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Vistos estes autos. 

O Ministério Púbico ofereceu denúncia contra  JOSÉ BRAULIO 

BRITO MAIA, brasileiro, casado, natural de Ribeira do Pombal/BA, filho de Gladstone 

Moura Maia e de Josefa de Oliveira Brito Maia, com 52 anos de idade na data do fato 

(nascido em 24/03/1957), residente na Rua Landel de Moura, nº 745/302, na cidade de 

Porto Alegre/RS, pela prática do seguinte fato delituoso: 

“Na data de 29 de abril de 2009, por volta das 10h, na Rua Maurício Sirotski, nº 1271, 
Distrfito Industrial, nesta cidade, o denunciado JOSE BRAULIO BRITO MAIA, vendeu 
coisa alheia como própria, qual seja, dois transformadores da empresa Home 
Engenharia LTDA, sem a anuência da referida empresa. 

“Na ocasião, o denunciado JOSE BRAULIO BRITO MAIA, que era gerente de 
abastecimento e compras da empresa Porto Novo Empreendimentos e Construções” 
LTDA, entrou em contato com o senhor Nilo Lidio da Silveira, através de ligação 
telefônica, oferecendo-lhe dois transformadores de alta potência que estavam no 
interior desta empresa. 

“Nesta oportunidade, o agente vendeu tais equipamentos, sem o consentimento da 
empresa proprietária, pelo valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), consoante 
fl. 15 do inquérito policial, para Nilo Lidio da Silveira, que os adquiriu de boa-fé” 

Em assim agindo, entendeu o Ministério Público, que o acusado 

incorreu nas sanções do art. 171, § 2º, inciso I, do  CP. 

A denúncia foi recebida em 09 de dezembro de 2009 (fl. 31). 

O réu foi citado (fl. 34v) e apresentou defesa preliminar por 

intermédio da defensoria Pública (fl. 36). 

Afastadas as hipótese de absolvição sumária, foi ratificado o 
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recebimento da denúncia (fl. 37). 

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação 

(fls. 61-4, 77-9 e mídia da fl. 121). Em audiência foi decretada a revelia do acusado 

diante da mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo e encerrada a 

instrução (fl. 140). 

Atualizada a certidão de antecedentes criminais (fls. 141-5). 

O Ministério Público, em alegações escritas finais, postulou a 

procedência da ação penal, com a condenação do acusado como incurso nos art. 171, 

§2º, inciso I, do CP nos exatos termos da peça motora (fls. 146-53).  Por sua vez à 

Defensoria Pública sustentou a insuficiência de provas a ensejar um decreto 

condenatório. Requereu a improcedência da ação com a declaração de absolvição do 

acusado (fls. 154-60). 

Os autos vieram conclusos. 

 

RELATEI. 

PASSO A DECIDIR. 

 

A materialidade do delito se encontra comprovada pela nota fiscal 

(fl. 18) e  pelo recibo de depósito (fl. 19). 

A autoria, diante do conjunto probatório, é certa. 

Prejudicado o interrogatório do réu em juízo diante da decretação 

de sua revelia (fl. 140). 

A vitima, Nilo Lidio da Silveira em juízo narrou  (fls. 61-4): 

