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ACÓRDÃO 

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0007622-96.2013.815.2002 –  7ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Lucinaldo Cavalcante de Lima
ADVOGADOs: Iarley José Dutra Maia (OAB/PB 19.990) e Luiz Augusto da Franca
Crispim Filho (OAB/PB 7.414)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA
E  MATERIALIDADE  INDUVIDOSAS.  PROVA
TESTEMUNHAL  FIRME  E  CONSISTENTE.
RESPONSABILIDADE  INAFASTÁVEL.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PLEITO
ALTERNATIVO PELA REDUÇÃO DA PENA E
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA
PENA  BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
DOSIMETRIA  DESENVOLVIDA  EM
OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DOS ARTS. 59
E  68,  AMBOS,  DO  CÓDIGO  PENAL.
DESPROVIMENTO DO APELO.

1. As provas da materialidade e da autoria do ilícito
emergem de forma límpida e categórica do conjunto
probatório, mormente pelas declarações da vítima,
as  quais  encontram  consonância  com  os
depoimentos  das  testemunhas  ouvidas,  tanto  na
esfera policial, quanto em Juízo, não havendo que
se falar em absolvição por ausência de provas ou de
dolo.

2.  Tendo  sido,  plenamente,  observado  o  sistema
trifásico de aplicação da pena, justifica-se a fixação
da  reprimenda  acima  do  mínimo  legal,  quando
suficiente  para  reprimir  a  conduta  do  agente,
mormente  se  considerada  a  incidência  de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao  recurso.  Expeça-se
mandado  de  prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de  Embargos  de  Declaração,  sem
manifestação.

RELATÓRIO

Perante  a  7ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital/PB,
Lucinaldo  Cavalcante  de  Lima, devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como
incurso  nas  sanções  do  art.  168,  §  1º,  III,  do  Código  Penal,  conforme  narrativa
constante da exordial acusatória que passo a transcrever (fls. 2-6):

“A empresa Nerissa Enterpresis  Ltda apresentou
representação criminal contra o acusado Lucinaldo Cavalcante de Lima
e o senhor Evandro Rangel de Paiva por violarem o Art. 168,§ 1°,inciso
III, do Código Penal, alegando o seguinte: 

A citada empresa teria adquirido os Apartamentos
de  números  303,304,319  e  320,  assim  como  Lojas  de  números
14,15,16,17 e 18 do Edificio Manaíra Palace, situado na Avenida João
Mauricio  n°  581,  esquina  com a  Avenida  Bananeiras,  no  Bairro  de
Manaíra,  além dos  apartamentos  de  números  602 e  701 do Edificio
Goya Residence, situado na Rua Severina Souza Souto n° 103, Bairro do
Bessa, todos na cidade de João Pessoa. 

Como a elaboração das escrituras ficariam muito
caras a empresa, no ano de 2012, procurou o acusado, que é escrevente
notarial,  do  Cartório  Paiva  Rangel  situada  no  Município  de  Caldas
Brandão. 

Naquela  oportunidade,  dia  04/04/2012,  dado  o
elevado  valor  para  a  lavratura  das  escrituras,  R$  32.251,36,  foi
acordado entre as partes que seria concedido um desconto no valor de
45%(  quarenta  e  cinco  por  cento)  sobre  todas  as  custas  cartorárias
incidentes sobre as respectivas escrituras, desconto este equivalente a
quantia de R$ 14.513,11 (Quatorze mil quinhentos e treze reais e onze
centavos). 

Porém, a empresa deveria proceder o pagamento
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integral das custas se comprometendo o acusado a proceder a devolução
dos R$ 14.513,11,  isto  é,  deveria a empresa efetuar  o pagamento de
todas  as  guias  alusivas  a  lavratura  das  Escrituras,  no  total  de  R$
32.251,36 e quando processados tais pagamentos, o acusado devolveria
o valor acordado(R$ 14.513,11). 

Além disso, o acusado assumiria a obrigação de
proceder a todos os atos necessários a lavratura e respectivo registro
das  Escrituras  no  Cartorio  de  Registro  de  'moveis  competente,  o
Cartório de Eunápio Torres. 

