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Não  há  de  se  falar  em  culpa,  mas  em  dolo
específico, quando demonstrado que  o acusado
de  prática  de  estelionato,  a  cada  conduta
empreendida, buscava fazer com que as vítimas
incidam em erro, para que alcançasse vantagem
patrimonial de forma ilícita.

Ainda que não questionada a pena privativa de
liberdade,  como  matéria  recursal,  incumbe  ao
Poder  Judiciário  promover  a  revisão  da
dosimetria  da  pena,  quando violadas  as  regras
preceituadas no art. 68 do CP, à luz do art. 654,
§2º do CPP.

A existência de circunstâncias judiciais,  em sua
maioria,  desfavoráveis  ao  acusado  de  prática
delitiva,  inviabiliza  a  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade,  por  restritiva  de  direitos,
por expressa vedação legal, inserida no art. 44,
inciso III do CP.

A previsão contida no art. 60,  caput do CP (“Na
fixação  da  pena  de  multa  o  juiz  deve  atender,
principalmente,  à  situação  econômica  do  réu.”)
não pode ser aplicada sem que averiguadas as
peculiaridades do caso.

Observando que foi estabelecida medida cautelar
impedindo  o  acusado  (advogado)  de  celebrar
novos  contratos  advocatícios,  indiscutível  a
modificação na situação econômica, a justificar a
redução  do  valor  unitário  do  dia-multa
anteriormente  fixado na sentença,  por  ausência
de razoabilidade.

A  concessão  dos  benefícios  da  assistência
judiciária  gratuita  encontra-se  condicionada  à
demonstração  da  impossibilidade  de  arcar  com
as custas processuais,  sem prejuízo  próprio  ou
da família.

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  DAR PROVIMENTO PARCIAL AO

Desembargador João Benedito da Silva
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RECURSO,  PARA  REDUZIR   A  PENA   E  ADEQUAR  A  MULTA,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação criminal  (fls.  325)  interposta  por  Jonas

Camelo de Souza Filho contra sentença (fls. 315/321) proferida pelo juízo de

direito da comarca de Areia que condenou o recorrente à pena de 02 (dois)

anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto,

além de 20 (vinte) dias-multa, como incurso nas penas do art. 171,  caput do

Código Penal, posto que teria auferido  vantagem ilícita, para si, em prejuízo de

terceiro,  valendo-se de meio ardiloso,  induzindo e mantendo as vítimas em

erro,  precisamente  ao  fazer  empréstimos  consignados  nas  contas  dos

ofendidos, ficando com os valores depositados, por possuir procuração com

poderes especiais para saques.

Nas  razões recursais (fls.  326/330),  pontua a necessidade de

reforma da sentença, para que absolvido da imputação atribuída, por não ter

sido demonstrado o prejuízo suportado pelas vítimas, mesmo porque não teve

sequer a intenção de lesar os ofendidos. Alega, em seguida, a existência de

culpa, por imperícia, e não de dolo, bem como o preenchimento das condições

legais a autorizarem a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva

de direitos. Por fim, questiona o valor da reprimenda pecuniária aplicada, eis

que, por não poder exercer a advocacia há mais de 02 (dois) anos, não tem

condições financeiras de arcar com a importância fixada, muito menos com as

custas processuais.

O Ministério Público, ao oferecer as contrarrazões (fls. 335/340),

pretende o desprovimento do apelo. Argumenta, em síntese, que a autoria e a

materialidade delitivas restaram devidamente demonstradas, motivo pelo qual

deveria ser confirmada a sentença condenatória. Acrescenta, também, ter sido

Desembargador João Benedito da Silva
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corretamente obstaculizada a substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos.

Ao lançar parecer (fls. 344/353), a Procuradoria de Justiça opina

pelo  provimento  parcial  do  recurso,  apenas  para  minorar  a  pena  final

estabelecida, tanto corpórea, quanto de multa.

Justifica que inexiste qualquer conduta culposa, mas sim dolosa,

eis  que  as  provas  evidenciam  a  existência  de  dolo  específico,  através  de

engodo, ao induzir a vítima Maria do Carmo a assinar contrato de empréstimo

consignado, firmado com o Banco BMG, bem como ao ludibriar Luiz Correia

Lima a assinar instrumento de procuração, também contratando empréstimo

junto à instituição financeira.

Pondera,  ainda,  a  respeito  de  equívoco  do  magistrado,  ao

providenciar a dosimetria da pena, ao inverter a ordem imposta pelo art. 59 do

CP. Por outro lado, registra que agiu corretamente ao negar a substituição da

pena,  diante das circunstâncias judiciais  do apelante,  além de que a multa

arbitrada se deu de forma irrazoável.

É o relatório.

VOTO

Narra  a  inicial  acusatória  que o  recorrente,  Jonas Camelo de

Souza Filho, de forma consciente e agindo com dolo, obteve para si vantagem

ilícita em prejuízo alheio, ao induzir e manter em erro as pessoas de Maria do

Carmo Lima e Luiz Correia Lima, mediante meio fraudulento, motivo pelo qual

foi denunciado como incurso nas penas do art. 171, caput do CP.

Desembargador João Benedito da Silva
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Concluída a instrução criminal, e uma vez reconhecida a autoria e

a  materialidade  delitivas,  o  denunciado foi  condenado  à  pena de  02  (dois)

anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto,

além de 20 (vinte) dias-multa.

Insatisfeito com o édito condenatório, o apelante manejou recurso

alegando  (a)  a  inexistência  de  dolo  na  conduta,  com  a  consequente

desclassificação  para  estelionato  culposo  (imperícia)  e,  por  conseguinte,

absolvição. Depois, de forma subsidiária, (b) substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos. Por fim (c) buscou o decote (ou diminuição)

da reprimenda pecuniária e das custas processuais, por não ter condições de

arcar com os valores estabelecidos.

Assim, passo à análise dos argumentos delineados.

1. DO CRIME DE ESTELIONADO:

Inicialmente,  cumpre  registrar  que,  ao  analisar  o  pedido  de

reconhecimento de conduta culposa (por imperícia), o pleito será apreciado em

conjunto com a possibilidade de condenação pelo reconhecimento da autoria e

da materialidade delitivas. Veja-se.

O Inquérito Policial foi instaurado em razão de requisição judicial

(fl. 09), para apurar a prática, em tese, de crime de estelionato perpetrado pelo

acusado, Jonas Camelo de Souza Filho, contra Maria do Carmo Lima e Luiz

Correia Lima, diante do teor das exordiais extraídas da ação cautelar tombada

sob o n.º 007.2010.0000.488-1 e da ação anulatória de n.º 007.2010.000.588-8,

em que se afirmava a contratação de empréstimo consignado junto ao Banco

BMG S.A, sem que fosse do conhecimento das vítimas.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ouvida  na  Delegacia  de  Polícia,  Maria  do  Carmo  Lima (fls.

51/52),  relatou  que,  ao  ser  procurada  pelo  acusado,  ele  lhe  teria  dito  que

providenciaria a realização da cirurgia de catarata do marido, ocasião em que

solicitou  documentos  pessoais  e  assinaturas  em  alguns  papeis  (que  não

chegou a ler o conteúdo), sob a afirmação de que seria para contratar um plano

de saúde em benefício da declarante e do marido. 