Juiz: Eu lhe pergunto qual é a sua vinculação com a Home Engenharia Ltda? O 
senhor era funcionário? 
Vítima: Parece que o nome da empresa era Porto Novo, a proprietária dos 
transformadores. As notas que eu tenho de transformador é em nome da Porto 
Novo. 
Juiz: Eu tenho aqui que o seu José Braulio seria gerente de compras da Porto 
Novo, mas que os transformadores seriam da Home. 
Vítima: Ah, bom. Aí desconheço, porque eu comprei da Porto Novo, né. 
Juiz: Ta. Bom, então vou lhe ouvir como vítima, porque o senhor está assim no 
processo, me conte o que aconteceu na verdade? 
Vítima: Eu trabalho também, além de agrimensor, eu trabalho com compra e venda 
de transformadores elétricos, então eu mantenho um anúncio na Zero Hora que 
compro e vendo. Então por aí ele me localizou e me ofereceu dois transformadores, 
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perguntou quanto eu pagava. Eu digo: “Olha, sem ver é difícil dizer”, “Não, mas me 
dê uma ideia de preço”, digo: “Mas e a capacidade dos teus transformadores?”, 
“Não, um é 45 KVA e o outro não tem placa. Deve ser 75 KVA”, diz ele, “Pelo 
tamanho”. Digo: “Olha, eu vou lhe dar uma estimativa de que eu posso pagar e aí 
eu vou verificar se realmente é isso aí”. Aí o 45 eu ofereci mil e duzentos reais e o 
setenta e cinco acho que foi dois mil reais, não estou bem lembrado, mas 
condicionava que eu fosse olhar pra verificar se realmente era essas capacidades. 
Aí ele falou: “Não, o preço está dentro da ideia”. “Ta bom”, até estranhei porque de 
primeira ele concordou com o preço que eu ofereci, né. Aí marquei um dia pra ir lá 
olhar, ele me esperou na empresa... 
Juiz: Seria em Cachoeirinha? 
Vítima: Em Cachoeirinha. Me esperou na empresa, liguei diversas vezes com ele, 
porque eu estava meio perdido por lá... 
Juiz: A empresa que o senhor se refere é qual? 
Vítima:  A Porto Novo. 
Juiz: Porto Novo Empreendimentos? 
Vítima: Isso. Esperou no portão da empresa, me acompanhou até lá dentro do 
pavilhão, do depósito onde estavam os transformadores, sempre agindo como se 
ele fosse o proprietário da empresa. Aí eu examinei os transformadores... Examinei, 
só olhei, e vi que um não tinha identificação e um tinha, que era 45. aí digo: “Olha, 
eu mantenho meus preços”, mas não examinei os transformadores. Daí diz ele: 
“Não, ta bom. Então o senhor me faz um depósito”, digo: “Não, faço. Você me dá o 
número da conta e eu faço o depósito, só que você tem que me mandar pela 
transportadora”. “Não, eu largo lá em Porto Alegre e a transportadora leva pro 
senhor”. “Ta bem”. Chegando aqui no dia seguinte ele já me disse: “Olha, já está na 
transportadora”, “Ta bem, vou fazer o depósito”, como fiz em nome dele, ele me 
deu a conta dele. 
Juiz: Três mil e duzentos, então? 
Vítima: É. Três mil e duzentos. Não vou afirmar que fosse exatamente esse valor 
porque esse de dois mil eu não tenho certeza, só olhando. Aí fiz o depósito, me deu 
a conta dele. Também não estranhei porque é normal, às vezes, fazer esse tipo de 
coisa. Só estranhei quando eu recebi a nota, recebi os transformadores, eu vi que a 
nota era da Porto Novo, como fosse a empresa dele, e o valor muito pequeno, nós 
não tinha combinado o valor... 
Juiz: Diferente daquele que o senhor tinha pago? 
Vítima: Sim. Bem diferente, bem menos. Mas enfim, podia estar contabilizado por 
aquele valor. Também não liguei pra ele por causa disso e nem nada. Mas quando 
mandei pra manutenção esses transformadores um deles estava virado em sucata, 
estava desmontado por dentro, o 45 KVA. Aí eu liguei pra ele. Aí ele disse: “Não, 
