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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0000536-27.2006.815.0351 –  1ª  Vara  da
Comarca de Sapé

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Wamberto Balbino Sales
ADVOGADOS : Jailson Barros do Nascimento e Guilherme Almeida Moura
APELADA : A Justiça Pública
INTERESSADO : OAB/PB
ADVOGADO : José Fernandes Mariz

PROCESSUAL PENAL. Inépcia da denúncia. Preclusão.
Matéria arguida somente após a sentença condenatória.
Preliminar rejeitada.

– A tese de inépcia da denúncia deve ser agitada até
antes da prolação da sentença, sob pena de preclusão.
Precedentes  do  STF  e  STJ.  Ademais,  havendo
condenação, esta é que deverá ser atacada.

–  Além do  mais,  se  a  descrição  dos  acontecimentos
feita  na inicial  permitiu plena compreensão dos fatos
imputados  ao  réu,  possibilitando  inegavelmente  o
contraditório  e  a  ampla  defesa,  não  restando
demonstrado qualquer prejuízo ao acusado, não há que
se falar em inépcia da denúncia.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
QUALIFICADA. Artigo 168, § 1º, III, do Código Penal.
Alegação  de  nulidade  processual  motivada  pela
desvinculação da decisão judicial ao pleito absolutório
requerido  pelo  Ministério  Público.  Inocorrência.
Absolvição.  Impossibilidade.  Materialidade  e  autoria
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delitivas  consubstanciadas.  Pena.  Redução.
Inviabilidade.  Dosimetria  realizada  com  esmero  e
proporcionalidade  à  conduta  perpetrada.  Não
provimento.

–  Sabido  que  o  Juiz  não  é  obrigado  a  “homologar”
pedido  absolutório  requerido  pelo  Ministério  Público,
notadamente,  existindo  nos  autos  elementos
probatórios suficientes a consubstanciar a materialidade
e  a  autoria  do  tipo  penal  imputado  ao  denunciado,
conforme  vislumbrado  na  espécie,  logo,  não  há
nulidade no édito condenatório a ser reconhecida nesta
instância revisora.

–  Havendo  nos  autos  elementos  suficientes  para  se
imputar  ao  acusado,  livre  de  dúvidas,  a  autoria  do
crime de apropriação indébita majorada, a manutenção
da condenação é medida que se impõe.

– A dosimetria não carece de qualquer retificação, uma
vez  que  a  pena-base  foi fixada pelo  sentenciante
apenas  09 (nove) meses  acima  do  mínimo,  por
consequência  da  valoração  negativa  de  algumas
circunstâncias  judiciais,  corretamente  analisadas,
quantum que  foi  mantido  na  segunda  fase  da
dosimetria e, na fase seguinte, aumentado de 1/3 (um
terço),  em  razão  da  causa  de  aumento  prevista  no
inciso  III  do  §  1º  do  art.  168  do  CP,  corretamente
reconhecida na espécie.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO,  em harmonia com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Sapé, Wamberto Balbino
Sales,  qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do  art.
168, § 1º, III, do Código Penal.
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Extrai-se da peça inicial acusatória,  em  suma,  que  o
denunciado,  na  condição  de  advogado  legalmente  habilitado  e  contratado,
apropriou-se de valores financeiros referentes à indenização de Seguro DPVAT,
acima do legalmente previsto e contratado em seus honorários, em razão de
sua profissão. 

In casu, ao que consta, o acusado, por meio de terceiros,
contactava vítimas e familiares de vítimas de acidente de trânsito, para que
estas  adentrassem  com  ações  para  recebimento  do  seguro  DPVAT  e,  ao
receber os valores respectivos, pagava seus constituintes descontando, a título
de honorários, valores superiores ao legalmente previsto no art. 20, § 3º, do
CPC, apropriando-se, assim, do dinheiro de alguns de seus clientes.

 
A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2007 (fl. 93).

Regularmente processado, Wamberto  Balbino  Sales,  em
remansosa instrução criminal,  foi  condenado à pena definitiva de 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do
delito de apropriação indébita, com causa de aumento pelo recebimento da
coisa em razão de ofício, emprego ou profissão, tipificado no art. 168, § 1º,
III, do Código Penal, sendo a reprimenda privativa de liberdade substituída por
duas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária no valor de
04 (quatro) salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade (sentença
às fls. 358/367, vol. II).

