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DO  PRIMEIRO  APELO.  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
PROVAS.  NÃO  ACATAMENTO.  REQUISITOS
CONSTITUTIVOS  DA  PEÇA  ACUSATÓRIA
PREENCHIDOS.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA
VEROSSÍMIL E MINIMAMENTE CONSENTÂNEA COM
AS  EVIDÊNCIAS  PRODUZIDAS  DURANTE  A
INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  ALEGAÇÃO  DE
EXACERBAÇÃO  DA  PENA-BASE.  IRRESIGNAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  AVALIADAS  COM
ELEMENTARES  DO  TIPO.  REDIMENSIONAMENTO
QUE SE IMPÕE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
POR  APENAS  UMA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
REJEIÇÃO.  SUBSTITUIÇÃO  CONDIZENTE  COM  OS
DITAMES  LEGAIS.  ALEGADA  INSUFICIÊNCIA  DE
RECURSOS  PARA  PAGAMENTO  DA  PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.  NÃO  ACATAMENTO.
PROPORCIONALIDADE  COM  A  CONDIÇÃO
FINANCEIRA DO  AGENTE.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO RECURSO.

-  A denúncia  individualizou  o  quanto  possível  a  conduta
imputada  ao  réu,  bem  como  sua  tipificação,  com  vistas  a
viabilizar a persecução penal, o exercício da ampla defesa e do
contraditório  pelo  réu,  restando  baseada  em  elementos  de
provas colhidos na fase inquisitorial. Requisitos do art. 41 do
CPP preenchidos.

-  Quando  a  sentença  condenatória  apresenta-se  verossímil  e
minimamente  consentânea  com  as  evidências  produzidas
durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a
condenação mediante o afastamento de interpretação de prova



aceitável e ponderada.
 
-  Descabe  o  pleito  de  substituição  ou  adequação  da  pena
restritiva de direito imposta pelo juiz de primeiro grau, quando
esta se mostra condizente com os ditames legais. 

- Há de se acolher o pedido de redimensionamento da pena-
base aplicada na sentença quando verificado que,  na análise
das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ocorreu valoração
negativa com elementos inerentes ao tipo penal.

- A pena aplicada, ao tempo em que tem por objetivo reparar o
dano  causado  pela  conduta  criminosa,  deve  guardar
proporcionalidade com a condição econômica do agente.

DO  SEGUNDO  APELO.  FURTO  PRATICADO  COM
ABUSO  DE  CONFIANÇA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  EM  FACE  DA DOSIMETRIA.  PENA-
BASE.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  AVALIADAS
COM  ELEMENTARES  DO  TIPO.  FIXAÇÃO  NO
MÍNIMO  LEGAL.  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA.
PROPORCIONALIDADE  COM  A  CONDIÇÃO
FINANCEIRA  DO  AGENTE.  ADEQUAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  O aumento  da  pena-base  pela  culpabilidade  requer
fundamento concreto, não se prestando a tal desiderato o mero
registro de que o agente cumpriu os preceitos do tipo penal.

-  De acordo com precedentes do STJ, a não recuperação ou a
recuperação parcial  da res  furtiva é  decorrência comum dos
delitos patrimoniais.

- A pena aplicada, ao tempo em que tem por objetivo reparar o
dano  causado  pela  conduta  criminosa,  deve  guardar
proporcionalidade com a condição econômica do agente.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, para reduzir as penas cominadas, nos termos do voto do Relator, e em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

O  Ministério  Público  da  Paraíba  ofereceu  denúncia  contra
Tereza Cristina do Nascimento Duarte, como incursa na conduta descrita no art. 155,
§4º, II, primeira figura, do CP, e contra David Wagner Montenegro, como incurso no
art. 180, §1º, do CP.

Narra a denúncia que, no dia 31/08/2015, a ré, Tereza Cristina



do Nascimento Duarte, após subtrair da residência da vítima (onde prestava serviços
como diarista e, sendo assim, com abuso de confiança) um anel de formatura de 10g, em
ouro amarelo e pedras de esmeralda e diamante, uma aliança com 8g, em ouro amarelo,
além três meias alianças de esmeralda, rubi e safira, cada uma, com 2g, da vendeu os
referidos  objetos,  avaliados  no  montante  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  ao
réu/apelante, David Wagner Montenegro, ourives e proprietário da empresa “Lívia
Joias”, pelo valor total de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Aduz a peça exordial que  o réu/apelante adquiriu os objetos
furtados, em relação aos quais, ante o valor pago, apenas R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais), deveria saber ser produto de crimes, tendo em vista a sua profissão e
a desproporcionalidade ente o valor real e o valor efetivamente pago na aquisição dos
bens.