vou lhe devolver o dinheiro” e “Ta, e eu lhe mando de volta isso aí”, “Não, não. Não 
precisa mandar, não precisa mandar, pode ficar aí”. Daí eu disse: “Não, então faça 
o seguinte, manda só mil em vez de mil e duzentos porque duzentos eu pego na 
sucata, eu vendo ele pra sucata” e assim foi, ele depositou os mil de volta pra mim 
e eu fiquei com os transformadores aí, a sucata aquela e o outro eu mandei 
recondicionar, estava cheio de problemas. Nesse meio tempo eu recebi um 
telefonema de lá da Porto Novo perguntando se eu tinha recebido uns 
transformadores deles pra manutenção. Digo: “Não, eu comprei esses 
transformadores da Porto Novo”, “Ah, o senhor comprou?”, “Sim, comprei”, “Com 
quem o senhor negociou?”, “Eu acho que foi com o dono da empresa, o seu 
Braulio”, daí eles me colocaram a par do que estava acontecendo e aí me pediram 
pra segurar os transformadores aí, e aí começou o andamento da coisa. Até que 
veio um representante deles aqui e me convidou pra vir aqui na Delegacia de 
Polícia pra registrar, e eu vim com ele aí, registramos e o inspetor nem queria 
registrar porque disse que não era o caso, tinha que ser lá, não era aqui, mas 
enfim, registrou, mas eu (...) como testemunha, como parte prejudicada também. E 
depois eu recebi uma intimação da polícia de Cachoeirinha, fui lá depor também, e 
até então está nesse impasse aí, eu estou com os transformadores lá e... 
Juiz: Estão guardados aqui com o senhor? 
Vítima: Sim, sim. 
Juiz: E depois disso, o senhor teve alguma conversa, algum contato com o seu 
José Braulio ainda? 
Vítima: Nenhum, nenhum. Ele sumiu, sumiu. 
Juiz: Ele sumiu? Ta bom. Bom, o senhor comprou de boa fé, pelo que eu entendi... 
Vítima: Sim. Tenho até a nota da Porto Novo, embora que o valor seja valor bem 
embaixo. 
Juiz: E a Porto Novo informou pro senhor a que título os transformadores estariam 
lá na posse do seu José Braulio, por que teriam sido entregues pra ele? 
Vítima: Eles não me informaram, mas se deduz, porque me disseram, a empresa, 
o representante da empresa me disse que ele andou vendendo alguma outra coisa, 
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também, da empresa, mas vendendo como se fosse dele, a empresa fosse dele e 
ele vendia, né. 
Juiz: Mas estariam lá pra manutenção ou pra quê? Pra concerto? 
Vítima: Estava depositado na empresa lá, né. 
Juiz: Ah, só depositado? 
Vítima: Depositado, mas como se fosse deles, porque eles eram uma empresa 
construtora, então é normal que tenha um transformador pra eles, estar lá 
provisório numa obra, então é normal que essas empresas tenham 
transformadores, né. 
Juiz: Ah, sim, sim. Estava lá tipo reserva, assim? 
Vítima: Isso. Pra ser instalado provisório em alguma obra deles que precisasse de 
energia, né. 
Juiz: OK. Perguntas do Ministério Público. 
Ministério Público: Quando esse sujeito lhe ligou, que o senhor conversou com 
ele, ele lhe ligou de um número? 
Vítima: Sim. Número de telefone. 
Ministério Público: Era celular? 
Vítima: Celular. 
Ministério Público: O senhor lembra qual era o número? 
Vítima: Não lembro, mas tenho anotado. 
Ministério Público: Passou essa informação na Delegacia de Polícia, enfim? 
Vítima: O telefone não. Eles não me perguntaram... 
Ministério Público: O senhor, assim, de cabeça não sabe? 
Vítima: Não sei, mas eu tenho anotado na minha agenda. 
Ministério Público: E através desse número que o senhor se comunicava com 
ele? 
Vítima: É, porque ele me ligou primeiro, me localizou pela Zero Hora, pelo anúncio 
que eu mantenho, né, e aí ele me passou o telefone dele. Claro que eu fiz contato 