Embargos declaratórios opostos (fls. 370/383),  que foram
julgados  parcialmente  procedentes,  apenas  para  retificar  a  ementa  da
sentença (fls. 401/405).

Inconformado, o sentenciado, através de advogado
constituído, apelou da decisão (fls. 408/409,  vol.  II).  Nas  razões  de  fls.
432/443, em síntese, alega-se: 1. Inépcia da denúncia; 2. Vício da sentença
por confrontar o entendimento ministerial,  que nas alegações finais pediu a
absolvição;  3.  Atipicidade  da  conduta;  4.  Falta  de  fundamentação  para
justificar  a  fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal.  No  mais,  tenta
desqualificar  o  acervo  probatório  coligido  aos  autos  e  pugna  pela  (5)
absolvição do apelante.

Contrarrazões apresentadas  pelo  representante  do
Ministério Público a quo, requerendo a manutenção da sentença guerreada (fls.
447/466).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne
Procurador Dr. Álvaro Gadelha Campos, manifestou-se pelo  desprovimento
do apelo (fls. 492/495, vol. II).

É o relatório.
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VOTO: Exmo Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Conheço do recurso, pois, presentes os pressupostos e
requisitos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Inicialmente,  impera  enfrentar  a  preliminar  de  nulidade,
suscitada em razão da suposta inépcia da denúncia, já que no entendimento
da  defesa  do  réu  Wamberto  Balbino  Sales,  “a  denúncia  oferecida  pelo
Ministério  Público  Estadual  (MPE)  não  possuía  condições  mínimas  de  ser
recebida,  pois  padece  de  flagrante  inépcia,  já  que  o  referido  Órgão,  ao
elaborar a citada peça, em momento algum observou o que preceitua o art. 41
do Código de Processo Penal.” (fl. 433v).

Com a devida vênia aos combativos causídicos, tal tese não
merece ser acolhida.

Primeiramente,  a  descrição  dos  acontecimentos  feita  na
inicial permitiu plena compreensão dos fatos imputados ao réu, ora apelante,
possibilitando inegavelmente o contraditório e a ampla defesa, não restando
demonstrado qualquer prejuízo a sua defesa. 

Ponto  outro,  vejo  que  a  matéria  não  foi  aventada  em
nenhum momento antes da sentença (conforme se vê da defesa preliminar de
fls. 128/129 e alegações finais de fls. 353/357, vol. II), mas apenas nas razões
recursais, encontrando-se, pois, preclusa, nos termos do artigo 569 do Código
de Processo Penal.

De tal  sorte,  mostra-se inviável  a arguição de inépcia da
denúncia  depois  de  prolatada  a  sentença,  tendo  em vista  a  ocorrência  da
preclusão.

A propósito, colaciono os seguintes julgados dos Colendos
STJ e STF, in verbis:

“(...)  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  PRECLUSÃO.  (...)  A  alegação  de
inépcia  da  denúncia,  suscitada  após  a  prolação  da
sentença,  torna  preclusa  a  análise  da  quaestio
(precedentes  do  STF  e  do  STJ).(...).”  (STJ.  HC
343.036/RS,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA
TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 26/10/2016 –
aparte da ementa).

“(…)  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  INÉPCIA  DA
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INICIAL.  PRECLUSÃO.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. (…) A
jurisprudência deste Superior Tribunal  de Justiça há
muito  se  consolidou  no  sentido  de  que,  após  a
prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa
a análise acerca da inépcia da denúncia.
3. Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência de crimes
em tese, bem como descreve as suas circunstâncias e indica
os respectivos tipos penais, viabilizando, assim, o exercício
do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do previsto
no artigo 41 do Código de Processo Penal. (…).” (STJ. AgInt
no AREsp 1046012/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
16/03/2017, DJe 23/03/2017). 