Relata,  ainda,  a  peça  acusatória,  que  está  sendo  apurada  a
subtração de mais uma joia da casa da vítima, desta feita, uma aliança pertencente a sua
filha, a qual também teria sido vendida ao réu/apelante, tendo a ré, Tereza Cristina do
Nascimento Duarte, confessado a subtração dos bens, alegando ter agido de tal maneira
a fim de saldar uma dívida de um filho com traficantes.

Regularmente processado o feito, o Excelentíssimo Senhor Juiz
de  Direito  da  7ª  Vara  Criminal  desta  Capital,  Geraldo  Emílio  Porto,  por  meio  da
sentença de fls. 105/111, julgou procedente a denúncia, assim condenando os réus:

Tereza Cristina do Nascimento Duarte,  incursa nas  penas
dos artigos 155, § 4º, II, primeira figura, do CP, a uma pena de 03 (três) anos de
reclusão, em regime inicial aberto; e

David Wagner Montenegro como incurso no art. 180, §1º, do
CP, a uma pena de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, cumulada com 30 (trinta) dias-multa.

Ambas as penas foram  substituídas por 02 (duas) restritivas
de direitos, consubstanciadas na  prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo da pena privativa de liberdade imposta, bem como na prestação pecuniária,
no valor de 01 (um) salário-mínimo, pelo prazo de 01 (um) ano, em favor da vítima,
Rossana de Fátima de Araújo Barbosa. 

Os réus responderam a todo o processo soltos, e o magistrado
sentenciante concedeu-lhes o direito de apelar em liberdade.

Inconformados, ambos os réus interpuseram recurso apelatório
(fls. 114/115 e 117/118).

Em  suas  razões  recursais  (fls.  125/129),  David  Wagner
Montenegro alega haver afronta ao art.  564, IV, do CPP por inexistirem provas nos
autos a sustentar a acusação. Requer, portanto, a sua absolvição e, subsidiariamente, a
redução da  pena  ao  mínimo legal  e  a  consequente  conversão  em apenas  uma pena
restritiva  de  direitos,  eis  que  ausentes  quaisquer  circunstâncias  autorizadoras  do
aumento da pena-base. Sustenta, ainda, que não possui condições financeiras para pagar
o valor mensal de um salário-mínimo em favor da vítima, conforme determinado na



sentença condenatória.

Por  sua  vez,  Tereza  Cristina  do  Nascimento  Duarte,  nas
razões apresentadas às fls. 156/157, requer a fixação da pena em seu mínimo legal, em
razão do princípio da proporcionalidade.

Nas  contrarrazões  das  fls.  132/138,  o  Parquet  pugnou  pelo
desprovimento  do  recurso apelatório  do  réu  David  Wagner  Montenegro e
consequente manutenção da sentença recorrida, tendo em vista que a peça acusatória
descreve clara e suficientemente o fato criminoso e suas circunstâncias, bem como a
prova  constante  dos  autos  é  robusta  a  comprovar  a  materialidade  e  autoria  delitiva
quanto ao crime de receptação, muito embora o réu/apelante negue a conduta descrita na
denúncia. As palavras da vítima e das testemunhas foram firmes e coerentes, aliadas às
declarações da ré, Tereza Cristina do Nascimento Duarte. Por fim, sustentou que a pena
fora adequadamente aplicada, não havendo necessidade de modificação.

Nas contrarrazões de fls. 158/159, pugnou pela manutenção da
pena imposta à ré Tereza Cristina do Nascimento Duarte, por considerar adequada ao
caso concreto.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através de parecer
do  Ilustre  Procurador  José  Roseno  Neto  (fls.  140/143  e  161/163),  opinou  pelo
desprovimento dos apelos.

É o relatório.

VOTO:

1. Da apelação interposta por DAVID WAGNER MONTENEGRO

1.1. Da inépcia da denúncia

A irresignação da defesa versa, primeiramente, sobre a nulidade
da denúncia por inexistência de provas acostadas aos autos, em flagrante inobservância
ao art. 564, IV, do CPP. 

A matéria dispensa maiores delongas. 