Acrescentou que, somente no mês seguinte, tomou conhecimento

de que teria  sido  celebrado empréstimo consignado,  junto  ao Banco BMG,

diante dos descontos realizados no benefício da vítima:

QUE o declarante informa que é vizinha do advogado
dr.  Jonas,  há  cerca  de  dez  anos  desde  quando  o
mesmo se mudou para advogar ali, Que sempre teve
pouco contato com o mesmo, como também dele com
seu marido, Luiz Correia de Lima com quem é casada;
Que no começo do ano corrente, mês de janeiro fora
procurada pelo mesmo, dizendo ele que iria resolver o
problema de catarata que o mesmo teria, lhe levando
para fazer  uns  exames em Campina Grande,  tendo
dias depois lhe levado para fazer a cirurgia; Que tal
cirurgia fora paga provavelmente pelo advogado, pois
chegou a conversar com o médico e ele disse que ela
ficaria em torno de três mil e quinhentos reais; Que na
mesma  semana  o  advogado  chegou  na  casa  da
declarante e do seu marido com uns papeis para eles
assinarem, dizendo que era para fazer um plano de
saúde para os mesmos, e que esse plano sairia  no
valor  de  cinquenta  reais  por  mês,  Que  assinaram
vários papeis sem saber o que era, como também o
advogado levou vários documentos pessoais para tirar
cópia; Que a declarante ficou desconfiado pelo baixo
valor do plano de saúde, tendo o advogado dito que
poderia  confiar,  Que  depois  disso  não  tiveram mais
contato  com o advogado;  Que quando  o  declarante
fora receber seu benefício no mês seguinte, viu que
tinha um desconto  nos  seus  vencimentos  e  fora  ao
banco ver o que seria; Que fora informado que haviam
feito um empréstimo junto ao banco BMG em nome do
mesmo  por  isso  que  o  benefício  estaria  sendo
descontado,  Que após isso fora procurar  Dr.  Jonas,
tendo o mesmo dito que resolveria e começou dar a
declarante a quantia do desconto mensalmente do que
era  retirado  do  benefício,  recebendo  do  mesmo  tal

Desembargador João Benedito da Silva
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dinheiro durante três meses; Que não fora feito plano
de  saúde  algum,  como  também  a  declarante  não
autorizou e não queria nenhum empréstimo, Que em
virtude disso procuraram o advogado Edinando para
resolverem seu problema, tendo em vista terem sido
enganados  por  Dr.  Jonas;  Que  este  advogado  lhe
informou  o  que  estaria  ocorrendo,  como  também
procurou os órgãos responsáveis, conseguindo cópia
do  contrato  do  empréstimo  e  cópia  do  valor
emprestado indevidamente  apenas no nome de seu
companheiro,  não  da  declarante,  como  também
conseguiu  com o Juiz  uma liminar  que cancelou tal
contrato.

Luiz Correia Lima (fls. 53/54), também vítima, confirmou o teor

das declarações prestadas por Maria do Carmo, em seu inteiro teor e com a

mesma riqueza de detalhes.

Ainda na fase inquisitorial foram ouvidas algumas testemunhas,

dentre elas, Rejane Maria Nunes Mendonça (fls. 55/56) que, de igual forma,

ratificou o depoimento das vítimas:

(…)  a  depoente  informa  que  tem  amizade  com  os
senhores Luiz e Maria do Carmo Correia já há algum
tempo, Que vem acompanhando o que ocorrera com
os mesmos com relação ao advogado Dr. Jonas desde
o  início,  quando  este  os  procurou  a  princípio  com
intenção  de  ajudar  Luiz  a  fazer  uma  cirurgia  de
catarata que o mesmo necessitava, Que frequentava a
casa  dos  idosos  com  frequencia  e  informa  que  o
contato  dos  idosos  com  este  advogado  é  pequeno,
tendo mais com a mãe do mesmo, pois são vizinhos
de frente, Que no inicio após procurá-los o advogado
chegou  a  levar  Luiz  algumas  vezes  a  Campina  ao
oftalmologista  e  depois  chegou  por  intermédio  do
mesmo  que  chegou  até  a  pagar  que  Luiz  fez  sua
cirurgia, Que após esta o mesmo começou a propor
aos idosos que fizessem um plano de saúde e que
conseguiria  tal  pelo  valor  de cinquenta  reais,  sendo
que  ficara  sabendo  também  que  ele  levou  vários
papeis, tendo os idosos assinado, como também tirou
várias cópias dos documentos dos mesmos, tudo sob
o pretexto de realizar o plano de saúde, Que pouco
tempo depois disso, fora informada pela idosa que a
mesma  ao  retirar  o  benefício  de  aposentadoria  de

Desembargador João Benedito da Silva
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Luiz,  verificou que este veio descontado e depois  o
dela também veio menor,  Que então foram procurar
saber  o  que  teria  ocorrido,  no  Banco  e  foram
informados que eles teriam feito um empréstimo e por
isso o benefício estava sendo descontado, Que então
foram atrás do advogado e este informou aos idosos
que o Banco teria se enganado, mais iria resolver, indo
ao banco com os mesmos umas duas vezes, sendo
que então começou a dar os valores descontados para
eles,  Que  então  assustados  foram  atrás  de  outro
advogado,  pois  não  sabiam  que  papeis  haviam
assinado, podendo quem sabe o advogado fazer mais
coisas  em  nome  deles,  Que  procuraram  o  Dr.
Edinando,  que entrou na justiça para tentar  resolver
esses  problemas,  informando  que  os  idosos  não
tiveram mais contato com o advogado desde tal.

Vera Lúcia dos Santos Vera  (fls. 58), na Delegacia de Polícia,

relatou ter se dirigido à residência do Sr. Luiz, a fim de finalizar procuração

pública, em que a vítima outorgava poderes ao acusado, inclusive para fins de

realização de empréstimo consignado:

QUE, a depoente se recorda que no mês de janeiro,
estava exercendo suas funções no segundo cartório
desta  cidade,  quando  apareceu  na  localidade  o
advogado  desta  cidade,  Dr.  Jonas,  com  uma
procuração já pronta para lhe dar poderes referente a
um  ancião  desta  cidade,  Que  comentou  com  a
depoente,  sendo  que  a  depoente  viu  que  tal
procuração era para um empréstimo com valores  já
definidos e que tal era para realizar o tratamento de
saúde que o mesmo necessitava, Que pediu para a
depoente ir com ele até a casa do idoso pois era difícil
o mesmo se locomover, Que fora até a residência do
idoso,  onde na localidade o mesmo assinou,  isto é,
colocando o dedo, Que na localidade não comentou
nada a respeito do assunto,  assim como também o
idoso nada comentou, Que depois foram embora, Que
informa que só fora feito a procuração do idoso, e não
da idosa,  sua esposa,  que pode ter  feito  talvez  em
outro  cartório,  Que  depois  ficou  sabendo  que  o
advogado sacou o dinheiro do empréstimo do idoso, e
que o mesmo fora atrás do advogado,  atrás do seu
dinheiro, que não lhe fora repassado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Interrogado ainda perante a autoridade policial (fls. 60/61), Jonas

