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ESTELIONATO.  FRAUDE  NO  PAGAMENTO
POR  MEIO  DE  CHEQUE.  CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
IRRESIGNAÇÃO.  SUPLICA  PELA
ABSOLVIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  ATIPICIDADE
DA  CONDUTA.  INOCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVA
COMPROVADAS.  CONTUNDENTE  ACERVO
PROBATÓRIO.  MANUTENÇÃO DO DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO.

 A conduta de frustrar o pagamento por meio de
cheque  ajusta-se  ao  tipo  penal  descrito  no  art.
171, § 2º, VI, do Código Penal.

A  palavra  coerente  e  uniforme  da  vítima,
amparada por outros elementos de prova, merece
credibilidade,  elidindo  a  negativa  do  acusado  e
autorizando a solução condenatória.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados;

A C O R D A  a  Câmara Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

R E L A T Ó R I O
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Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  87)  manejada  por

Francisco Farias de Medeiros contra sentença (fls. 78/85) proferida pelo

Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital que o condenou a

uma pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto,

80 (oitenta)  dias-multa,  no valor de 1/20 do salário mínimo vigente à

época do fato, pela prática delituosa esculpida no art. 171, §2º, inciso VI

do Código Penal.

Irresignado,  em sede  de  razões  recursais  (fls.  94/103),  o

apelante  aduz  que  foi  contratado  pela  suposta  vítima,  tendo  esta

desembolsado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ocorre que, em

razão do surgimento de nova prestação, a vítima desistiu do contrato e

solicitou  a  devolução  integral  do  valor  pago  inicialmente.  No  entanto,

tendo o réu já realizado algumas diligências, fizeram um acordo no valor

de  R$  1.800,00  (hum  mil  e  oitocentos  reais)  e,  como  promessa  de

ressarcimento de sua dívida, e não como ordem de pagamento à vista, o

acusado  emitiu  um cheque  pré-datado.  Assim,  a  falta  de  provisão  de

fundos,  no  caso  em  apreço,  não  se  considera  fraude,  e,  por

consequência, está descaracterizado o delito de estelionato,  motivo pelo

qual se pugna pela reforma da sentença para que o réu seja absolvido em

face da atipicidade da conduta.

Nas contrarrazões (fls.105/107), o Ministério Público pede a

manutenção do decisum.

A douta Procuradoria  de  Justiça exarou parecer  opinando

pelo desprovimento do recurso (fls. 110/114).

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia

Desembargador João Benedito da Silva
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(fls.02/04) contra Francisco Farias de Medeiros,  dando-o como incurso

nas sanções do artigo 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal. 

Consta, na exordial acusatória, que, segundo o procedimento

policial,  em  meado  do  mês  de  julho  de  2012,  o  denunciado,  agindo

mediante fraude, obteve vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, Gilvando

Luiz de Vasconcelos.

Conforme as investigações, apurou-se que a vítima possuía

um apartamento e necessitava transferir o citado imóvel para o seu nome,

tendo, no mês de julho de 2012, conhecido o denunciado, através de uma

terceira  pessoa,  ocasião  em  que  este  se  apresentou  como  corretor,

afirmando que tinha influência junto a Prefeitura e que poderia ajudar a

inditosa vítima.

Na peça acusatória, consta que o denunciado pediu à vítima

a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para pagar os honorários e o

ITBI  junto  à  Prefeitura  Municipal  de  João  Pessoa,  o  que  foi  feito  por

aquela.

Continua  a  denúncia  narrando  que,  após  um  mês  de

entregar  do  dinheiro,  a  vítima procurou o  acusado,  contudo,  para  sua

surpresa,  o  indigitado  solicitou  uma  nova  quantia  em dinheiro,  de  R$

1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para dar continuidade aos trabalhos,

ocasiçao em que a vítima desistiu do serviço e pediu a devolução do valor

anteriormente pago. No entanto, o denunciado alegou que já havia gasto

a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo acordado entre as partes

a devolução do valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Prossegue  a  exordial  afirmado  que,  para  cumprir  com  o