Analisando-se os requisitos exigidos pelos arts. 41 do Código de
Processo Penal e 5º, LV, da CF/1988, tenho que a peça acusatória contém a exposição
do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, eis que,
quanto ao ora apelante, após detalhar a conduta da ré Tereza Cristina, assim narra:

“(...)  Logo em seguida ao crime descrito no parágrafo anterior,  o acusado
David Wagner Montenegro, no exercício de atividade comercial, adquiriu da
denunciada  Tereza Cristina  aqueles  bens  por ela  furtados,  em relação aos
quais, ante o valor por ele pago, apenas R$ 450,00, devia saber ser produto de
crime.
(…)  a  referida  acusada  dirigiu-se  ao  estabelecimento  comercial  do
denunciado  David,  ourives  e  proprietário  da  empresa  “Lívia  Joias”,
localizada (…), e vendeu-lhe todos aqueles bens pelo valor de R$ 450,00,s
endo que a avaliação total era de R$ 10.000,00.
Diante de sua profissão e da desproporcionalidade entre o valor real e o pelo
qual  adquiriu  os  bens,  o  acusado,  no  mínimo,  deveria  saber  serem essas



coisas produtos de crime.
(...)
Assim agindo, está (…) o denunciado David Wagner Montenegro incurso
no art. 180, §1º, do CP.”

Assim, temos a peça inaugural permite a adequada compreensão
da conduta imputada ao ora apelante, o qual teria comprado as joias roubadas pela ré
Teresa Cristina por valor desproporcional ao preço real e, por ser o réu/apelante um
comerciante do ramo de joias, deveria saber serem produto de crime.

Como se percebe, a denúncia individualizou o quanto possível
a  conduta  imputada  ao  réu/apelante,  bem  como  sua  tipificação,  com  vistas  a
viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo
réu,  restando  devidamente observada a disciplina do art.  41 do Código de Processo
Penal.

Nesse sentido:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE
AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE.
AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.
1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência
aos  requisitos  traçados  no  artigo  41  do  Código  de  Processo  Penal,
descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída
ao  acusado  devidamente  qualificado,  circunstâncias  que  permitem  o
exercício  da  ampla  defesa  no  seio  da  persecução  penal,  na  qual  se
observará o devido processo legal.
2.  No caso dos autos,  não se constata qualquer defeito na peça vestibular
capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo
recorrente,  uma vez  que  nela  se  consignou que  trazia  consigo,  dentro  do
porta-luvas do carro em que se encontrava, 89 gramas de cocaína. Narrativa
que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.
FALTA  DE  JUSTA  CAUSA  PARA  A  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  EM  DESFAVOR  DO  RECORRENTE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
1.  Em  sede  de  habeas  corpus  e  de  recurso  ordinário  em  habeas  corpus
somente  deve  ser  obstada  a  ação  penal  se  restar  demonstrada,  de  forma
indubitável,  a  ocorrência  de  circunstância  extintiva  da  punibilidade,  a
manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito, e ainda, a atipicidade da conduta.
2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento
jurisprudencial  firmado  por  este  Sodalício,  não  há  que  se  falar  em
trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos
probatórios  contidos  no  reclamo,  não  se  vislumbra  estarem  presentes
quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução
criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as
quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
3.  Recurso  desprovido.  (STJ,  RHC 76648 /  AM, Quinta  Turma,  Ministro
JORGE MUSSI, DJE 24/05/2017). Grifo nosso.

Frise-se que a peça acusatória tomou por base as declarações
prestadas na Delegacia de Polícia pela vítima Rossana de Fátima de Araújo Barbosa (fls.
09/12) e pela ré, Tereza Cristina do Nascimento Duarte (fls. 13/15), de que  as joias
teriam  sido  vendidas  ao  ourives  David  Wagner  Montenegro,  proprietário  da
empresa “Lívia Joias”.



Além  disso,  há  notícias  nos  autos  de  um  segundo  furto
praticado pela ré Tereza Cristina contra a vítima Luana Cristina Barbosa da Silva,
em que o produto do crime (uma aliança) estaria de posse do ora apelante, que a
teria comprado de Tereza Cristina, pelo valor de R$ 320,00.

Destarte, não merece prosperar a tese da defesa de nulidade
da denúncia.

1.2. Da materialidade e da autoria

Consoante relatado, aduz o recorrente não
haver substrato probatório a embasar uma condenação.

Pois bem. 