Camelo de Souza Filho  negou a prática do delito.  Assume, entretanto,  ter

adotado diligências para a formalização do empréstimo consignado, mas que

seria com conhecimento das vítimas. Afirmou ter providenciado, por exemplo, a

procuração judicial e o saque do valor depositado na conta de uma das vítimas,

Sr.  Luis  (com  o  posterior  repasse),  como  meio  de  angariar  a  importância

necessária para a realização de uma cirurgia oftalmológica a que deveria se

submeter  Sr.  Luiz.  Acrescentou,  contudo,  não  ter  chegado  a  sacar  o  valor

depositado na conta da Sra. Maria do Carmo:

QUE  nega  as  acusações  que  estão  lhe  sendo
imputadas,  Que  informa  o  interrogado  que  têm
amizade com os mesmos, os idosos Luis e Maria do
Carmo já há muito tempo, pois são vizinhos de longa
data, Que no começo do ano viu a gravidade que seu
Luis se encontrava e a situação de Dona Carminha e
resolveu  ajudá-los,  procurando  ajuda  médica  para
resolver o problema de catarata do mesmo, pois ele
não  enxergava  mais,  levando  ambos  para  Campina
Grande  no  oftalmologista  Dr.  Lincoln  de  Miranda,
tendo  levado  ambos  várias  vezes,  marcando  e
posteriormente levado Luis a tal médico e ao hospital
de olhos onde fora feita  a cirurgia de catarata dele,
tendo  a  mesma ficado  em torno  de  quase  sete  mil
reais, Que antes da cirurgia, conversou com ambos no
sentido de se realizar um empréstimo, onde realmente
eles assinaram alguns papeis, bem como tirou cópias
de seus documentos, onde ambos tinham ciência de
tudo que estava ocorrendo e fora feito junto ao Banco
BMG os empréstimos consignados, tendo a Sra. Maria
do  Carmo  recebido  o  valor  emprestado  que  fora
praticamente igual ao de Luis em sua conta na Caixa
Econômica Federal, não tendo o interrogado qualquer
contato com esse dinheiro, Que com relação a ela não
fora feita procuração no cartório, só no caso dele, pois
o  mesmo não  enxergava  direito,  Que  a  procuração
fora para receber junto ao banco, tendo a Sra Vera do
cartório ido junto com o interrogado a casa deles, onde
pegaram a assinatura  do  mesmo,  Que após  feito  o
empréstimo fora ao banco e recebeu o valor de quatro
mil  e  setecentos  reais  e  repassou  tudo  ao  idoso,
dentro  de  um  envelope  não  tendo  pego  nada  do
mesmo, tendo então os próprios idosos repassado ao
interrogado parte dos valores recebidos, cerca de três

Desembargador João Benedito da Silva
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mil e poucos reais,  onde fora levado tais valores ao
médico  e  hospital  de  Campina  Grande,  tendo  os
valores que faltavam, inclusive com lentes, anestesia e
viagens  o  interrogado  tirado  do  próprio  bolso,  e
mesmo  assim  após  tais  empréstimos,  tendo  eles
ciência de todo o ocorrido, começado a repassar tais
valores descontados e mais ainda alguma coisa para
ajudá-los na alimentação etc,  todo mês,  até quando
descobrira  que  ambos  estavam  desconfiados  do
interrogado e haviam procurado a justiça sem saber o
porque,  pois  só  tinha  a  intenção  de  ajudar  e  ainda
acabou  tendo  prejuízo  financeiro,  moral.  Que,  em
momento algum, comentou com eles sobre fazer plano
de saúde, Que informa que ainda tentou procurá-los
para tentar  entender a situação,  mas os idosos não
quiseram mais contato com o mesmo. (...)

No tocante à prova documental, vê-se que os empréstimos foram,

de  fato,  formalizados,  consoante  cópia  dos  contratos  encaminhados  pelo

Banco BMG, após determinação judicial  (fls.  76/81 e fls.  87/91).  Os valores

relativos à consignação também estão retratados nos autos (fls. 47/48).

Na  audiência  de  instrução  e  julgamento,  sob  o  crivo  do

contraditório e da ampla defesa, foi providenciada a oitiva, mais uma vez, das

vítimas (fls. 181/184), das testemunhas arroladas pelo Ministério Público (fls.

184/187),  das  testemunha  da  defesa  (fl.  188),  bem  como  realizado  o

interrogatório do acusado (fls. 189/191).

Em  juízo,  Maria  do  Carmo  Lima  (fls.  180/182)  ratificou,

parcialmente,  os  termos  das  declarações  prestadas  na  ocasião  pretérita.

Relatou que, diferentemente do afirmado na Delegacia de Polícia, a cirurgia de

catarata  do  esposo  não  foi  custeada  pelo  increpado,  mas  pelas  próprias

vítimas, quantia esta extraída de uma poupança que possuía. 

Acrescentou  que,  à  época  dos  fatos,  estava  passando  por

problemas pessoais, diante do falecimento de uma irmã, além de que somente

tomou conhecimento da procuração pública firmada pelo esposo na audiência.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pontuou ter, de fato, firmado procuração em favor do acusado, mas imaginava

ser destinada à assinatura do contrato de plano de saúde.

Registrou,  também,  ter  tomado  conhecimento  através  do

funcionário do Banco do Brasil que o acoimado teria sido a pessoa que sacou o

quantum  anteriormente  depositado  em  sua  conta  corrente,  em  razão  do

empréstimo  efetuado  junto  ao  Banco  BMG,  posto  deter  procuração  com

poderes para tanto.

Eis trechos das declarações da vítima:

(…) Que não ratifica suas declarações na polícia no
tocante a que o denunciado Jonas Camelo teria pago
a cirurgia de catarata do esposo do declarante, pois,
na  verdade,  foi  esta  quem fez  o  pagamento  de  R$
3.500,00, sendo R$ 1.200,00 antes da cirurgia e R$
2.300,00 no dia seguinte ao ato cirúrgico; Que os R$
3.500,00 que pagou da cirurgia do seu marido, foram
provenientes de uma poupança que detinha, ou seja,
não foi  de empréstimo consignado em seu benefício
previdenciário, até porque nunca o fez; (…) Que, em
dia do mês de janeiro de 2010, não se recordado com
exatidão  a  data,  mas  lembra-se  que  foi  na  parte
matutina, o Dr. Jonas como é conhecido o denunciado,
foi  a casa da declarante e se propôs a providenciar
uma cirurgia de catarata em seu Luiz Correia, esposo
da declarante; Que falou para o Dr. Jonas que já tinha
providenciado  tal  cirurgia  com  uma  médica  de  pré
nome Rejane, mas o denunciado disse que iria fazer
um plano de saúde, para o esposo da declarante, cujo
pagamento mensal era de R$ 50,00; Que desconfiou
do baixo valor da parcela e advertiu seu esposo para
não fazer tal plano, porém não conseguiu demovê-lo
da ideia; Que, na época dos fatos acima narrados, a
declarante  estava  passando  por  sérios  problemas
pessoais,  isto porque uma irmã sua tinha falecido e
teria  que  enfrentar  a  cirurgia  de  seu  esposo;  Que
estudou  até  a  5ª  série  da  primeira  fase  do  ensino
fundamental,  mas  em  razão  de  se  encontrar
psicologicamente  fragilizada,  assinaria  quaisquer
papeis, sem fazer a leitura deles e, por isto, não se
deu conta do uso de seus documentos pessoais pelo
Dr.  Jonas,  para  contrair  empréstimo consignado  em
seu nome; Que estima em torno de 30 dias, depois do
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primeiro  contato,  a  ida  do  Dr.  Jonas  à  casa  da
declarante,  acompanhado de uma moça do cartório,
como um livro do cartório do 2º Ofício Henrique Batista
onde assinou diversos papeis sem ler, nem lhe foram
lidos  tais  documentos;  Que só nesta  audiência  teve
conhecimento do teor da procuração de fls. 45 onde
seu marido outorgou poderes para o Dr. Jonas contrair
empréstimo junto ao BMG no valor  de R$ 4.739,92,
para  pagamento  de  parcelas  de  R$  151,47;  Que
também  assinou,  sem  ler,  procuração  para  o  Dr.
Jonas, pensando que se tratava da aquisição de um
plano de saúde, mas tal instrumento foi usado, pelo dr.
Jonas  para  empréstimo consignado  que  foi  feito  de
igual modo, no benefício previdenciário da declarante;
Que só no mês seguinte quando foi sacar o benefício
previdenciário de seu marido (creditado 03 dias antes
do  benefício  previdenciário  da  declarante),  é  que
tomou conhecimento do empréstimo, pois existia um
desconto de R$ 151,47;  Que procurou o gerente do
Banco do Brasil e foi informada que se tratava de um
empréstimo  consignado;  Que  estranhou  tal
informação, pois não fizera qualquer empréstimo; Que
o gerente disse que o dinheiro fora creditado na conta-
benefício do esposo da declarante e que fora sacado
pelo dr. Jonas, pois este tinha autorização para fazê-
lo; Que, assim que saiu da agência foi procurar pelo
Dr. Jonas e este disse para a declarante “Não passou
pela minha cabeça”; Que o Dr. Jonas se comprometeu
em ficar pagando as parcelas do empréstimo, inclusive
o fez durante 03 (três)  meses, pagando as parcelas
referentes  ao  desconto  da  declarante  e  também do
empréstimo  feito  no  benefício  previdenciário  desta,
pois ele também sacou a quantia creditada pelo BMG,
em  sua  conta-  benefício;  Que,  em  razão  de  ser
vizinha, ficava vigiando quando Dr. Jonas entrava no
escritório  e  a  declarante  ia  receber  do  mesmo,  as
parcelas  do  empréstimo;  Que,  depois  que  ficou  até
tarde da noite, em torno de 23 horas, a espera de dr.
Jonas,  sentiu  que  estava  sendo  lesada  e  resolveu
procurar  advogado,  momento em que foi  ajuizada a
competente ação e os descontos foram suspensos por
ordem judicial; Que Dr. Jonas não apresentou nenhum
plano  de  saúde  conforme  se  comprometera  nem
procurou a declarante para saber o motivo pelo qual
esta  não  mais  o  buscou  para  o  recebimento  dos
descontos dos empréstimos; Que dos 03 meses que
recebeu do Dr. Jonas para a concessão da liminar, não
teve prejuízo, em face da rapidez com que se ateve a
Justiça em suspender os descontos; (...)
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Luiz Correia Lima (fl. 183), de forma mais concisa, confirmou o

depoimento de Maria do Carmo. Esclareceu, ainda, que, ao outorgar poderes

ao acusado, através de procuração pública, encontrava-se recém operado da

cirurgia  oftalmológica.  Consignou  ter  conhecimento  de  que  o  procedimento

cirúrgico  foi  custeado pela  esposa,  que  havia  sacado a  importância  de  R$

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de uma caderneta de poupança, mantida

na Caixa Econômica Federal:

(…)  Que  confirma,  na  íntegra,  suas  declarações
prestadas na esfera policial, constante às fls. 53; Que
foi procurado pelo Dr. Jonas para fazer um plano de
saúde para o declarante; Que esse fato se deu depois
de uma cirurgia de catarata a que se submeteu; Que o
Dr. Jonas disse que a parcela do plano de saúde seria
de  R$  50,00;  Que,  tanto  o  declarante  como  sua
esposa  desconfiaram  do  baixo  valor  do  plano,
inclusive sua esposa chegou a lhe admoestar para não
fazer tal plano, mas disse que confiava em Dr. Jonas;
Que o  Dr.  Jonas foi  quem pagou  a  cirurgia,  mas o
declarante não sabe dizer com que dinheiro; Que no
momento  em  que  assinou  o  documento  para  Dr.
Jonas, não tinha plena visão em face dos poucos dias
do ato cirúrgico; Que apenas sabe assinar seu nome
pois nunca estudou; Que o Dr. Jonas e os familiares
eram excelentes vizinhos do declarante; (…) Que não
sabe dizer  o valor  de sua cirurgia;  Que sua esposa
tinha uma poupança na Caixa Econômica; Que todos
os meses sua esposa poupava uma pequena quantia;
Que tem conhecimento que sua esposa fez a retirada
de R$ 3.500,00 da poupança, para pagar a cirurgia de
carata  feita  no  declarante;  Que  retifica  suas
declarações  quando  disse  que  dr.  Jonas  pagou  a
cirurgia, mas na verdade foi a mãe do Dr. Jonas quem
o fez; Que não sabe dizer de onde saiu o dinheiro de
sua cirurgia; Que confiava muito em Dr. Jonas; Que só
tem visão ema penas um dos olhos; Que não teve a
intenção de contrair nenhum empréstimo e assinou o
documento  pensando  que  seria  para  um  plano  de
saúde.

Rejane Maria Nunes Mendonça (fls. 184/185), apesar de não ter

presenciado os  fatos,  informou que teria  tomado conhecimento  da situação

através de uma das vítimas, Maria do Carmo. Confirmando o depoimento da
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fase inquisitorial, narrou, por fim, saber a respeito de outras condutas similares

do acusado, e que, inclusive, a Polícia Federal teria ingressado no interior da

residência do apelante estando em posse de mandado de busca e apreensão.