Firmado o compromisso, a empresa confiando na
boa fé das partes emitiu no dia 24/04/2012 um cheque no valor total de
R$ 127.655,14 para o pagamento dos ITBIS de todos os onze imóveis
citados  alhures,  assim  como  os  laudêmios  incidentes  sobre  as
transferências dos imóveis. 

Todavia,  argumentando  que  as  guias  de  ITBIs
relativas aos Apartamentos do Edificio Manaira Palace teriam expirado
a validade ficou Luciano com o troco da aludida transação no valor de
R$  14.569,04,  comprometendo-se  a  retirar  outras  guias  de  ITBI  e
proceder ao respectivo pagamento. 

No dia 22 de maio de 2012 a empresa emitiu outro
cheque e entregou a Luciano, no valor de R$ 49.736,63 para pagamento
das custas e emolumentos incidentes sobre a lavratura das Escrituras
Públicas contratadas, além daquelas incidentes sobre os registros das
mesmas no Cartório de Registro de Imóveis de Eunápio Torres. 

Contudo, passando o tempo, o acusado olvidou de
entregar as escrituras dos Apartamentos de números 303,304,319 e 320
do Edificio Manaira Palace. 

Da  mesma  forma  o  acusado  apropriou-se  da
quantia referente ao desconto dado. Apenas no dia 14 de junho de 2012
foi  pago  a  empresa  a  quantia  de  R$  3.000,00  (Três  mil  reais),
comprometendo-se  a  devolver  no  mês  seguinte  o  restante  da  quantia
devida. 

Passaram-se  os  meses  e  o  acusado  não
devolveram o restante da quantia devida, bem como não entregou as
escrituras restantes. 

Posteriormente, a vítima descobriu que o acusado
não  pagou  os  ITBIs  dos  apartamentos  e  ficou  apenas  enrolando  a
vítima. 

Observe-se que toda a negociação envolvendo o
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acusado e a vítima deu-se na cidade de João Pessoa e não no Município
de Caldas Brandão. 

No  seu  interrogatório  o  réu  negou  que  tivesse
cometido qualquer crime. ...”

Recebimento da denúncia em 19.06.2015 (fl. 212).

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público (fls. 285-290) e pela Defesa (fls. 292-293), o Juiz de base
sentenciou  (fls.  297-),  julgando procedente  a  pretensão  punitiva  do  Estado  para
condenar o denunciado, como incurso nas sanções do art. 168,  § 1º, III,  do Código
Penal,  fixando-lhe  a  reprimenda  da  seguinte  maneira:  após  a  análise  das
circunstâncias  judicias  (art.  59  do  CP),  fixou  a  pena  base  em 02  (dois)  anos  de
reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Na segunda fase dosimétrica, aumentou a pena em 3
(três) meses e em 10 (dez) dias-multa, em razão da reincidência. Na terceira etapa da
dosimetria, presente a causa de aumento prevista no art. 168, § 1º, III, do Código
Penal, majorou a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 3 (três) anos de
reclusão, em regime semiaberto, e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Deixou de proceder a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em virtude da reincidência.

A defesa  interpôs  embargos  declaratórios  (fls.  308-312),  que
foram rejeitados, como se vê da decisão de fls. 326-327.

Irresignado  com  o  decisório  adverso,  o  réu  recorreu  a  esta
Superior Instância (fl. 329), alegando, em suas razões (fls. 336-351), que não agira
com dolo, razão pela qual pede absolvição. Afirma que não cometeu o crime, negando
a autoria delitiva, bem como, argumentando não haver provas robustas, requerendo,
por conseguinte, sua absolvição. Alternativamente, requer a redução da pena imposta
para o patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão, com substituição da pena corporal
por restritiva de direitos e, ainda, a suspensão condicional do processo.

Ofertadas as contrarrazões (fls. 353-356), os autos seguiram, já
nesta Instância, ao douto Procurador de Justiça, Joaci Juvino da Costa Silva que, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 359-362).