“Ementa:  Habeas  Corpus.  Condenação  transitada  em
julgado. Impossibilidade de admitir-se o writ constitucional
como sucedâneo de revisão criminal. Inépcia da denúncia.
Arguição tardia. Preclusão. (…) “A arguição de inépcia
da denúncia está coberta pela preclusão quando, como
na  espécie,  aventada  após  a  sentença  penal
condenatória,  o  que  somente  não  ocorre  quando  a
sentença vem a ser proferida na pendência de habeas
corpus já em curso” (RHC 98.091/PB, rel.  min. Cármen
Lúcia, DJe nº 67, divulgado em 15.04.2010). (…)”. (STF. HC
110283,  Relator(a):  Min.  JOAQUIM  BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 09-08-2012 PUBLIC 10-
08-2012 – ementa parcial). Em todas, destaques nossos.

Assim,  diante  dos  argumentos  expostos,  sem  maiores
delongas, rechaço a prefacial aventada.

Do mérito

A defesa também arguiu a nulidade decorrente da suposta
impossibilidade  de  condenação  em razão  pleito  absolutório  formulado  pelo
Ministério  Público de 1º Grau,  sendo que essa matéria  se confunde com o
mérito e, assim, será examinada.

Sem embargo, não há que se falar em nulidade decorrente
da  suposta  impossibilidade  de  condenação  diante  do  pedido  de  absolvição
formulado pelo Ministério Público.

Ora,  tal  assertiva  não  merece  acolhimento,  pois,  como
sabido, o juiz não é obrigado a “homologar” pedido de absolvição feito pelo
Parquet, notadamente, se os elementos fáticos probatórios coligidos aos autos
demonstram,  de  forma  inequívoca,  a  materialidade  e  autoria  delitivas,  de
forma a respaldar sua decisão, como na espécie. 
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Aliás,  o  Código de Processo Penal,  em seus  artigos  155,
caput, e 385, não deixa qualquer dúvida quanto a tal fato. Veja-se:

“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  e
antecipadas.”

“Art. 385 (CPP). Nos crimes de ação pública, o juiz
poderá proferir sentença condenatória, ainda que
o  Ministério  Público  tenha  opinado  pela
absolvição,  bem  como  reconhecer  agravantes,
embora nenhuma tenha sido alegada.”

A propósito:

“(...)  NULIDADE  POR  VIOLAÇÃO  AO  SISTEMA
ACUSATÓRIO.  INOCORRÊNCIA. (...)  "O  sistema
processual  pátrio  não  adota  o  sistema  acusatório
puro. Daí, não há nulidade quando, diversamente do
quanto  requerido  pelo  Ministério  Público,  em
alegações  finais,  o  magistrado  reconhece  a
responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais
grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o
Parquet por ser a adequada ao comportamento do acusado"
(…).”  (STJ.  HC  407.021/SC,  Rel.  Ministro  FELIX
FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 19/09/2017,
DJe 25/09/2017). Destaquei.

Dessa forma, não há que falar em nulidade processual pelo
fato  de  o  magistrado  primevo,  diversamente  do  requerido  pelo  Ministério
Público, ter reconhecido a responsabilidade penal do réu e, por consequência,
proferido sentença condenatória em seu desfavor, dando-o como incurso nas
penas do tipo penal descrito na denúncia.

DA ABSOLVIÇÃO

Ab initio, vale ressaltar que para a caracterização do delito
de apropriação indébita, descrito no art. 168, do CP, é imprescindível que haja
dolo de apropriação de coisa alheia que sabe pertencer a outrem. Como diz o
próprio tipo, deve haver uma apropriação, ou seja, o bem de um terceiro deve
ser somado ao acervo patrimonial do réu.

Logo,  não  resta  dúvida  quanto  à  tipicidade  da  conduta
perpetrada pelo denunciado, que na condição de advogado, cobrou a título de
honorários valor exorbitante, ultrapassando os limites previstos pelo Estatuto
da  OAB,  assim,  se  apropriando  indevidamente  de  quantia  sabidamente
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pertencente a cliente seu.

No caso em tela, não obstante a insatisfação defensiva, há
de ser mantida a decisão proferida em primeira instância, pelo MM. Juiz de
Direito  Dr.  Wladimir  Alcibíades  Marinho  Falcão  Cunha,  que  condenou  o
réu/apelante nas penas do art. 168, § 1°, III, do Código Penal, negando-se
provimento ao recurso interposto em favor de Wamberto Balbino Sales.

A materialidade delitiva é inconteste, conforme demonstram
os elementos probatórios produzidos nos autos, mormente, a prova oral.