acordado, o acusado emitiu um cheque, de sua titularidade, no valor de

R$  1.800,00,  entretanto,  no  dia  da  compensação,  o  denunciado,

utilizando-se de má-fé, determinou à instituição bancária, que efetuasse

Desembargador João Benedito da Silva
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contraordem na referida cártula (cheque), frustrando, assim, o pagamento

da dívida.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  MM.  Juiz  procedeu  a

emendatio  libelli  e  julgou  parcialmente  procedente  a  denúncia,

condenando o acusado a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, em

regime inicialmente aberto,  80 (oitenta) dias-multa,  no valor de 1/20 do

salário mínimo vigente à época do fato, pela prática delituosa esculpida

no art. 171, §2º, inciso VI do Código Penal.

Irresignado,  em sede  de  razões  recursais  (fls.  94/103),  o

apelante  aduz  que  foi  contratado  pela  suposta  vítima,  tendo  esta

desembolsado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ocorre que, em

razão do surgimento de nova prestação, a vítima desistiu do contrato e

solicitou  a  devolução  integral  do  valor  pago  inicialmente.  No  entanto,

tendo o réu já realizado algumas diligências, fizeram um acordo no valor

de  R$  1.800,00  (hum  mil  e  oitocentos  reais)  e,  como  promessa  de

ressarcimento de sua dívida, e não como ordem de pagamento à vista, o

acusado  emitiu  um cheque  pré-datado.  Assim,  a  falta  de  provisão  de

fundos,  no  caso  em  apreço,  não  se  considera  fraude,  e,  por

consequência, está descaracterizado o delito de estelionato,  motivo pelo

qual se pugna pela reforma da sentença para que o réu seja absolvido em

face da atipicidade da conduta.

Passo, então, à análise, detalhada, do caso em comento.

Como visto, o apelante foi condenado nas penas do art. 171,

§2º, inciso VI do Código Penal.

A materialidade restou devidamente comprovada, fls. 10.  A

autoria delitiva restou também inconteste, conforme as provas apuradas

no caderno processual. Senão vejamos:

Desembargador João Benedito da Silva
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A vítima, ao ser ouvida na esfera policial e em juízo, narrou

toda a empreitada criminosa.

“(...) que em aproximadamente final de julho do
ano  em  curso  foi  apresentado  ao  senhor
FRANCISCO FARIAS DE MEDEIROS pelo seu
amigo  de  nome  SALOMÃO,  no  Bairro  de
Jaguaribe  na  residência  de  FRANCISCO;  Que
FRANCISCO se apresentou como Corretor, que
tinha mito trânsito dentro da Prefeitura de João
Pessoa-PB, e se propôs a ajudar o declarante;
Que o  declarante  possui  um apartamento  que
comprou  e  necessitava  tranferi-lo  para  o  seu
nome; Que assim confiou em FRANCISCO  e lhe
deu  a  quantia  de R$ 2.000,00  (dois  mil  reais)
para pagar os honorários e o ITBI junto a PMJP,
sem  nenhum  documento,  sem  contrato;  Que
passado  um  mês  passou  a  procurar  por
FRANCISCO para ver o que tinha sido resolvido,
e ele lhe falou que queria mais R$ 1.800,00 (mil
e oitocentos reais); Que daí em diante, preferiu
não  mais  trabalhar  com  seu  FRANCISCO,  e
pediu o seu dinheiro de volta uma vez que o ITBI
não tinha sido pago;  Que FRANCISCO alegou
que  já  havia  gasto  R$  200,00,  e  devolveu  a
quantia  de  R$  1.800,00  (hum mil  e  oitocentos
reais), em cheque do banco do SANTANDER de
nº 000006, C/C nº. 40256 0, de sua titularidade,
com prazo pré-datado para quinze dias, ou seja,
dia 10 de setembro de 2012, mas para surpresa
do declarante, o cheque foi devolvido com contra
ordem;  Que  sentindo-se  enganado  por
FRANCISCO procurou esta Delegacia de Polícia
e  solicita  providências  (…)”.  (Gilvando  Luiz  de
Vasconcelos)

Em  juízo,  a  vítima  reafirmou  a  conduta  praticada  pelo

acusado e enfatizou que o cheque foi dado como retribuição do valor a

ele  devido  pelo  denunciado,  e  não  como  garantia.  (00:00/05:35  e

06:27/08:13 do arquivo 00.00.45.554000.wmv e 02:45/03:02 e 03:37/04:11

do arquivo 00.08.57.867000.wmv da  mídia eletrônica acostada às fls. 61)

As testemunhas, Salomão Caiaffo e Luis Artur Guedes Lins,

na esfera policial, corroboraram o que foi dito pela vítima.