depois pra marcar o dia de ir lá examinar os transformadores, né. 
Ministério Público: Foi ele que lhe deu endereço da empresa? 
Vítima: Sim. Sim. E lá em Cachoeirinha, quando me atrapalhei um pouco no 
trânsito eu liguei diversas vezes pro celular dele, até que ele disse: “Não, vou te 
esperar na frente aqui no portão e tal”, e daí eu achei, ele disse: “(...) teu celular”. 
Agora eu tenho o outro telefone da Porto Novo por causa da nota e por causa do 
pessoal que tem mantido contato comigo por causa dessa... 
Ministério Público: Sim. Quando o senhor chegou lá ele estava lhe esperando lá, 
o senhor disse que entrou nos pavilhões. Tinha placa dessa empresa identificando? 
Vítima: Sim, sim. Isso me deu confiança também, que eu não tava entrando... 
Ministério Público: E quando ele entrou lá tinha funcionários lá dentro? 
Vítima: Não, não, não. E até o pavilhão que nós entramos era um depósito. Eu via 
que no fundo, assim, parece que tinha um escritório, num mesaino tinha um 
escritório, mas não vi nenhuma pessoa. Além dele, nenhuma. Mas servia de 
depósito também o pavilhão. 
Ministério Público: Sim. O senhor, depois desses rolos, o senhor voltou nessa 
empresa pra sabe se era no mesmo local a empresa? 
Vítima: Não, porque não tinha porque desconfiar, né. Só quando eles entraram em 
contato comigo. 
Ministério Público: Sim, mas digamos assim, na nota que o senhor, agora, 
recebeu essas informações, sabe dizer se a empresa era ali naquele local? 
Vítima: Era ali mesmo. No mesmo local. 
Ministério Público: Pelo endereço que tem? 
Vítima: Pelo endereço que consta na nota e que ele me deu, ele me recebeu onde 
estavam os transformadores. O endereço é o mesmo. 
Ministério Público: E o senhor disse que quando recebeu os transformadores veio 
nota? 
Vítima: Sim. 
Ministério Público: Veio nota da empresa? 
Vítima: Da empresa. Da Porto Novo. Eu até passei cópia pra eles pra anexar no 
processo lá. 
Ministério Público: E quando lhe ligaram aquela primeira vez e lhe disseram: 
“Olha...”, que perguntaram se o senhor tinha recebido aqueles transformadores, o 
que a empresa lhe disse? 
Vítima: Primeiro eles perguntaram se eu estava com dois transformadores deles 
pra manutenção, eu digo: “Não, eu não faço manutenção, eu comprei esses 
transformadores”. 
Ministério Público: Sim, mas o que eles lhe disseram daí? 
Vítima: Aí eles me disseram que esses... Eu não me lembro bem, mas disseram 
que tinham sido vendidos ilegalmente por um funcionário e que ele tinha vendido 
outros equipamentos da empresa também como se fosse dele. Aí é que eu fiquei 
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sabendo, aí que eles me pediram: “Não venda os transformadores, segure porque 
vai dar problema”. 
Ministério Público: E o número da conta que o senhor disse que depositou para 
ele, foi ele mesmo que lhe passou? 
Vítima: Ele que... 
Ministério Público: E estava em nome dele? 
Vítima: Nome dele. Eu tenho até o canhoto lá, o recibo de depósito eu tenho lá, 
Braulio Brito não sei das quantas. 
Ministério Público: E quando ele lhe depositou, sabe como, em que termos ele 
depositou, foi com cheque, dinheiro, com transferência de conta? 
Vítima: Foi com dinheiro. Ele depositou. Mil reais. 
Ministério Público: E depois o senhor não teve mais contato com essa pessoa? 
Vítima: Não, não, não. 
Ministério Público: O nome dele era...? 
Vítima: Eu sempre tratei ele aquelas vezes que nós negociamos por Braulio. É 
Brito... Assim eu não vou lembrar. José Braulio... Alguma coisa assim. 
Ministério Público: Nada mais. 
Juiz: Defesa. 
Defesa: Nada. 
Juiz: Nada mais. (grifei) 
 