Já em relação à autoria, tenho que essa também se mostrou
incontroversa.

Ao ser interrogado, Wamberto Balbino de Sales negou as
acusações  que  lhes  foram  imputadas  na  denúncia.  Asseverou  que  as
testemunhas inquiridas nestes autos foram arroladas como vítimas em outro
feito que tramita em seu desfavor na Comarca de Sapé. Em suma, disse que, a
seu ver,  o presente caso se deu porque compactuou com os segurados do
DPVAT honorários no valor de 20% (vinte por cento), sendo que houve recurso
e a Turma Recursal entendeu que o depoente teria direito à sucumbência. Daí
quando o processo retornou à instância de origem o Juiz entendeu de forma
diferente,  ou seja,  que ele  só  teria  direito  à  sucumbência  e não mais  aos
honorários ajustados com a parte. Situação que o fez se dirigir à Comarca para
falar com o magistrado, porém, este não aceitava que os honorários fossem
pagos na forma decidida pela Instância Superior. Assim, a sua revelia, o Dr.
Gustavo Procópio, de ofício, determinou a intimação de seus constituintes, os
quais  assinaram  um  termo  renunciando  aos  poderes  outorgados  ao
interrogado.

Em  contrapartida,  quando  ouvido  perante  a  autoridade
policial, Manoel Bezerra de Sousa, declarou:

"(…)  foi  procurado  pelo  senhor  JOÃO  BATISTA,  o  qual
procurava pessoas que teriam perdido familiares vítimas de
acidente  automobilístico,  para  receber  indenização;  QUE
participou de uma reunião, na casa de JOÃO BATISTA, na
qual  estava  presente  uma  senhora  chamada  SOCORRO,
que  trabalhava  no  escritório  do  Dr.  WAMBERTO
BALBINO SALES; QUE entregou toda a documentação
necessária  a  um senhor  que  estava  com a  senhora
SOCORRO, durante a reunião na casa de JOÃO BATISTA;
QUE foi procurado em sua residência, tarde da noite, pela
senhora  SOCORRO,  que  lhe  pagou  a  quantia  de
7.200,00(sete mil e duzentos reais); QUE o declarante
disse a referida senhora que o valor não era só este,
pois sabia que a quantia era de 40 salários mínimos;
QUE  a senhora SOCORRO afirmou que a diferença do
valor era para cobrir os honorários e algumas diárias;
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QUE, posteriormente, veio a saber que o valor devido
era  em  torno  de  12.000,00(doze  mil  reais);  QUE  as
pessoas  que  trabalhavam  para  o  escritório  de  advocacia
nunca lhe informaram a quantia que iria receber”. (fl. 10).

Creuza Soares de Souza, esposa do Sr. Manoel Bezerra de
Souza,  igualmente  ouvida  na  fase  policial,  confirmou  integralmente  as
declarações de seu cônjuge (fl.11). Por sua vez, João Severino da Silva, em
seu depoimento extrajudicial disse que:

“(...) o senhor MANOEL BEZERRA DE SOUSA entrou na
justiça para receber indenização pelo falecimento de
seu filho; QUE recebeu a quantia de 7.200,00(sete mil e
duzentos reais); QUE a vítima ficou insatisfeita, pois soube
no  Fórum  desta  cidade,  que  teria  direito  a  mais  de
12.000,00(doze mil reais); QUE até agora não recebeu o
restante da quantia (...)”. Destaquei.

Vale  ressaltar  que os  declarantes  e  testemunhas  citadas,
ouvidas no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sapé, ratificaram
suas oitivas extrajudiciais (ver termo de declarações de fl. 15), as quais, mais
uma  vez,  foram  confirmadas  quando  da  audiência  de  instrução  criminal,
conforme se verifica, in verbis: 

Em juízo, Manoel Bezerra de Souza, testemunha legalmente
compromissada, asseverou:

"Que  afirma  que  não  combinou  previamente  os
honorários advocatícios com o acusado, nem em valor
fixo nem em percentual; que quem indicou o advogado foi
um orador aqui de Sapé de nome João;  que o advogado
fez  uma  reunião  com  diversas  pessoas  que  teriam
direito ao DPVAT na casa de João: que se tratava de um
advogado de pele "não tão clara"; que não tem bem certeza
o  nome  desse  advogado;  que  não  tratou  honorários
advocatícios  com nenhum advogado;  que  no  dia  da
audiência foi  acompanhado um casal  de advogados;
que soube que o valor do DPVAT que lhe cabia era de
catorze mil e oitocentos; que duas mulheres foram até
a casa do depoente para lhe pagar: que queriam pagar
apenas "seis mil e poucos reais"; que depois de muita
reclamação pagaram sete  mil  e  duzentos  reais;  que
somente depois de receber essa quantia, assinou um
papel dado por elas, não sabendo se eram um recibo
ou  um  contrato;  que  posteriormente  João  cobrou
quinhentos  reais  ao  depoente,  mas  esse  pagou-lhe
apenas cem reais; que posteriormente foi chamado no
Juizado  Especial,  sendo  perguntado  quanto  tinha
recebido  pelo  processo  do  DPVAT;  que  a esposa  do
depoente  e  nenhum  familiar  seu  combinou  com  o
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advogado  o  percentual  dos  honorários  advocatícios,
antes de dar entrada no processo; que o depoente não
sabe ler e apenas assina o seu nome". (…) que conhecia
João há uns dois anos antes de ele indicar o advogado; que
João  lhe  abordou  dizendo  que  tinha  um  advogado  que
estava pegando os processos de DRVAT e que inclusive tinha
pego  o  processo  da  mãe  dele;  que  o  filho  do  depoente
morreu atropelado juntamente com outro garoto; que João
perguntou ao depoente onde era a casa dos familiares do
outro atropelado; que o advogado também moveu ação de
DPVAT  em face  desse  segundo  atropelamento;  que  João
não  acertou  com  o  depoente  os  honorários  do
advogado; que o advogado não acertou os honorários
advocatícios  na  reunião  acima  mencionada;  que  as
duas  mulheres  que  pagaram  a  importância  ao
depoente disseram que estavam sendo pagas também
umas diárias para elas, fora os honorários; que essas
duas mulheres não estavam presentes na reunião; que não
conhece Robson e sua esposa Socorro; que na reunião havia
um bocado de gente com o advogado, fora a João; que as
duas  mulheres  disseram  que  o  depoente  tinha  que
pagar  umas  diárias  e  os  honorários  depois  que  ele
reclamou que o valor  de seis  mil  reais  e pouco era
muito pouco; que veio para Justiça porque foi intimado:
que  não  tem  conhecimento  que  João  foi  preso  aqui  no
Fórum; que já havia contratado outra vez uma advogado
para uma ação de abono de salário família e pagou a
ela  honorários  advocatícios  no  percentual  de  20%;
que disse as duas mulheres que o percentual deveria
ser esse, quando então elas responderam que deveria
pagar ainda umas diárias, dando então os sete mil e
duzentos  reais:  que disseram inclusive  que nenhum
dos outros autores tinham recebido essa quantia toda:
que não foi feito no Juizado Especial o cálculo do valor que o
depoente deveria receber: que não se recorda quem foi o
Juiz que intimou o depoente; que não sabe se houve algum
desentendimento entre o advogado e o Juiz". (fls. 196/197).
Destaques nossos.

Ouvido sob o crivo do contraditório (fl. 199), João Severino
da Silva, disse:

"Que sabe dizer que o Sr.  Manoel  Bezerra de Souza
recebeu a quantia de sete mil e duzentos reais de uma
mulher;  que  não  sabe  se  ele  achou  essa  quantia
pouca: que  sabe detalhes do caso porque é tio do outro
garoto  que  foi  atropelado  juntamente  com o  filho  do Sr.
Manoel;  que  o  advogado  dos  dois  processos  foi  o
mesmo, mas o depoente nunca o viu nem sabe o seu
nome: que não sabe dizer se o seu Manoel bem como a
irmã do depoente Tereza Maria da Conceição e o seu
cunhado  Luiz  acertaram  previamente  o  valor  dos
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honorários advocatícios com o advogado (...)”.