“QUE conhece o senhor GILVANDO há 30 anos,
e em meados deste ano ele o ligou perguntando

Desembargador João Benedito da Silva
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sobre  algum  corretor,  que  o  depoente
conhecesse, para ajudá-lo na documentação de
um imóvel; Que o depoente conhece há algum
tempo  o  corretor  conhecido  por  FRANCISCO,
motivo pelo qual  passou o telefone do corretor
para o seu amigo GILVANDO; Que acompanhou
a transação envolvendo o senhor GILVANDO e o
corretor FRANCISCO, o qual entregou a quantia
de R$ 2.000,00 para resolver  a documentação
do imóvel junto a prefeitura (ITBI) e ao cartório
devido;  Que foi  comunicado por GILVANDO de
que FRANCISCO não havia feito o combinado, e
que quando GILVANDO foi  cobrar a devolução
do dinheiro, FRANCISCO emitiu um cheque no
valor  de R$ 1.800,00,  porém, no dia do saque
havia  uma  contra-ordem;  Soube  ainda  que
FRANCISCO  argumentou  que  tinha  tido  um
imprevisto, mas honraria seu débito, o que não
aconteceu  até  o  presente;  QUE  conhece
FRANCISCO  há  pouco,  não  tendo  muitas
referências sobre ele.” (Salomão Caiaffo – esfera
policial – fls.12)

QUE conhece  o  senhor  GILVANDO  há  muitos
anos, e soube que ele pagou a quantia de dois
mil  reais  a  um  corretor  conhecido  por
FRANCISCO  para  que  este  regularizasse  a
situação  de um imóvel  junto  a  prefeitura  e  ao
cartório,  porém  este  corretor  não  fez  o
combinado; Que tomou conhecimento de que por
isso  FRANCISCO  passou  um  cheque  de  R$
1.800,00 para GILVANDO, e que no dia do saque
havia  uma  contra-ordem  do  cheque;  Que
GILVANDO   disse  ainda  ao  depoente  que
FRANCISCO  alegou  ter  tido  um  imprevisto,  e
que  posteriormente  entregaria  o  dinheiro,  no
entanto,  até  hoje  isto  não  aconteceu,  ficando
GILVANDO  no  prejuízo,  por  não  ter  ainda
resolvido  a  situação  do  imóvel.”  (Luis  Artur
Guedes Lins – esfera policial – fls. 13)

Em juízo, a testemunha Luis Artur Guedes Lins confirmou o

depoimento prestado na esfera policial, afirmando que a vítima desistiu do

negócio,  tendo  pedido  de  volta  o  dinheiro  pago  ao  acusado,  que,

mediante  cheque,  cujo  pagamento  foi  indevidamente  frustrado,  não

ressarciu a vítima. Ressalte-se, ainda, que referida testemunha não faz

qualquer  referência ao fato de ter  sido o cheque dado como garantia.

(00:00/01:46  do  arquivo  00.14.27.422000.wmv  da   mídia  eletrônica

acostada às fls. 61)

Desembargador João Benedito da Silva
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Por  outro  lado,  o  acusado,  na  esfera  policial,  nega  a

acusação de estelionato e afirma que a vítima pediu que suspendesse

temporariamente  a  execução do serviço,  pois  estava com dificuldades

financeiras e não teria como complementar o novo valor requerido e que

depois entregaria o restante para dar início ao procedimento da escritura.

Disse, ainda, que deu um cheque no valor de R$ 1.800,00 (hum mil  e

oitocentos reais) como garantia para que a vítima mostrasse a esposa,

pois  o dinheiro seria  dela,  mas,  em momento algum, a vítima pediu o

dinheiro de volta. Assentou, por fim, que recebido um telefonema anônimo

segundo o qual o referido cheque seria sacado, entrou em contato com a

instuitução financeira e requereu a contra-ordem.