A testemunha Mario Baum declarou (fls. 77-9) 

J: O senhor é gerente da Empreendimento e Construções LTDA, Porto Novo 
Empreendimentos e Construções?   
V: (...) engenharia. 
J: Ainda é gerente? 
V: Sim. 
J: O que o senhor pode relatar sobre um fato que ocorreu em Abril de 2009, 
quando o senhor José Braulio teria vendido transformadores de energia da Home 
engenharia? 
V: Esses transformadores estariam no depósito e aí quando (...) os 
transformadores, não me lembro bem porque motivo, mas quando se, me pediram 
pra ver os transformadores, onde que estavam esses transformadores e aí esses 
transformadores não estavam no nosso depósito, através de uma, aí esses 
caminhões tinha sido transportados pra Santa Cruz se não me engano e aí se, se 
viu a transportadora, aí se obteve o endereço e se telefonou para a pessoa que 
tava com o transformador, acreditando-se que esses transformadores teriam ido 
pra lá pra reforma, reforma, conserto, alguma coisa desse tipo, e aí quando se 
contatou com a pessoa que eu não me lembro o nome, que tava com os 
transformadores, e aí disse: “não, eu tinha comprado esses transformadores”, pra 
minha surpresa, pra minha surpresa não, mas quando eu informei isso na 
empresa, ninguém sabia disso, e aí a pessoa, aí se perguntou, bom, aí a pessoa 
mandou um documento que tinha feito o pagamento desse transformador pro 
senhor Braulio. 
J: Atendido ao art. 201 ao Ministério Público. 
MP: Esses transformadores estavam na empresa Porto Novo Empreendimentos e 
Construções LTDA ou onde que estavam esses transformadores? 
V: Olha que eu saiba estavam no nosso depósito na Porto Novo. 
MP: O José Braulio era o que da Empresa Porto Novo? 
V: (...) já tinha saído, mas ele era do departamento de compras. 
MP: Ele foi funcionário então? 
V: Foi. 
MP: O senhor sabe se a Empresa ficou devendo alguma coisa para ele em termos 
de valores de salários? 
V: Não, não sei, não tenho essa informação. 
MP: E esse José Braulio tinha acesso a esses transformadores lá no depósito da 
Porto Novo? 
V: Sim. 
MP: O senhor não sabe em que época o José Braulio retirou esses 
transformadores lá da empresa? 
V: Ah eu não me lembro, tem, tinha umas notas de transferência se eu não me 
engano, (...) tem as notas, eu necessariamente não me lembro às datas. 
MP: O senhor sabe se ele realmente chegou a vender como se fosse dele esses 
transformadores? 
V: Não sei. 
MP: O senhor sabe por quanto à pessoa adquiriu esses transformadores? 
V: Eu sabia, mas não me lembro porque a pessoa que, que, pra nós estaria em 
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reforma, ele nos encaminhou a um depósito (...), mas eu não me lembro. 
MP: Mas ele pagou aos senhores após a ocorrência policial ou foi antes? 
V: Pra nós, (...). 
MP: Então ele pagou diretamente para o José Braulio? 
V: Em depósito na conta dele. 
MP: Os senhores ficaram no prejuízo então em relação a esses transformadores, o 
senhor lembra quanto eles valiam na época? 
V: Não, porque eu nem, nem conhecia esses transformadores na época né, só sei 
que ficavam lá, e se tavam, deveriam estar com algum problema, alguma coisa, 
(...), eram usados. 
MP: Então a empresa nunca teve conhecimento dessa venda intermediada? 
 V: Até então não. 
MP: Até então não? 
V: Até então não, que eu saiba. 
MP: Nada mais. 
J: Pela Defesa.   
D: O senhor sabe em que época o senhor Jose Braulio trabalhou na empresa? 
V: Foi exatamente quando eu entrei ele saiu, uns dias depois. 
D: Quando o senhor entrou ele já trabalhava? 
V: Ele estava trabalhando. 
D: Qual função que ele exercia? 
V: Departamento de compras, não sei bem, o responsável, coisas desse tipo. 
D: E o senhor disse que ele saiu logo depois que o senhor entrou? 
V: Perfeito, logo depois, 1 semana, 2 semanas, 15 dias, 1 mês. 
D: O senhor se recorda à data que o senhor entrou na empresa?  
V: Não, acho que por volta de Maio de 2010, não, 2009, não me lembro, não me 
lembro (...).  
D: Por volta de maio de 2008 ou 2009? 
V: 2008 não, 2009, 2009, ah não me lembro. 
D: E pouco depois ele saiu da empresa, é isso? 
V: É. 
D: O senhor disse que esses transformadores estavam guardados em um depósito 
é isso? 
V: Era a informação que eu tinha, que me deram, eu não, eu nunca vi, eu não vi 
esses transformadores, mas eles estavam, (...) no depósito. 
D: O senhor sabe aonde eles foram entregues? 
V: Sei, sei como a transportadora foi lá apanhar e entregou em um endereço em 
Santa Cruz do Sul. 
D: O endereço em Santa Cruz do Sul o senhor sabe de quem seria? 
V: Sei, eu fui lá, dessa pessoa que disse que comprou. 
D: O senhor sabe o nome? 
V: Não me lembro, mas se tiver aí o nome eu confirmo. 
D: O senhor disse que foi até o local, até Santa Cruz do Sul? 
V: Pra ver se realmente... 
D: Pra ver o que? 
V: Pra ver se realmente essa pessoa tava com nossos transformadores, se aquele 
recibinho, recibo de depósito bancário que ele mandou por fax, que não tava muito 
legível se era verdadeiro, enfim, pra confirmar isso tudo. 
D: E os transformadores estavam lá? 
V: Não, ele já tinha revendido, segundo ele né, também não sei até né, não fiz 
nenhuma busca nas dependências dele, mas segundo ele já tinham vendido, ele 
tinha vendido. 
D: Esses transformadores tinham alguma marca da empresa? 
V: Deveriam, não sei te informar, mas deveriam ter o, a etiqueta de patrimônio, 
deveriam ter, mas essa etiqueta ela ás vezes cai, normalmente cai. 
D: O senhor não chegou a ver então depois da saída até Santa Cruz do Sul, o 
senhor não chegou a ver os transformadores? 
V: Não, não. 
D: Não viu se estavam com alguma identificação ou não? 
V: Não, não, (...) nunca vi eles. 
D: E o senhor sabe se esse recebido de pagamento dessa pessoa de Santa Cruz 
se era falsificado ou se era verdadeiro? 
V: Não sou nenhum perito, mas ele me mostrou o recibo e... 
D: Parecia correto? 
V: Não, não tinha nada... 
D: Correto. Nada mais. 
J: Nada mais. (grifei) 