Vera Lúcia dos Santos Veras (fls. 186/187), ao confirmar ter se

dirigido à residência da vítima, para formalizar a procuração pública, também

reconheceu que o teor dos poderes não foi lido. Acrescentou, ainda, que uma

terceira pessoa, de nome Cláudio, membro do Conselho Tutelar de Areia, de

igual  modo,  fez-se  presente  no  ato,  mas  que,  no  momento,  não  tinha

conhecimento de que ele era correspondente bancário do Banco BMG, o que

somente soube posteriormente:

(…) Que, na época dos fatos narrados na denúncia, a
depoente  respondia  pelo  Cartório  Henrique  Batista
cujo  titular  tinha falecido;  Que,  em dia  em que  não
recorda  do  mês  de  janeiro  de  2010,  o  cidadão  de
prenome  Cláudio,  membro  do  Conselho  Tutelar  de
Areia,  compareceu  ao  Cartório  com  um  papel
manuscrito,  onde  constavam  os  poderes  para  o
empréstimo  consignado;  Que  falou  para  Cládio  que
não poderia fazê-lo pois era necessária a presença do
outorgante;  Que  Cláudio  retornou  e,  pouco  tempo
depois, o Dr. Jonas compareceu ao Cartório e disse
que poderia ir adiantando a procuração, pois ele tinha
os poderes do outorgante; Que Dr. Jonas disse que o
outorgante estava com problemas de locomoção que
era necessário a ida à casa deste; Que depois que a
procuração foi lavrada, Cláudio foi ao Cartório e pegou
a depoente e a levou de Seu Luiz, que fica em frente
ao  escritório  de  Dr.  Jonas;  que  o  Dr.  Jonas
acompanhou  a  depoente  quando  da  coleta  da
assinatura do outorgante Luiz Correia Lima; Que não
leu para o outorgante o teor da procuração cuja cópia
está às fls. 45; Que reconhece o erro em não ter lido
tal procuração e, assim agiu porque o Dr. Jonas disse
que Seu Luiz já sabia de tudo e a depoente confiou no
denunciado;  Que  lavrou  apenas  a  procuração  em
nome do  Sr.  Luiz  Correia  Lima,  ou  seja  não  fez  a
procuração em nome de Maria do Carmo Lima; Que
não  tinha  conhecimento  que  o  Sr.  Cláudio  era  o
correspondente  bancário  do  BMG;  Que  lavrou  mais
duas procurações, com a mesma finalidade de contrair
empréstimos de aposentados em nome do Dr. Jonas,
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sendo que uma delas a própria pessoa compareceu
em Cartório e a cancelou; Que não se recorda o nome
das pessoas; (…) Que não tinha conhecimento que o
outorgante Luiz Correia Lima só sabia assinar o nome;
Que  costumava  ler  os  termos  do  instrumentos
procuratórios  que  lavrava  para  conhecimento  dos
outorgantes e outorgados; Que ratifica que não leu o
instrumento  de  procuração  de  fls.  45,  embora  o
outorgante seja doente e de idade avançada, porque
confiou no Dr. Jonas Camelo de Souza Filho, pessoa
que  inspirava  confiabilidade;  Que  tinha  pleno
conhecimento  de  que  se  tratava  de  empréstimo
consignado de pessoa idosa, mas o Dr. Jonas disse
que o dinheiro seria destinado para o pagamento de
uma cirurgia do Sr. Luiz.

A testemunha de defesa, Severino Quaresma da Silva (fls. 188),

nada  acrescentou  que  possibilitasse  esclarecimento  a  respeito  dos  fatos,

trazendo apenas informações a respeito da conduta social do acusado.

Ao ser novamente  interrogado (fls. 189/191), mais uma vez, o

recorrente  afirma  não  ter  praticado  a  infração  penal  a  que  alude  a  inicial

acusatória.  Narrou que Sr.  Luiz  Correia  tinha conhecimento da intenção de

empréstimo,  até  porque  seria  para  arcar  com  os  custos  da  intervenção

cirúrgica. Ao discorrer a respeito do valor recebido, indicou a forma como havia

sido  gasta  a  quantia  sacada  (diretamente  ao  médico  que  teria  realizado  o

procedimento), negando, porém, ter levantado qualquer quantia diretamente da

conta de Maria do Carmo. 

(…) Que deu plena ciência ao Sr. Luiz Correia Lima,
do teor do instrumento procuratório, no sentido de que
se tratava de um empréstimo consignado no valor de
R$ 4.739.92, para pagamento de 60 parcelas de R$
151,47; Que não é verdade que tenha dito para o Sr.
Luiz e para esposa deste que iria fazer um plano de
saúde para este, com parcelas no valor de R$ 50,00;
Que atribui o fato das vítimas estarem lhe acusando,
por problemas de um colega advogado cujo nome não
quer declinar; Que reconhece, como sua, a assinatura
do documento de fls. 38, no qual consta o recebimento
de R$ 4.739,92, cujo dinheiro recebeu do empréstimo
referente  a  Luiz  Correia  Lima;  Que  tal  dinheiro  foi
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gasto com as despesas da cirurgia do Sr. Luiz; Que as
despesas da cirurgia foram assim distribuídas: a) R$
1.500,00 de uma lente  reflexiva;  b)  R$  2.500,00  da
cirurgia; c) R$ 600,00 do hospital; d) e mais R$ 600,00
de 06 consultas a R$ 100,00 cada uma delas;  Que
teve gasto pessoal de R$ 460,08, para cobrir todas as
despesas com o Sr. Luiz, sem contar com as despesas
de combustível;  Que dispõe, tão somente, do recibo
de R$ 600,00 referente as despesas hospitalares com
Luiz Correia Lima, cujo documento está juntado às fl.
55 da ação anulatória n.º 0072010000588-8 que o Sr.
Luiz promove contra o interrogado; Que não tem os
demais comprovantes, pois o médico, Dr. Gutemberg,
chegou  a  pedir  R$  500,00  ao  interrogado  e  a  mãe
deste  para  poder  fornecer  tais  recibos,  mas  o
interrogado  não  se  propôs  a  fazê-lo;  Que  não  é
verdade  que  tenha  recebido  o  empréstimo  da  Sra.
Maria do Carmo Lima; Que o dinheiro do empréstimo
foi depositado,  diretamente,  na conta dela,  na Caixa
Econômica Federal; Que tem o costume de ajudar a
pessoas de idade e necessitada, podendo citar como
exemplo Carrinho Rufino do distrito de Cepilho, e a um
irmão  deste  que  estava  com  CA,  arcando  com  as
despesas de locomoção; (...)

Terminadas as oitivas, após requerimento ministerial e da defesa,

foi  determinada a solicitação de extratos bancários das contas de Maria do

Carmo,  bem  como  no  sentido  de  que  fosse  tomado  o  depoimento  de  Dr.

Lincoln  Gutemberg,  médico  que  teria  realizado  a  cirurgia  no  Sr.  Luiz  (fls.

192/194).

Ao ser ouvido, Lincoln Gutemberg de Miranda (fl. 266) rebateu

as informações prestadas pelo acusado. Ressaltou que conhecia o acusado

apenas na condição de paciente e que jamais seria necessária a realização de

06 (seis) consultas, para o caso de catarata, mas apenas 02 (duas), além de

que nunca teria exigido a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que

fornecesse qualquer recibo. Destacou, ao final,  que não se recordava quem

teria  efetuado  o  pagamento  de  uma  cirurgia  realizada  em  um  cidadão  da

cidade de Areia, até porque parte dos valores é pago pelo Hospital:
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QUE  se  recorda  do  denunciado  Jonas  Camelo,
apenas como paciente da testemunha referida; Que se
recorda  que  fez  uma  cirurgia  de  catarata  em  um
cidadão,  aqui  de  Areia  e  recebeu  o  pagamento  de
seus serviços, mas não se lembra quem o fez,  pois
isso ocorre de forma diversa,  como pagamento feito
pelo paciente e outra parte pelo Hospital; Que foi lida a
parte  do  interrogatório  do  denunciado  prestado  em
juízo às fls.  189/191, especificamente no item 7 das
fls.  90,  no  qual  consta  que  o  réu  teria  pago,  ao
depoente, dentre outras despesas, R$ 600,00 por 06
consultas de R$ 100,00 que teriam sido feitas no Sr.
Luiz  Correia  Lima,  a  testemunha  afirmou  que  isso
nunca  ocorreu,  até  porque,  para  uma  cirurgia  de
catarata,  são  necessárias,  apenas,  02  consultas,  a
primeira para se aquilatar a situação do paciente e a
segunda  do  pré-operatório;  Que  nunca  se  negou  a
fornecer  recibo  pelos  serviços;  Que  também  não  é
verdade que tenha solicitado R$ 500,00 (quinhentos
reais), para lhe fornecer os recibos ao Dr. Jonas.