“(...)  Que  afirma  ter  sido  indicado  pelo  senhor
SALOMÃO  à  pessoa  de  GILVANDO,  quando
este  foi  à  casa  do  declarante  com  a
documentação de um apartamento localizado no
bairro do Bessa, e que na ocasião o declarante
estimou que a quantia a ser desembolsada por
GILVANDO  seria  de  aproximadamente  R$
3.200,00, para custear todas as despesas, mas
seria preciso ira a prefeitura e ao cartorio para
precisar  o  valor;  Que  na  ocasião  GILVANDO
disse  que viajaria  e  adiantou a  quantia  de  R$
2.000,00,  momento  em  que  o  declarante  se
propôs a dar um recibo, mas GILVANDO disse
que não era preciso,  pois  era  um “negócio  de
homem”; Que GILVANDO viajou e o declarante
se  dirigiu  até  a  prefeitura  e  o  cartório,  onde
cosntatou  que  o  valor  seria  em  torno  do  dito
anteriormente, sem cobrar nada pelo serviço, por
não ser corretor e nem despachante e sim, um
mestre  de  obras,  mas  tem  conhecimento  de
como resolver este tipo de documento; Que ligou
para GILVANDO e informou o valor, ocasião em
que  ele  disse  para  o  declarante  suspender
temporariamente  o  serviço,  recordando  o
declarante  que  isto  foi  dito  na  presença  de
SALOMÃO;  Que  após  o  telefonema  o
GILVANDO, acompanhado de SALOMÃO, foi até
o declarante, e pediu um cheque de R$ 2.000,00,
alegando  que  iria  levar  para  a  esposa  dele,
porque  ele  estava  em  momento  difícil  com  a
esposa, e que o dinheiro era da esposa e não
dele; Que na ocasião passou um cheque de R$
1.800,00 a fima de que ele mostrasse a esposa,
aliviando  a  situação  de  GILVANDO;  Que  tudo

Desembargador João Benedito da Silva
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isto foi feito com a ajuda de SALOMÃO, o qual
até preencheu o cheque, mas com assinatura do
declarante,  por  se  tratar  de  um  cheque  seu,
informando  que  até  empresta  cheques  para
SALOMÃO; Que GILVANDO disse que o cheque
não seria depositado, mas pediu o prazo para o
cheque;  Que  GILVANDO  disse  que  deixaria  o
cheque com a esposa e iria viajar; Que um dia
antes do dia constante no cheque, 10.09.2012,
recebeu  uma  ligação  confidencial  de  alguém
dizendo que sacaria o cheque,  no valor de R$
1.800,00, tendo o declarante perguntado do que
se tratava, pois para ele o cheque citado estava
com a esposa de GILVANDO; Que ligando para
SALOMÃO,  este  informou  que  GILVANDO
estava viajando; Que o declarante ligou para a
central  de  relacionamento  bancário,  indagando
se  tinha  sido  feito  o  depósito  do  cheque,  e
tomando  a  ciência  de  que  não,  emitiu  uma
contra-ordem,  em  virtude  do  desacordo  de
GILVANDO;  Que  o  acordo  estabelecido  com
GIVANDO era de que quando ele retornasse de
viagem,  inclusive,  lembrando  que  GILVANDO
afirmou que a  sua empresa de turismo estava
com  problemas  financeiros,  GILVANDO  iria
completar  o  restante  do  valor  de  R$  3.200,00
para dar início do procedimento de escritura, e
que  o  cheque  era  apenas  para  acalmar  a
esposa;  Que  o  declarante  ficou  esperando  o
retorno  de  GILVANDO,  o  qual  ligou  para  o
declarante e disse que tinha passado o cheque
para um irmão dele, que era juiz, e que ela tinha
mobilizado a polícia para prender o declarante,
em virtude da contra-ordem, momento em que o
declarante  disse  que  morava  no  mesmo
endereço e que estava a disposição da justiça, e
que  ontem  SALOMÃO  foi  até  a  casa  do
declarante mostrar  o seu depoimento;  Que em
nenhum momento GILVANDO pediu  o  dinheiro
de volta, e sim que daria o valor restante para a
transação  da  escritura;  Que  o  declarante
inclusive  resolveu  um  erro  de  cadastro  na
prefeitura,  pois  o  apartamento  em  questão
estava  em  nome  de  um  senhora  RAQUEL,
quando  na  verdade  deveria  estar  no  nome de
OMAR,  demonstrando  que  começou  os  seus
trabalhos.”  (Francisco  Farias  de  Medeiros  –
esfera policial – fls. 15/14)

