duzentos e quarenta)
dias-multa  para  cada  um  dos  três  furtos  perpetrados.  Presente  a  circunstância
atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzo-a de 04 (quatro) meses, e 60 (sessenta)
dias-multa, quedando-as assim definitivas em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de  180 (cento e oitenta) dias-multa. 

Considerando  que  idênticas  as  circunstâncias  do  uso  fraudulento  dos  cartões  de
crédito da vítima, nos três estabelecimentos comerciais, desnecessária nova análise
das balizadoras, restando aplicada, também para cada um dos demais fatos, a pena
de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 240 (duzentos e
quarenta)  dias-multa  para  cada  um  dos  três  furtos  perpetrados.  Presente  a
circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, reduzo-a de 04 (quatro) meses, e
60  (sessenta)  dias-multa,  quedando-as  assim definitivas  em  03 (três)  anos  e  02
(dois) meses de reclusão e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, para
cada um dos crimes, as  quais  quedo definitivas à mingua de outras modulares a
serem sopesadas. Fixo em um trigésimo do salário mínimo, vigente ao tempo dos
fatos, o valor de cada dia-multa. 

Tratando-se de crime continuado, e considerando serem três, os delitos cometidos
por Aldo Trajano, aplicando apenas uma delas – 3 (três) anos e 02 (dois) meses de
reclusão -, majorada em 1/5 (um quinto), restando a condenação total em 3 (três)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

As penas  de multa,  na  forma do artigo 72,  do CP,  totalizam 540 (quinhentos e
quarenta) dias-multa.

3.  Reconheço  o  concurso  material  entre  o  furto,  qualificado  pelo  concurso  de
agentes, da carteira de cédulas da vítima, e os furtos qualificados mediante fraude,
subsequentes, pelo uso dos cartões de créditos da vítima, e aplico a regra do art. 69
do Código Penal, para somar as penas, perfazendo o total de  05 (cinco) anos, 10
(dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 580 (quinhentos e oitenta)
dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo.

4. Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em observância
a regra do artigo 33, § 2°, “b”, do Estatuto Pátrio Repressivo.
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Ausentes os requisitos do artigo 44 do aludido Códex, deixo de
aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante todo o exposto,  dou provimento parcial  ao recurso,
para condenar os acusados como incursos no art. 155, § 4°, IV, e art. 155, § 4°, II e
IV, c/c o art. 71, todos c/c o art. 69, do Código Penal, a uma pena total de 04 (quatro)
anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 75 (setenta e cinco)
dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, e manter a absolvição pelo crime
tipificado no art. 288 do mesmo Códex.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidiu  ao  julgamento,  o  Desembargador  Carlos  Martins
Beltrão  Filho.  Dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  Dr.  Tércio  Chaves  de
Moura,  Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor  e  o  Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, 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,
aos 06 (seis) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 08 de março de 2018.

      Ricardo Vital de Almeida
JUIZ CONVOCADO – RELATOR
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