 
A testemunha Minerlli da Rosa Almeida sustentou que trabalhou 



 

  7 
64-2-086/2014/80200 086/2.09.0005103-1 (CNJ:.0051032-09.2009.8.21.0086) 

com o acusado José Braulio Brito Maia nas empresas Porto Novo e Home Engenharia. 

Relatou sobre a função do acusado. Discorreu sobre sua subordinação e alegou que os 

transformadores desapareceram do depósito, fato este constatado posteriormente por 

outro funcionário. Discorreu  que soube que a venda teria sido feita pelo acusado em 

decorrência da informação trazida pelo adquirente após investigações da empresa 

(mídia fl. 121). 

Ressalto que a testemunha Minerlli foi apontada pelo acusado, 

quando falou na fase investigativa como responsável pela negociação de venda dos 

transformadores, após uma possível autorização pela proprietário da empresa (fls. 14-

5). 

Por tudo o que foi dito, verifica-se que o acusado obteve 

vantagem ilícita em prejuízo alheio, entregando equipamentos no qual não tinha 

propriedade. Aliás, o nomen juris estelionato tem a sua origem etimológica na palavra 

latina stelionatus, que deriva de stellio. No vernáculo, corresponde ao réptil camaleão 

que se reveste de cores cambiantes, a fim de iludir os insetos que o nutre. Assim, 

estelionatário é aquele que engana assumindo a cor conveniente aos seus interesses. 

Celso Delmanto elenca quatro requisitos para que se configure o 

delito de estelionato: (a) o emprego, pelo agente, de artifício, ardil ou qualquer outro 

meio fraudulento; (b) induzimento ou manutenção da vítima em erro; (c) obtenção de 

vantagem patrimonial ilícita pelo agente e, por fim, (d) prejuízo alheio (Código Penal 

Comentado. 2000, p. 356). O dolo, segundo Damásio E. de Jesus, “consiste na vontade 

de enganar a vítima, dela obtendo vantagem ilícita, em prejuízo alheio, empregando 

artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. É necessário que o sujeito tenha 

consciência da ilicitude da vantagem que obtém da vítima.” (Direito Penal. 2
o
 vol., 1999, 

p. 427). 

No caso em apreço, restou comprovado que José Braulio foi  o 

autor da negociação que culminou na aquisição dos transformadores por parte de Nilo 

Lidio. Essa situação é cristalina nos autos, pois o comprovante de depósito efetuado em 

favor do acusado (fl. 19) um dia após a saída do equipamento da empresa, conforme 

depreende-se da nota fiscal com destino a mesma cidade comprador (fl. 18), 

evidenciam a tipo penal imputado ao acusado. 