É o relatório.

VOTO
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Inicialmente,  convém registrar  que  os  argumentos  defensivos
apresentados  pelo  recorrente  não  merecem  prosperar,  porquanto  discrepantes  do
contexto probatório inserto nos  autos,  estando comprovada sua conduta criminosa
referente ao delito de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do Código
Penal).

A materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  ora  apelante  são
incontestes,  visto  que  imbuídas  de  verossimilitudes  que  conduzem  à  inexorável
conclusão de ser o responsável pela prática do crime supramencionado, nos termos
que lhe fora imputado.

Consoante  ficou  evidenciado  no  caderno  processual,  em
especial, nos relatos das testemunhas e da vítima, ouvidas tanto na esfera policial,
quanto em Juízo e interrogatório do acusado (mídias de fls. 247/248 e 277), vê-se que
restou comprovado que o apelante, de fato, apropriou-se indevidamente dos valores
pagos pela empresa vítima, representada por Carlos José Peters Gomes, referentes às
custas e emolumentos necessários para a escrituração de 11 (onze) imóveis de sua
propriedade, sendo inconsistentes os argumentos ora lançados no sentido de que não
agira com dolo, bem como, de que não há provas suficientes acerca da materialidade
e autoria delitivas.

O  apelante  trabalhava  no  cartório  de  Caldas  Brandão/PB,
estabelecimento  escolhido  por  oferecer  um  desconto  de  45%  à  empresa,  para
escrituração de seus imóveis. E, assim, a empresa vítima entregou ao réu mais de R$
100.000,00 (cem mil reais), valor suficiente para o pagamento de todos os impostos,
ITBI´S,  laudêmio,  registro  e  escritura  de  todos  os  onze  imóveis.  Contudo,  ele,
apelante, se apropriou de parte dessa quantia, não repassando os valores cobrados a
título de impostos.

Vejamos o teor dos depoimentos de algumas testemunhas:

Diogo  lsac  Medrado  dos  Santos  –  testemunha  –
disse, em Juízo, o seguinte (mídia à fl. 247): “Que é
corretor e chegou a participar dessas negociações e
foi quem apresentou Lucinaldo ao Sr. Carlos; que o
Sr. Carlos é seu cliente antigo referente a locações;
que  o  Sr.  Carlos  pediu  ao  depoente  que  fizesse
algumas  pesquisas  para  saber  onde  seria  o  melhor
lugar  para  fazer  as  escrituras  já  que  seriam  seis
imóveis e cinco lojas; que o motivo de ter escolhido
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o cartório de Lucinaldo foi porque os cartórios daqui
só davam desconto 20% e lá conseguiu um desconto
de 45%; que o cartório era em Caldas Brandão; que
seriam  todos  os  imóveis  que  estão  descritos  na
denúncia;  que  o  Sr.  Carlos  é  o  representante  da
empresa  Nerissa;  que  foi  a  empresa  que  adquiriu
todos esses imóveis; que esse valor era da escritura e
de todos os impostos; que o desconto que ele disse
que daria seria só da escritura; que o imposto já tinha
o  desconto  de  20%  perante  a  Prefeitura;  que
reuniram-se  na  casa  de  Sr.  Carlos;  que  lá,  o  Sr.
Carlos passou um cheque na quantia de mais de R$
100.000,00 para  pagar  as  escrituras e os impostos;
que ao chegar no banco, um dos boletos estava com a
data vencida e o acusado Lucinaldo disse que não
tinha  problema,  e  para  resolver  mais  rápido,  disse
que  ficaria  com  o  restante  que  estava  sobrando,
levaria para o cartório, pagaria e depois já concluiria
a escritura,  só que o tempo foi passando e ele não
concluiu a escritura;  que passou 6 meses,  e  foram
procurar  o  acusado  no  cartório,  no  interior;  que
depois de muita insistência o acusado disse que não
pagou  o  ITBI,  que  dava  entre  R$10.000,00  e
R$15.000,00; que ele não pagou nem devolveu; que
em  relação  às  escrituras  ele  recebeu  tudo;  que  o
cheque que a vítima passou era pra pagar tudo; que o
desconto  que  o  acusado  deu  era  em  cima  da
escritura;  que  o  acusado  disse  que  depois  que  o
dinheiro entrasse na conta devolveria ao Sr. Carlos;
que o Sr. Carlos pagou novamente; que foi concluído
lá com o acusado Lucinaldo no cartório do interior,
como já tinha dado entrada lá não tinha como fazer o
cancelamento; que o cartório ao emitir o boleto tem
que declarar na DOI — Declarações de Operações
Imobiliárias, então, se começou lá, tem que terminar
lá; que o valor total foi mais de R$ 100.000,00; que o
declarante não lembra qual o valor só da escritura;
que,  dos  tributos,  só não foram pagos um ou dois
ITBI; que depois ele teve que pagar novamente; que
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quando foi  pagar,  já pagou mais caro porque tinha
passado o prazo da Prefeitura para receber desconto;
que o Sr. Carlos questionou por não ter recebido o
desconto prometido; que restante era de um ou dois
ITBI, que da escritura foram finalizadas todas; que
em  relação  as  escrituras  não  teve  que  pagar
novamente, só questionou a questão do desconto em
cima das escrituras; que o Sr. Carlos teve que pagar
novamente  os  impostos  que  faltaram,  que  foi  no
valor de R$ 10.000,00 ou R$ 15.000,00; que o Sr.
Carlos  pagou  os  impostos  que  faltavam;  que  o
acusado também não deu o desconto; que o valor que
a  vítima  pagou  saiu  mais  caro  que  aqui  em João
Pessoa; que aqui o desconto seria de 20% a 25%, lá o
acusado disse que seria de 45% mas na verdade não
teve desconto; que inicialmente o acusado disse que
quem  estava  retendo  o  dinheiro  seria  o  dono  do
cartório, mas depois disse que não tinha o dinheiro;
que  o  dinheiro  entrou  na  conta  do cartório;  que  o
dinheiro  entrou  antes  de  sair  a  escritura;  que  o
declarante sabe disso porque está no boleto, o nome
do cartório; que o prejuízo foi o desconto de 45 % no
valor  total  da  escritura  e  o  valor  referente  aos
impostos  que  estavam  com  a  data  vencida  no
momento  do  pagamento;  que  não  sabe  o  valor
correspondente das escrituras.”

Já a testemunha Erinaldo José Carvalho dos Santos afirmou, em
Juízo, o seguinte (mídia à fl. 247): 

"Que trabalha com Diogo, este é corretor de imóveis;
que a única coisa que sabe é que estava no banco e
viu no dia que Diogo sacou uma quantia e passou
para Lucinaldo assinar; que era uma quantia elevada,
pois teve que ir ao banco para o gerente liberar; que
Diogo sacou o dinheiro e passou para Lucinaldo; que
depois tomou conhecimento que o dinheiro era para
pagar  uma  dívida  no  cartório,  escritura,  registro,
lavratura; que tomou conhecimento que nem todos os
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imóveis foram pagos; que Lucinaldo trabalhava em
um cartório  em Caldas  Brandão;  que  as  escrituras
seriam feitas lá; que depois tomou conhecimento que
o  acusado  não  devolveu  o  valor  que  deveria
devolver;  que  em  relação  aos  tributos  não  sabe
informar se tudo foi pago ou faltou algo; que estava
presente  quando  o  dinheiro  foi  repassado  para
Lucinaldo;  que  antes  disso  nunca  tinha  trabalhado
com  o  acusado;  que  tomou  conhecimento  que  o
desconto era de 45%.” 

Nesse contexto, depreende-se que as declarações da vítima se
coadunam com os depoimentos das testemunhas ouvidas, dos quais se extraem, com
bastante clareza, a conduta delitiva perpetrada pelo ora apelante, sendo inconsistentes
os argumentos lançados no presente recurso apelatório no sentido de que não agira
com dolo ou, mesmo, de que não há provas para sua condenação, sendo inviável, por
conseguinte, o pleito absolutório.