Neste  contexto,  vê-se  que  não  há  como  acolher  o  pedido  de

absolvição formulado pelo recorrente nas razões recursais,  muito menos de

reconhecimento de conduta culposa.

É inequívoco o dolo com que perpetrada a conduta típica, a

afastar  a  tese de  que  qualquer  comportamento  empreendido pelo  apelante

seria derivado de culpa, precisamente a imperícia.

Ora, as vítimas foram contundentes em afirmar que jamais haviam

solicitado a contratação de empréstimo consignado, muito menos autorizado

que o acusado efetuasse qualquer saque de quantias nas contas correntes em

nome das vítimas. Ademais, as declarações de Vera Lúcia, que afirmou não ter

comunicado ao Sr. Luiz a respeito dos poderes que outorgava ao acoimado,

foram  precisas  em  demonstrar  que,  a  todo  instante,  o  increpado  buscava

ocultar  as  informações  necessárias,  até  porque,  se  assim  o  fizesse,  não

alcançaria o intuito primevo, que era de obter poderes suficientes a movimentar

as contas das vítimas.
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Por outro lado, as declarações do médico que teria atendido o Sr.

Luiz descortinam a versão apresentada pela defesa. Isso porque são divergem

do interrogatório do acoimado, mas aproximam-se, em parte, dos depoimentos

das vítimas. O médico foi firme e contundente ao afirmar que o único contado

mantido  com o acusado seria  na  condição de paciente,  sem se reportar  a

qualquer intermediação na cirurgia realizada no Sr. Luiz.

Assim, a partir do instante em que o valor depositado na conta do

Sr.  Luiz,  a  título  de  empréstimo  consignado,  foi  sacado  pelo  acusado,  que

desfrutou das quantias, ainda que momentaneamente, não há dúvidas de que

restou caracterizado o delito previsto no art. 171, caput do CP.

Por estas razões, diferentemente do sustentado pelo recorrente,

não há de se falar em culpa, mas em dolo específico, motivo pelo qual, unido

às demais provas colacionadas aos autos, em especial a testemunhal, cujo teor

foi transcrito quase em sua integralidade, resta comprovada a prática do crime

de estelionato, a merecer a confirmação do édito condenatório.

2. DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA (ART. 654, §2º DO CPP):

Em  seguida,  antes  mesmo  de  analisar  os  demais  pleitos

formulados  pela  defesa,  é  mister  que  sejam  sopesados  os  argumentos

suscitados pelo Parquet, ao lançar parecer, precisamente o fato de que não foi

o art.  68 do CP corretamente aplicado. Isso porque a regular dosimetria da

pena é matéria  precedente às demais providências (substituição de pena e

sursis).

Pois bem. Às luz deste dispositivo, preceitua-se que a dosimetria

da pena deverá obedecer a uma determinada sequência, de forma a melhor

beneficiar aquele acusado pela prática de delito, cuja autoria e materialidade

delitivas foram reconhecidas.
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Inicialmente, deverão ser analisadas as circunstâncias judiciais a

que alude o art. 59 do mesmo diploma legal, para que estabelecida a pena-

base. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes, seguidas

das agravantes (segunda fase).  Por  fim,  aplicadas as regras de causas de

diminuição e de aumento de pena (terceira fase):

Art.  68  -  A pena-base  será  fixada  atendendo-se  ao
critério  do  art.  59  deste  Código;  em  seguida  serão
consideradas  as  circunstâncias  atenuantes  e
agravantes; por último, as causas de diminuição e de
aumento

Ao adotar as providências do art.  68 do CP, assim discorreu o

juízo singular:

A  culpabilidade foi  considerável  e  concreta,
merecendo  repreensão  estatal.  Na  certidão  de
antecedentes de  fls.  66  existem,  além  deste
processo, outras duas ações penais contra o acusado,
tombadas  sob  o  números   007.2010.000.604-3  (por
estelionato) e 007.2010.000.701-7 (por crime contra a
fé pública). Depois da distribuição deste feito criminal,
ele  ainda  foi  denunciado  nos  processos  penais
números  007.2011.001.174-4,  007.2011.001.176-9  e
007.2011.001.175-1,  sempre  por  estelionato.  A
conduta  social,  até  o  surgimento  das  acusações
apuradas nos feitos criminais, era considerada boa. A
personalidade é compatível com a de estelionatário,
demonstrando  QI  alto,  fala  pausada,  desenvolto  e
muito educado. Não havia motivo para o denunciado
agir como agiu. As circunstâncias são desfavoráveis,
pois se aproveitou da amizade que desfrutava junto às
vítimas  (por  ser  vizinho  delas  há  muito  tempo),  e,
ainda, da enfermidade do Sr. Luiz Correia Lima, para
perpetrar  sua  ação.  As  consequências foram
altamente  danosas,  primeiro  para  as  vítimas,  cuja
renda  familiar  advém,  tão  somente,  de  suas
aposentadorias  e  que  se  viram  lesadas  com  os
descontos  (ainda  mais  na  idade  delas,  onde  existe
muito gasto com saúde) e, depois, para o Banco BMG.
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Estribado  nas  circunstâncias  judiciais,  estabeleço  a
pena base, em  03 (três) anos e 08 (oito) meses de
reclusão.

Considerando a causa geral de diminuição de pena,
prevista no art. 16 do CP (arrependimento posterior
parcial), AMENIZO, em 1/3 (um terço), a pena base,
ficando em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito)
dias de reclusão.

Tendo em vista que o crime foi praticado contra maior
de 60 (sessenta) anos, com fulcro no art. 385 do CPP,
reconheço,  embora  não  capitulado  na  denúncia,  a
agravante do art. 61, II, “h”, do CP, e MAJORO, em 06
(seis)  meses,  a  pena  acima,  ficando  em  02  (dois)
anos,  11 (onze)  meses e 08 (oito)  dias  re reclusão,
que,  à  míngua  de  outra  (s)  causa  (s)  geral  (is)  ou
especial (is) de aumento e/ou de diminuição de pena,
bem como de atenuante (s) ou agravante (s), torno-a
definitiva em 02 (DOIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E
08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida na
Cadeia  Pública  desta  Comarca,  no  regime  inicial
aberto,  devendo se recolher, às sextas, sábados e
domingos, das 18:00 horas de um dia, com saída
às 06:00 horas do dia seguinte.