O  tipo  penal  previsto  no  §1º  do  art.  180,  do  CP,  no  qual  o
apelante se encontra incurso, preceitua:

Receptação qualificada

§  1º  –  Adquirir,  receber,  transportar,  conduzir,  ocultar,  ter  em  depósito,
desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma
utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial
ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:
Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa.
§ 2º – Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior,
qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício
em residência.

Assim,  a receptação qualificada constitui-se  crime próprio
(tem como sujeito ativo aquele que estiver no exercício da atividade comercial ou
industrial), punível também e não somente a título de dolo eventual. Partindo-se do
pressuposto de que o réu/apelante, sendo ourives e proprietário de uma empresa de
venda de joias, deveria ter o conhecimento do valor real das joias apresentadas à
venda  e  suspeitado  da  procedência  destas.  Mesmo  assim,  o  ora  apelante,  no
exercício da sua atividade comercial, adquiriu produtos de crime (joias furtadas),
comportamento este inserido no tipo penal supramencionado.

Ora, in casu, meras alegações de desconhecimento da origem
ilícita dos bens adquiridos não dá espaço para a suscitação de dúvida razoável em
prol do réu/apelante, mormente quando este nega que tenha comprado as joias
objeto dos autos, porém, as declarações da vítima, Rossana de Fátima de Araújo
Barbosa, além das de outras testemunhas, corroboraram a versão confessa da ré
Tereza Cristina de que vendeu as joias ao recorrente.

Vejamos a fundamentação dada pelo magistrado sentenciante na
análise do caso concreto:

“As palavras da acusada encontram consonância com as demais provas dos
autos. A vítima confirma que ao tomar conhecimento do furto que a acusada
praticou contra a sua filha, questionou a ré que confessou a retirada de suas
joias do banheiro do seu quarto. A vítima descreveu os pertences subtraídos e
afirmou que a acusada se predispôs a ajudar a recuperá-las, ligou para o Sr.
David Wagner, tentou negociar e compareceram na loja para buscar as
joias, mas o acusado não quis devolver e passou a xingá-la e acusá-la de



estelionato.  Narrou  que  eram  joias  antigas,  dentre  elas  o  seu  anel  de
formatura,  além de  valiosas,  orçadas  em mais  de  R$  10.000,00  (dez  mil
reais).
(…)
A filha da vítima (…) confirmou que soube que a sua mãe, acompanhada
da acusada e de seu irmão, compareceram na loja do acusado a fim de
reaver as joias dela.
(...)
A testemunha João Marcos Fraga de Araújo (…) confirmou que a acusada
confessou que havia vendido as joias e desmaiou em sua casa.
José Pedro dos Santos disse que Tereza Cristina (…) confessou que pegou as
joias e que tinha levado para vender ao rapaz da loja. Disse que soube que ela
foi ameaçada.
(…)
As  palavras  do  acusado  não  encontram  lastro  nas  provas  dos  autos,
principalmente, porque  a ré afirma que só vendeu para ele a aliança da
filha  da  vítima  que  subtraiu  posteriormente,  porque  sabia  que  a
compraria, como havia comprado anteriormente as joias desse processo.
(...)”

Com isto, cumpre destacar que a decisão verberada, com relação
à autoria e materialidade do  crime  de  receptação  qualificada  não merece reparos,
devendo ser mantida em todos os seus termos, já que a narrativa da peça basilar
acusatória foi demonstrada a contento durante todo o decorrer do processo, restando
pródiga em fornecer os elementos necessários e suficientes à formação da convicção do
magistrado. 

A  materialidade está  demonstrada  tanto  pelo  boletim  de
ocorrência e termos de declaração de fls. 09 a 15, como pelos depoimentos tomados,
inclusive  em  juízo,  os  quais  atestaram,  de  forma  inconteste,  os  fatos  narrados  na
denúncia.

Da mesma forma, com relação à autoria, não restam dúvidas de
que o  réu praticou a conduta típica de receptação  qualificada, o que pode ser
comprovado, mormente, através da prova oral coligida.

De outra banda, considero que a defesa não trouxe elementos
de convicção aptos a sedimentar as alegações do réu/apelante acerca do seu não
envolvimento no crime.

Contudo, o conjunto probatório aponta para o sentenciado como
sendo  o  receptador  dos  objetos  furtados,  sendo  a  prova  dos  autos  suficiente  à
manutenção da condenação.

Neste diapasão, a sentença condenatória apresenta-se, portanto,
verossímil  e  minimamente  consentânea  com  as  evidências  produzidas  durante  a
instrução  criminal,  não  cabendo  a  este  Tribunal  reverter  a  condenação  mediante  o
afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada. 