Alternativamente,  requer  o  apelante  que  seja  condenado  no
mínimo legal  de  1  (um) ano de  reclusão,  com substituição  da  pena  corporal  por
restritiva de direitos ou, ainda, a suspensão condicional do processo.

Pois bem. Analisando a dosimetria da pena aplicada na sentença
vergastada, tenho que o pleito supramencionado não merece prosperar,  porquanto o
Juiz a quo, ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado aplicáveis ao delito em
comento,  fê-lo  em  consonância  com  os  arts.  59  e  68,  ambos  do  Código  Penal,
sopesando-as com acerto, não havendo reparo a ser feito na dosimetria aplicada.

Vale  destacar  que o Juiz  de  1º  grau estabeleceu a  pena base
acima  do  patamar  mínimo,  haja  vista  a  presença  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  ao  réu, o  que  permite  a  fixação  além  do  mínimo  legal,  pois  há
necessidade de certa exacerbação para que o quantum reste compatível à ponderação
na primeira fase da dosimetria.

Este é o entendimento dos Tribunais Superiores:

“HABEAS  CORPUS.  2.  ROUBO  DUPLAMENTE
MAJORADO.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO
PROVIDA PARCIALMENTE. 3. DOSIMETRIA DA
PENA. Fixação da pena-base acima do mínimo legal.
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4.  Circunstâncias  judiciais  desfavoráveis.
Fundamentação  idônea. 5.  Ordem denegada.”  (STF;
HC 113.266; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar
Mendes; Julg. 27/11/2012; DJE 14/12/2012; Pág. 32). 

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ESPECIAL.  DESCABIMENTO.
RECENTE  ORIENTAÇÃO  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  ROUBO  MAJORADO.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  REINCIDÊNCIA.  REGIME
INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. 1. […]. 3. A
existência  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis
(culpabilidade,  antecedentes,  personalidade,  motivos
do  crime,  circunstâncias  do  crime  e  prejuízo  da
vítima),  aliadas à reincidência,  autoriza a fixação da
pena-base  acima  do  patamar  mínimo  e  o
estabelecimento  de  regime  prisional  mais  severo. 4.
Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do
recurso  cabível.”  (STJ;  HC  183.012;  Proc.
2010/0155774-0; GO; Quinta Turma; Rel. Des. Conv.
Campos Marques; Julg. 06/12/2012; DJE 13/12/2012).

No mesmo sentido, é a jurisprudência local:

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  Júri.  Homicídio
duplamente qualificado. Condenação. Inconformismo.
Apelo com base no art. 593, III, “c” do CPP. Apontado
erro  ou  injustiça  no  tocante  à  aplicação  da  pena.
Inocorrência.  Reprimenda fixada em patamar justo e
suficiente para reprimir a reiteração da conduta. Estrita
observância  do  sistema  trifásico.  Apelo  desprovido.
Tendo sido plenamente observado o sistema trifásico
de  aplicação  da  pena,  justifica-se  a  fixação  da
reprimenda acima do mínimo legal, quando suficiente
para  reprimir  a  conduta  do  agente,  mormente  se
considerada  a  incidência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis ao acusado. Apelo desprovido.” (TJPB;
Proc.  021.2010.001339-6/001;  Câmara  Especializada
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Criminal; Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior; DJPB
14/11/2012; Pág. 14). 

Assim, sendo desfavoráveis ao apelante os fundamentos quanto
à culpabilidade e às circunstâncias do crime, a pena-base acima do mínimo legal se
mostra cabível, razão pela qual não vejo excesso na dosimetria inicialmente fixada.

Ressalte-se,  por  fim,  que  a  agravante  da  reincidência,
corretamente avaliada na sentença condenatória, na segunda fase de fixação da pena,
não recomenda a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, consoante se
depreende do art. 44, inciso II, do Código Penal, assim como, pelo quantum final da
reprimenda, incabível a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 77 do
mesmo diploma legal.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer do Procurador
de Justiça, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, 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
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, ao 27
(vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

     Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   Relator
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