A partir da leitura do trecho transcrito, vê-se, pois, que, ao aplicar

as regras de dosimetria da pena, houve uma inversão na segunda e na terceira

fases,  que ensejou prejuízo  ao apelante,  por  alcançar  reprimenda definitiva

superior à que, de fato, é devida, como se observará adiante.

Dessa forma, passo à nova elaboração da dosimetria.

As circunstâncias judiciais foram corretamente sopesadas, o que

justifica a pena-base em 03 (três)  anos e 08 (oito)  meses.  De igual  forma,

perfeitamente possível o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,

alínea “h” do CP, em quantum também regular, qual seja, de 06 (seis) meses, o

que alcança reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Ademais, a fração atribuída, para fins do art. 16 do CP, encontra-

se razoável,  motivo pelo qual  diminuo a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro)
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meses  e  20  (vinte)  dias,  alcançando,  assim,  reprimenda  definitiva  de  02

(dois)  anos,  09 (nove) meses e 10 (dez)  dias de reclusão,  à míngua de

outras causas de diminuição ou de aumento de pena. É, pois, inferior à anterior

sanção penal fixada, de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de

reclusão.

Eventual detração, de 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias, seria

irrelevante,  diante  dos  termos  do  art.  387,  §2º  do  CPP,  tendo  em vista  o

benefício ser aplicado para fins de incidência de regime inicial:

Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
§  2o   O  tempo  de  prisão  provisória,  de  prisão
administrativa  ou  de  internação,  no  Brasil  ou  no
estrangeiro,  será  computado  para  fins  de
determinação do regime inicial  de  pena privativa  de
liberdade.

Entretanto, como aplicado pelo juízo singular, cumpre a adoção

das mesmas regras, por configurar medida que mais beneficia o acusado. 

No tocante à  pena pecuniária, merece a pena-base permanecer

em 30 (trinta)  dias-multa,  sem a incidência  da  agravante,  por  não ter  sido

aumentada pelo juízo singular. Em seguida, tem-se a aplicação da causa de

diminuição  de  pena  em  1/3  (um  terço),  alcançando,  assim,  reprimenda

definitiva de 20 (vinte) dias-multa.

3. DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS:

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos, melhor sorte não há ao recorrente.

Por  força  do art.  44  do Código Penal,  este  benefício  somente

deverá ser aplicado quando preenchidas as 03 (três) condições enumeradas no
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dispositivo:  (a)  reprimenda  inferior  a  04  (quatro)  anos  e  não  ser  o  crime

praticado  com  violência  ou  grave  ameaça,  quando  dolosos  (devidamente

reconhecido no presente caso), (b) não for o réu reincidente em crime doloso e,

por  fim,  (c)  a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  social  e  a

personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias

indicarem que essa substituição seja suficiente

In verbis, eis o teor da previsão legal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas
e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a
quatro anos e o crime não for cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a
pena aplicada, se o crime for culposo; 

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os
motivos  e  as  circunstâncias  indicarem  que  essa
substituição seja suficiente

No  caso  dos  autos,  apesar  de  preenchidos  os  dois  primeiros

requisitos (até porque não há, como autos, prévia condenação com trânsito em

julgado,  mas  apenas  ações  penais  em  tramitação),  após  a  leitura  das

circunstâncias judiciais delineadas pelo juiz singular, vê-se que o apelante não

faz jus ao benefício, tendo em vista a substituição não ser medida suficiente. 

Ora,  de  fato,  como  bem  pontuado  pelo  magistrado  a  quo,  a

existência  de  diversas  outras  ações  penais  tramitando  em  desfavor  do

acusado, em que pese não sejam suficientes para macular os antecedentes,

inviabilizam a substituição da pena.  De igual modo, as circunstâncias em que

praticada  a  infração  penal  retrata  a  gravidade  da  conduta,  por  ter  se
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aproveitado da amizade nutrida entre acusado e vítimas (ambos idosos), bem

como da doença suportada por Luiz Correia Lima.

Transcrevem-se, assim, as ponderações do juiz monocrático:

A  culpabilidade foi  considerável  e  concreta,
merecendo  repreensão  estatal.  Na  certidão  de
antecedentes de  fls.  66  existem,  além  deste
processo, outras duas ações penais contra o acusado,
tombadas  sob  o  números   007.2010.000.604-3  (por
estelionato) e 007.2010.000.701-7 (por crime contra a
fé pública). Depois da distribuição deste feito criminal,
ele  ainda  foi  denunciado  nos  processos  penais
números  007.2011.001.174-4,  007.2011.001.176-9  e
007.2011.001.175-1,  sempre  por  estelionato.  A
conduta  social,  até  o  surgimento  das  acusações
apuradas nos feitos criminais, era considerada boa. A
personalidade é compatível com a de estelionatário,
demonstrando  QI  alto,  fala  pausada,  desenvolto  e
muito educado. Não havia motivo para o denunciado
agir como agiu. As circunstâncias são desfavoráveis,
pois se aproveitou da amizade que desfrutava junto às
vítimas  (por  ser  vizinho  delas  há  muito  tempo),  e,
ainda, da enfermidade do Sr. Luiz Correia Lima, para
perpetrar  sua  ação.  As  consequências foram
altamente  danosas,  primeiro  para  as  vítimas,  cuja
renda  familiar  advém,  tão  somente,  de  suas
aposentadorias  e  que  se  viram  lesadas  com  os
descontos  (ainda  mais  na  idade  delas,  onde  existe
muito gasto com saúde) e, depois, para o Banco BMG.

Sobre o tema, desautorizando a substituição da pena privativa de

liberdade  por  restritiva  de  direito,  diante  das  circunstâncias  judiciais,  é  o

seguinte aresto:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  REVISÃO
CRIMINAL.  DESCABIMENTO.  CRIMES  CONTRA O
PATRIMÔNIO.  ESTELIONATO  MAJORADO.  PENA-
BASE  FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
PRESENÇA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
NEGATIVAS.  1.  CULPABILIDADE  E
CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME.  DADOS
CONCRETOS.  VETORES  DEVIDAMENTE
CONSIDERADOS COMO NEGATIVOS. 2. MOTIVOS
DO  CRIME.  AFIRMAÇÕES  INERENTES  AO  TIPO
PENAL,  VAGAS  E/OU  GENÉRICAS.