Portanto,  evidenciadas  a  materialidade  e  a  autoria  do  crime
perpetrado, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de absolvição.

1.3. Da redução da pena e da conversão em restritiva de direito

Requer o apelante a redução da pena ao mínimo legal e a



consequente  conversão  em  apenas  uma  restritiva  de  direitos,  eis  que  ausentes
quaisquer circunstâncias autorizadoras do aumento da pena-base e que, ademais, não
possui condições financeiras para pagar o valor mensal de um salário-mínimo em favor
da vítima, conforme determinado na sentença condenatória.

O tipo penal de receptação qualificada prevê penas entre três
e oito anos, e multa (§1º do art. 180, do CP), sendo que o juízo processante fixou a
pena-base do apelante em 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 30 (trinta)
dias-multa.

Assim, acerca da pena-base imposta, tenho que as circunstâncias
judiciais consideradas desfavoravelmente ao apelante não destoam daquelas comum ao
tipo. Vejamos:

O aumento da pena-base pela culpabilidade requer fundamento
concreto, não se prestando a tal o mero registro de que o agente cumpriu os preceitos do
tipo penal.

No tocante à motivação, a majoração da pena-base em razão da
busca do lucro fácil mostra-se como circunstância inerente ao próprio tipo qualificado
de  receptação  previsto  no  §  1º  do  art.  180  do  Código  Penal,  assim  como  as
circunstâncias  do  crime  (avaliação  abaixo  do  mercado  pelos  objetos  que  tinha
conhecimento serem produto de ilícito).

De igual modo, no que se refere às consequências do crime, de
acordo com precedentes do STJ,  a não recuperação ou a recuperação parcial  da  res
furtiva é  decorrência  comum  dos  delitos  patrimoniais,  devendo,  portanto,  tal
circunstância, ser desconsiderada. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME
DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.  PLEITO DE REDUÇÃO
DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECUPERAÇÃO DO
BEM  COM  AVARIAS.  FUNDAMENTO  INIDÔNEO.  ELEMENTO
PRÓPRIO  AOS  DELITOS  PATRIMONIAIS.  REDIMENSIONAMENTO
DA  PENA.  PENA  INFERIOR  A  4  ANOS.  FIXAÇÃO  DO  REGIME
SEMIABERTO.  RÉU  REINCIDENTE  EM  CRIME  DOLOSO.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  DESCABIMENTO.  HABEAS  CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal
de  Justiça  ser  inadequado  o  writ em  substituição  a  recursos  especial  e
ordinário,  ou de revisão criminal,  admitindo-se,  de ofício,  a  concessão da
ordem  ante  a  constatação  de  ilegalidade  flagrante,  abuso  de  poder  ou
teratologia.
2. Mostra-se ilegítima a exasperação da pena-base pela valoração negativa
das consequências  do delito,  por ter sido recuperada a coisa com avarias,
porquanto  a não recuperação ou a recuperação parcial da  res furtiva é
decorrência comum dos delitos patrimoniais. Precedentes.
3. Não obstante a redução implementada no presente writ, com a pena-base
fixada no mínimo legal  e a  pena final  não superar  quatro anos,  cabível  a
fixação do regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente, razão pela qual
também  não  faz  jus  ao  benefício  da  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por restritiva de direitos,  tendo em vista o não atendimento aos
requisitos legais do art. 44 do CP.
4.  Habeas  Corpus  não  conhecido,  mas concedida  a  ordem de  ofício  para
reduzir  as  penas  a  1  ano  e  2  meses  de  reclusão  e  11  dias-multa,  a  ser



cumprida a pena reclusiva em regime semiaberto.  (STJ, HC 353685 / SP,
Sexta Turma, Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 20/09/2016).

Destarte, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
réu/apelante,  redimensiono para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a
pena-base aplicada ao apelante David Wagner Montenegro. 

Ausentes  atenuantes  e  agravantes e causas  de aumento ou de
diminuição de pena,  fixo a pena definitiva imposta ao réu/apelante David Wagner
Montenegro em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao pedido de conversão da pena privativa de liberdade
em apenas uma restritiva de direitos, tenho que, por disposição expressa do §2º, do art.
44,  do CP,  § 2º,  do CP,  na condenação superior a um ano,  a  pena privativa de
liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos.