No que se refere a alegação defensiva de ausência de provas, 

não merece acolhimento. Veja-se que o conjunto probatório dá ensejo a condenação, 

restando fartamente comprovado a meio fraudulento utilizado  pelo acusado  e o modo 
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utilizado para vender os transformadores dos quais não era proprietário, pois sequer 

vieram aos autos provas que originassem um crédito trabalhista como sustentado pela 

defesa. 

Dessa forma, sendo que o fato é típico e não existindo causas que 

excluam as ilicitudes nem que isentem o réu de pena, a condenação é imprescindível. 

POSTO ISSO, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva e 

CONDENO JOSÉ BRAULIO BRITO MAIA às sanções do art. 171, § 2º, inciso I,  do CP. 

PASSO A FIXAR A PENA 

Atendendo o comando do art. 68 do CP, bem como os vetores do 

art. 59 do mesmo Diploma Legal, verifico que o réu registra antecedentes – proc. n.º 

001/2.08.0051866-8 (fls. 141-5). Nada há nos autos sobre sua conduta social. Quanto à 

sua personalidade, não existem elementos para aferição de transtornos sócio-

psicológicos. Os motivos reportam-se à obtenção de lucro fácil. No que tange às 

circunstâncias do crime merecem relevo, pois vendeu objetos da empresa na qual 

possuía vínculo de emprego, a quebrar, portanto, a confiança inerente à relação de 

trabalho. As consequências do crime não foram graves, embora não se tenha 

recuperado os objetos. A vítima não colaborou para o evento. 

Dessa forma, conforme seja necessário e suficiente para a 

prevenção e reprovação do crime, a culpabilidade deve ser mensurada um pouco acima 

do mínimo legal. 

Assim, fixo a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão. 

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, transformo a 

pena-base em provisória que fica em 1 ano e 2  meses de reclusão. 

Na falta de circunstancias majorantes e minorantes transformo a 

pena provisória em definitiva que fixo na quantia de 1 ano e 2 meses de reclusão. 

O regime inicial para o cumprimento de pena, segundo preceitua o 

art. 33, § 2º, alínea ““c”, do CP é o aberto. 

DA PENA DE MULTA 

No que se refere à pena de multa, atendendo o comando do art. 
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49 do CP, bem como os vetores do art. 59 do mesmo Diploma Legal, fixo a pena de 

multa na razão de 15 dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal 

vigente ao tempo do fato, para cada unidade de dias fixados, em face da situação 

econômica do condenado. 

DA SUBSTITUIÇÃO DO APENAMENTO 

No teor da redação do art. 44 do CP, verifico a possibilidade de 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a quantidade 

fixada foi aquém de 4 anos, o réu não registra antecedentes, a sua conduta social, a 

sua personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição 

é suficiente para a reprovação do delito. 

Assim, na dicção do art. 44, § 2º, in fine, do CP substituo a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Uma das penas será de prestação 

de serviços à comunidade, conforme estabelece o art. 46 do CP, na razão de uma hora 

diária por dia de condenação, pelo período de 1 ano e 2 meses, consoante reza o § 3º 

deste dispositivo, com a faculdade insculpido no § 4º do mesmo comando normativo. O 

local a ser cumprida a pena será definido pelo juízo da execução criminal. A outra será 

de prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo nacional vigente na época do 

pagamento, nos termos do art. 45 do CP. 

Não há motivos para segregação cautelar do acusado, razão pela 

qual concedo ao réu o direito de apelar em liberdade. 

Custas pelo condenado. 

Transitado em julgado: 

(a) Lança-se o nome do réu nos Rol dos Culpados. 

(b) BIE à origem. 

(c) Comunique-se ao TRE. 

(d) Extraiam-se ficha PJ 30. 

(e) Forma-se PEC. 

Publique-se. 
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Registre-se. 

Intimem-se. 

Cachoeirinha, 6 de junho de 2014. 

 

Eduardo Furian Pontes, 

Juiz de Direito. 