Desembargador João Benedito da Silva
23



Apelação Criminal nº 0000760-87.2010.815.0071

ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA
DE  OFÍCIO  PARA  REDUZIR  A  REPRIMENDA.  3.
READEQUAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  NOS
TERMOS  DO  ART.  33,  §§  2º  E  3º,  DO  CP.  4.
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
EM  SANÇÕES  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS
LEGALMENTE PREVISTOS NO ART. 44, III, DO CP.
1.  Os  Tribunais  Superiores  restringiram  o  uso  do
habeas  corpus  e  não  mais  o  admitem  como
substitutivo de outros recursos e nem sequer para as
revisões criminais.
2.  Na  espécie,  os  fundamentos  adotados  pelas
instâncias ordinárias são fortes para fixar a pena-base
um pouco acima do mínimo legal apenas com relação
à  culpabilidade  e  às  consequências  do  crime,
porquanto  fundamentadas  em  dados  concretos,
devendo,  no  entanto,  ser  excluída  a  circunstância
judicial relativa aos motivos do crime, eis que fundada
em elementos inerentes ao tipo penal.
3.  Não  obstante  a  reprimenda  fixada  em  patamar
abaixo  de  4  (quatro)  anos,  estão  presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis - culpabilidade e
circunstâncias do crime -,  revelando-se adequado,  à
espécie,  o  regime inicial  semiaberto,  nos  termos do
art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.
4.  Na  hipótese,  não  se  mostra  adequada  a
conversão  da  pena  privativa  de  liberdade  em
sanções  restritivas  de  direitos,  uma  vez  que  o
paciente,  conforme  observado  na  decisum
condenatório,  não  preenche  os  requisitos
legalmente  previstos  no  art.  44,  III,  do  Estatuto
Repressivo, para a concessão da benesse.
5. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir as
reprimendas  do  paciente  a  3  (três)  anos  e  6  (seis)
meses de reclusão e ao pagamento 34 (trinta e quatro)
dias-multa, e, em conformidade com o art. 33, § 2º, b,
do CP, determinar o cumprimento do regime inicial no
semiaberto, mantido, no mais, o acórdão impugnado.
(STJ.  HC  153.557/AM,  Rel.  Ministro  MOURA
RIBEIRO,  QUINTA TURMA,  julgado  em  07/08/2014,
DJe 14/08/2014) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

No mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  ESTELIONATO  1.  FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  REFORMAR  A  DECISÃO
AGRAVADA. 2. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO.
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IMPOSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. 3. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP.
NÃO  OCORRÊNCIA.  EXASPERAÇÃO  DA  PENA-
BASE.  PREJUÍZO  DE  GRANDE  MONTA.
CONSEQUÊNCIAS DO  CRIME.  FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. 4. REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.  O  agravante  não  apresentou  argumentos  novos
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a
decisão  agravada,  razão  que  enseja  a  negativa  de
provimento ao agravo regimental.
2.  A  jurisprudência  desta  Corte  não  reconhece
quaisquer  irregularidades  na  fixação  de  regime
mais gravoso e na vedação à substituição da pena
privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direitos
quando a  reprimenda ultrapassa  o mínimo legal,
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. Admite-se a consideração do montante do prejuízo
para se valorar negativamente a circunstância judicial
atinente  às  consequências  do  crime  de  estelionato,
desde  que  se  verifique  a  ocorrência  de  especial
reprovabilidade, como na hipótese concreta.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ.
AgRg  no  AREsp  184.906/DF,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA TURMA,  julgado  em
27/05/2014,  DJe  04/06/2014)  (SEM  GRIFOS  NO
ORIGINAL)

Por  estas  razões,  agiu  corretamente  o  magistrado  singular,  ao

denegar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. DO AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA:

Por  fim,  quanto  à  impossibilidade  de cumprimento da pena

pecuniária (sanção de multa), bem como das custas processuais,  impende

destacar que tal alegação é questão que merecia ser apreciada pelo juízo da

execução, não se justificando a redução ou seu afastamento, quando a pena

encontra-se dentro dos parâmetros legais e de razoabilidade.

No caso dos autos, ao fixar a pena de multa, o juiz monocrático

estabeleceu o quantum de 20 (vinte) dias-multa, ao valor unitário de 02 (dois)

salários- mínimos, sob a assertiva de que o recorrente tem boas condições
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econômicas (moradia, transporte, dentre outros):

No  caso  sub  judice,  temos  a  pena  privativa  de
liberdade  cumulada  com  pena  de  multa.  A  pena
pecuniária, conforme dispõe o art. 49 do CP, deve ser
fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360
(trezentos  e  sessenta)  dias-multa.  Estabeleço,
inicialmente,  a  pena  pecuniária  em  30  (trinta)  dias-
multa. Considerando a causa especial  de diminuição
de pena – art. 16 do CP, AMENIZO, em 1/3 (um terço),
a sanção imposta, tornando-a definitiva em 20 (VINTE)
DIAS-MULTA.

Considerando a extensão do crime e, ainda,  que se
trata de fato público e notório aqui em Areia,  que o
sentenciado  tem  boas  condições  econômicas
(moradia, transporte, dentre outros), atribuo o valor ao
dias-multa em 02 (dois) salários mínimo, em vigor
na data do fato ocorrido, corrigido monetariamente –
art. 49, §1º do CP.

Com efeito, apesar da matéria ser passível de análise pelo juízo

das execuções, como já destacado anteriormente, tem-se que a importância

atribuída encontra-se fora da razoabilidade.

Quando da concessão parcial da ordem impetrada em favor do

acusado  (Habeas  corpus  n.º  999.2011.00128-8/001),  uma  das  medidas

cautelares,  diversas  da  corpórea,  estabelecida  foi  a  impossibilidade  do

exercício da advocacia no Estado da Paraíba, proibindo-se a celebração de

novos contratos de prestação de serviços de advocacia, a partir da publicação

desta decisão (fls. 270/271):

Para  tanto,  o  acusado  deverá  cumprir  as  seguintes
condições, de que lhe serpa tomado o compromisso
em audiência admonitória:

a) suspensão do exercício da advocacia no Estado da
Paraíba,  apenas para proibir  a celebração de novos
contratos  de  prestação  de serviços  de advocacia,  a
partir  da  publicação  desta  decisão,  até  ulterior
deliberação, sem prejuízo da atuação nos processos já
em curso patrocinados pelo paciente. (...)
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Sendo assim, o art.  60 do CP não pode ser aplicado de forma

dissociada da determinação contida no  mandamus.  A partir do momento em

que o acusado somente pode dar continuidade aos contratos anteriormente

firmados, indiscutível a redução patrimonial suportada, tendo em vista o ofício

exercido. 

Por estas razões, o valor de cada dia-multa deverá ser reduzido

(e não afastada a pena pecuniária) para 1/5 (um quinto) do salário- mínimo

vigente, caracterizando quantum dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Por outro lado, não há como afastar o  pagamento das custas

processuais.  Nos  termos  do  art.  2º,  parágrafo  único  da  Lei  n.º  1.060/50,

poderão ser concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita àqueles

que demonstrem não ter condições de arcar com as custas sem comprometer

o sustento próprio ou da família:

Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais
ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem
recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.

Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os
fins legais, todo aquele cuja situação econômica não
lhe  permita  pagar  as  custas  do  processo  e  os
honorários  de  advogado,  sem  prejuízo  do  sustento
próprio ou da família.

Entretanto, o recorrente não colacionou, aos autos, prova mínima

da  hipossuficiência  econômica,  a  autorizar  a  concessão  dos  benefícios  da

justiça gratuita. Não foi sequer apresentado um cálculo (ainda que superficial)

indicando qual o valor a ser pago a título de custas processuais.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial ao  recurso,  para

acolhendo o parecer ministerial, e nos termos do art. 654, §2º do CPP, revisar a

pena  aplicada,  fazendo  incidir  as  regras  do  art.  68  do  CP,  fixando,  por
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conseguinte, reprimenda definitiva de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10

(dez) dias de reclusão, bem como para estabelecer o  valor unitário de 1/5

(um quinto) do salário mínimo para cada dia-multa.

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
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