Assim, acertadamente, o magistrado de piso substituiu a pena
privativa  aplicada  por  uma de prestação de  serviços  à  comunidade e  pagamento  de
prestação pecuniária em favor da vítima, o que me parece razoável e adequado ao caso.

Acerca da alegação do apelante de que não possui condições
financeiras para pagar o valor mensal de um salário-mínimo em favor da vítima,
(conforme determinado na sentença condenatória),  a julgar por sua profissão e
pelo estabelecimento comercial do qual é proprietário, além do fato de não ter feito
prova da alegada escassez de recursos e, ainda, tomando-se por base a avaliação
dos bens da vítima, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
mantenho a substituição imposta em sede de primeiro grau.

2. Da apelação interposta por TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO DUARTE

A apelante Tereza Cristina do Nascimento Duarte pretende a
fixação da pena em seu mínimo legal, em razão do princípio da proporcionalidade.

Vê-se que a apelante foi condenada pela prática do crime de
furto qualificado (com abuso de confiança) a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Semelhantemente  ao  que  ocorreu  com  o  primeiro  apelante,
durante a  análise  das  circunstâncias judiciais  do art.  59 do CP,  ocorreu a  valoração
negativa com elementares inerentes ao tipo. Vejamos:

Como já  mencionado anteriormente,  o  aumento  da  pena-base
pela culpabilidade requer fundamento concreto, não se prestando a tal desiderato o mero
registro de que o agente cumpriu os preceitos do tipo penal.

No tocante à motivação, a majoração da pena-base em razão da
injustificabilidade da conduta,  sem nenhum dado concreto dos autos,  não se mostra
suficiente e eficaz.

No  tocante  às  circunstâncias  do  crime (consideradas
reprováveis por ter a ré/apelante se aproveitado da oportunidade e se insurgido sobre os



pertences  da  vítima)  também  constitui  elementar  do  tipo.  Ademais,  a  apelante  já
responde por furto qualificado (com abuso de confiança), não podendo tal circunstância
incidir desfavoravelmente no cômputo da pena-base, sob pena de bis in idem.

De igual modo, no que se refere às consequências do crime, de
acordo com precedentes do STJ,  a não recuperação ou a recuperação parcial  da  res
furtiva é  decorrência  comum  dos  delitos  patrimoniais,  devendo,  portanto,  tal
circunstância, ser desconsiderada.

Destarte, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
réu/apelante,  redimensiono em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a
pena-base aplicada à apelante Tereza Cristina do Nascimento Duarte Barbosa. 

Deixo  de  aplicar  a  atenuante  da  confissão,  face  ao  óbice  da
Súmula do 231 do STJ, a saber:

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

Ausentes agravantes e causas de aumento ou de diminuição de
pena,  fixo a pena definitiva imposta à ré/apelante Tereza Cristina do Nascimento
Duarte Barbosa em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tomando-se por base a pena aplicada, ou seja, 02 (dois) anos de
reclusão  e  10  (dez)  dias-multa,  mantenho  a  substituição  aplicada  no  decreto
condenatório  (prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena imposta e
prestação pecuniária em favor da vítima), porém, reduzo a pena pecuniária imposta
de um salário mínimo, pelo prazo de um ano,  para   três salários mínimos  , a serem
pagos em   doze prestações mensais, por entender que a pena, ao tempo em que tem por
objetivo  reparar  o  dano  causado  pela  conduta  criminosa,  deve  guardar
proporcionalidade com a condição econômica do agente.

Destarte, sendo a apelante uma simples empregada doméstica, o
que  faz  presumir  sua  escassa  condição  financeira,  a  redução da  periodicidade  da
referida pena é plenamente justificável, nos termos do § 1º do art. 45 do CP.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,  DOU
PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS, para modificar as penas-base, e fixar a
pena definitiva imposta ao réu/apelante David Wagner Montenegro em  03 (três)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida a substituição aplicada em sede de
primeiro  grau;  e a  pena  definitiva  imposta  à  ré/apelante  Tereza  Cristina  do
Nascimento Duarte Barbosa, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantida  a  substituição  aplicada  em  sede  de  primeiro  grau,  com  a  adequação
apenas da prestação pecuniária para 03 (três) salários mínimos, a serem pagos em
12 (doze) prestações mensais.

Oficie-se  ao  juízo  processante,  comunicando-lhe  o  teor  desta
decisão.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  do  exercício  da



Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor,
e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de  Desembargador,  vogal).  Ausentes  justificadamente  os  Desembargadores  João
Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 29 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