A  testemunha  de  defesa,  Adegilson  Robson  dos  Santos,
disse que indicou vários  casos de seguro DPVAT ao Dr.  Wamberto  Balbino
Sales (apelante) e a outros advogados. Acrescentou que o acusado costumava
cobrar de seus constituintes, a título de honorários, 20% (vinte por cento) do
valor do seguro, além dos honorários de sucumbência, estes pagos quando
havia  recurso.  Todavia,  afirmou  não  saber  quanto  foi  pago  às  vítimas  do
presente  caso.  Falou  que  era  de  seu  conhecimento  a  existência  de  um
desentendimento entre o denunciado e o Dr. Gustavo Procópio, Juiz de Sapé,
supostamente iniciado em razão de Dr.  Wamberto não ter atendido a uma
intimação do citado magistrado. Asseverou conhecer Dr. Wamberto há mais de
17 anos e que trabalhou com ele quando ambos eram policiais civis. Disse,
ainda,  que  trabalhava  como  consultor  e  procura  vítimas  de  acidentes  de
trânsito e seus familiares para depois encaminhá-los a advogados. Que, por
esse serviço, recebia comissões entre R$ 1000,00 (mil reais) e 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), pagas pelos clientes e às vezes pelos advogados.

Como  se  vê,  não  obstante  a  negativa  do  réu,  resta
evidenciado  que  este,  sem  realizar  o  devido  contrato  de  honorários
advocatícios,  apropriou-se,  indevidamente,  de  valor  superior  ao,  em regra,
estabelecido pela legislação inerente à espécie. 

No  caso  sub  examine,  restou  demonstrado,  de  forma
indubitável,  que  o  apelante,  em ação  para  recebimento  do  seguro  DPVAT
referente  à  morte,  decorrente  de  acidente  automobilístico,  do  filho  do  Sr.
Manoel  Bezerra  Souza  e  da  Sra.  Creuza  Soares  de  Souza,  recebeu  a
importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais – valor total da indenização) e
repassou, somente, o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) ao seu
constituinte, ficando, assim, com exorbitantes 40% (quarenta por cento) da
indenização  paga  nos  autos  do  processo  referido,  além  da  verba  de
sucumbência.

Diante do contexto probatório, nenhuma dúvida de que o
réu, em razão de sua profissão, apropriou-se de coisa alheia que tinha a posse,
no caso o valor da indenização paga em favor de seu constituinte.

Dessa  forma,  comprovadas  a  autoria  e  a  materialidade
delitivas,  e  não  havendo  nenhuma  causa  de  exclusão  da  ilicitude  ou  da
culpabilidade, a condenação de Wamberto Balbino Sales nas iras do art. 168, §
1°, III, do CP é mesmo de rigor.

Da alegada nulidade  da  pena-base  por  exacerbação
não justificada

Por esse ponto, igualmente sem razão o apelante.

No tocante à dosimetria  da pena,  cumpre consignar que,
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diante  do  contexto  fático  e  probatório  trazido  nos  autos,  a  sentença
monocrática não merece reparo, tendo aplicado de forma comedida e razoável
a  reprimenda  ao  caso  em  discussão,  restando,  ademais,  devidamente
justificado o aumento da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a
análise desfavorável de circunstância judicial.

No  caso,  infere-se dos autos que, a reprimenda foi
corretamente aplicada na sentença, sendo satisfatoriamente justificado o
aumento da pena-base – fixada apenas 09 (nove) meses acima do mínimo –,
pois que, o douto juiz a quo considerou a existência de algumas moduladoras
judiciais desfavoráveis ao réu, notadamente, as consequências e circunstâncias
do crime, o que entendo por escorreito.

Quanto  à  possibilidade  de  exasperação  da  pena-base em
razão da existência  de circunstância  judicial  desfavorável  ao réu,  decidiu  o
colendo STJ:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO  ESPECIAL.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  PENA-
BASE  FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  LEGALIDADE.  (…)   2.  O
reexame  da  dosimetria  da  pena  em  sede  de  mandamus
somente é possível quando evidenciado eventual desacerto
na consideração de circunstância judicial, errônea aplicação
do  método  trifásico  ou  violação  a  literal  dispositivo  da
norma, acarretando flagrante ilegalidade. 3.  Hipótese em
que  a  reprimenda  imposta  à  paciente  encontra-se
fundamentada,  com base em elementos concretos e
dentro do critério da discricionariedade vinculada do
julgador, sendo a pena-base fixada acima do mínimo
legal (2 anos e 6 meses) em razão da prevalência das
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  (culpabilidade,
circunstâncias e consequências do crime), o que não
demonstra arbitrariedade ou desproporcionalidade, à
luz da pena cominada para o delito (1 a 4 anos de
reclusão).  (...).”  (STJ.  HC  198.893/ES,  Rel.  Ministro
GURGEL  DE  FARIA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
10/02/2015, DJe 23/02/2015).

“PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  (...)
PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUÍZO. (…) 6. A
fixação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal
está  devidamente  fundamentada  em  elementos
concretos, notadamente nos valores da apropriação e
do  prejuízo  financeiro  resultante  da  conduta
delituosa.  7.  A  fixação  do  regime  semiaberto  está
respaldada  na  existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis,  em  consonância  com  a  determinação
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expressa  do  art.  33,  §  3º,  do  Código  Penal.  8.  Agravo
regimental  desprovido.” (STJ.  AgRg  no  AREsp
469.600/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 14/03/2016).

“(...)  VIOLAÇÃO  AO  ART.  59  DO  CP.  PENA-BASE.
CULPABILIDADE  E  CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NÃO INERENTE AO TIPO
PENAL.  MONTANTE  DE  EXASPERAÇÃO.
PROPORCIONAL.  DOSIMETRIA.  (…)  3.  Válida  é  a
exasperação  da  pena-base  quando  utilizada
fundamentação concreta não inerente ao tipo penal.
No caso, o desvalor da culpabilidade decorreu do abuso de
confiança,  enquanto o desvalor das consequências do
crime decorreu do exorbitante prejuízo. 4.  Diante da
ausência  de  um  critério  legal  para  determinar  o
montante de exasperação da pena-base, não se pode
reputar  desproporcional  o  acréscimo  de  1  ano  e  6
meses  em  razão  de  duas  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis quando o tipo penal estipula a pena em
abstrato mínima de 1 ano e a máxima de 5 anos. 5.
Não acarreta bis in idem o desvalor da culpabilidade pelo
abuso de confiança e a incidência da agravante do art. 61,
II,  g, do CP, pela violação de dever, quando justificativas
distintas  configurem  ambas  as  hipóteses.  6.  Agravo
regimental  desprovido.”  (STJ.  AgRg  no  REsp
1457355/SP,  Rel.  Ministro  JOEL  ILAN  PACIORNIK,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  12/09/2017,  DJe
18/09/2017- ementa parcial). Destaques nossos.

Nesse diapasão, a penalidade básica restou fixada em
patamar justo e proporcional à conduta delituosa praticada, sendo
perfeitamente ponderada nas fases seguintes, em estrita obediência ao critério
trifásico, apresentando-se ajustada à reprovação e prevenção delituosa. Veja-
se:

Na primeira fase, foi fixada a pena-base de 01 (um) ano e
09  (nove) meses  de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Na segunda fase, a
sanção foi mantida, ante a ausência de atenuantes e/ou agravantes.

Em seguida, na terceira fase da dosimetria, foi acrescida de
1/3 (um terço –  fração única), em face da incidência da causa de aumento
prevista no inciso III do § 1º do art. 168 (apropriação em razão de ofício,
emprego ou profissão), resultando no quantum final de 02 (anos) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, além da sanção pecuniária de 20 (vintes) dias-
multa, a base de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Destarte, não há defeito algum na aplicação da reprimenda
privativa de liberdade ao apelante, sendo certo que o juiz primevo obedeceu,
criteriosamente, ao método trifásico de fixação da pena (art. 59 e 68 do CP),



13

estabelecendo a sanção definitiva em patamar justo para reprovação da
conduta narrada nos autos e prevenção quanto à prática de novos delitos,
restando, ademais, devidamente justificado o quantum determinado.

Daí porque, mantenho a reprimenda  fixada na sentença,
bem como o regime aberto e a substituição da sanção privativa de liberdade
por restritivas de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos previstos
no artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, REJEITO A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGO
PROVIMENTO AO APELO. 

Corrija-se a numeração das folhas dos autos, tendo em vista
a existência de duas páginas com o nº 370.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Carlos  Martins  Beltrão  Filho  (2º  vogal),
Presidente da Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da
vaga de Desembargador), revisor. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador
Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 de abril de 2018.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
Relator
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