Em juízo, no entanto, apresentou nova versão em que afirma

ter a vítima desistido do negócio entabulado e pediu de volta a quantia de

R$  2.000,00  (dois  mil  reais)  que  lhe  tinha  entregue,  mas,  como  o

Desembargador João Benedito da Silva
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denunciado tivera umas despesas, acordaram a devolução da quantia de

R$ 1.800,00 (um mil  e oitocentos reais).  Disse,  ainda, que entregou o

cheque como garantia para que a vítima mostrasse a sua esposa, mas

que não tinha uma data marcada para fazer o pagamento. Sustenta que

recebeu um telefonema do banco que perguntou sobre o referido cheque

e, como não teria sido emitido com intuito de pagamento, promoveu a

contra-ordem.  (00:00/06:41  do  arquivo  00.25.13.119000.wmv  da  mídia

eletrônica acostada às fls. 61)

A testemunha  Salomão  Caiaffo,  quando  ouvido  em juízo,

afirmou que a vítima desistiu dos serviços do acusado, mas disse  que o

cheque foi  dado como garantia,  mas não teceu detalhes acerca desse

acordo.  (00:00/03:31 do arquivo 00.17.37.212000.wmv e 01:27/02:03 e

02:12/02:57  do  arquivo  00.21.07.755000.wmv  da   mídia  eletrônica

acostada às fls. 61)

Na  fase  inquisitorial,  contrariamente,  referida  testemunha

não fez referência ao fato de ter sido o cheque emitido como garantia,

mas afirmou que tomou conhecimento de que o acusado argumentou,

quanto à contra-ordem, ter tido um imprevisto, mas honraria o seu débito.

No entanto, até o presente momento, não fez.

Dado ou não como garantia, o cheque emitido pelo acusado,

conforme  cópia  acostada  às  fls.  10,  apresentava  data  certa  para  sua

apresentação  e  o  valor  nele  contido  era  o  devido  pelo  denunciado  à

vítima,  vez  que  aquela  não  cumpriu  com  o  negócio  referente  a

transferência da propriedade do imóvel  junto à Prefeitura Municipal  de

João Pessoa.

Em sendo assim, caberia ao recorrente, como devedor, até a

referida data, buscar a vítima e honrar com o seu débito de alguma forma,

e não proceder com a contra-ordem, obstaculizando,  indevidamente,  o

pagamento  do  título  de  crédito,  obtendo  vantagem  ilícita  em  prejuízo

Desembargador João Benedito da Silva
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alheio, porquanto a vítima, até a presente data, não foi ressarcida.

Induvidosamente,  através  das  provas  carreadas  aos

presentes autos, resta configurado a prática do crime previsto no art. 171,

§  2º,  inc.  VI  do  Código  Penal,  visto  que,  o  apelante,  mesmo  tendo

conhecimento  da data  firmada no título  de  crédito,  ao  invés de tentar

resgatá-lo antes de sua apresentação, procedeu, indevidamente, com a

contra-ordem, obtendo vantagem ilícita  e causando prejuízo a terceiro,

reunindo os elementos do delito pelo qual fora condenado.

Diante do robusto quadro probatório, nenhuma dúvida resta

de que o Apelante cometeu o crime de estelionato na modalidade prevista

no no art. 171, § 2º, inc. VI do Código Penal.

Frente ao exposto, nego provimento ao apelo,  mantendo a

decisão atacada em todos os seus termos.

 É como voto.

      Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João

Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou

como relator. Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio

Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente

à sessão  o Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de

Justiça.

       Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, aos 10 (dez  ) dias do mês de fevereiro do

ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


