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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
CONTINUIDADE  DELITIVA  COMPROVADA.
PROVA ROBUSTA. PENA FIXADA SEGUNDO O
CRITÉRIO  DA  PROPORCIONALIDADE.
EMENDATIO LIBELLI. INTELIGÊNCIA DO ART.
383  DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DIANTE  DA
NARRATIVA  DA  INICIAL  ACUSATÓRIA.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Restando  comprovadas  a  materialidade  e  a
autoria do delito descrito na denúncia, mostra-se
descabida a pretensão absolutória.

Art. 383, CPP: O juiz, sem modificar a descrição
do  fato  contida  na  denúncia  ou  queixa,  poderá
atribuir-lhe  definição jurídica  diversa,  ainda que,
em  conseqüência,  tenha  de  aplicar  pena  mais
grave.

A  pena  definitiva  imposta  ao  acusado  se
apresenta proporcional e suficiente à reprovação
do fato, não merecendo reparos.

A substituição de pena privativa de liberdade por
restritiva  de  direito  é  benefício  previsto  no
ordenamento jurídico, motivo pelo qual somente
deverá  ser  concedida  quando  demonstradas  a
ocorrência das condições previstas em lei.
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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

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  237)  manejada  por

Francisco  das  Chagas  dos  Santos contra  sentença  (fls.226/233)

proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital que o

condenou a uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte)

dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, 121 (cento e vinte

e um) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do

fato, pela prática delituosa esculpida no art. 171, §3º c/c art. 71, ambos

do Código Penal.

Irresignado, em sede de razões recursais (fls.  246/249),  o

apelante aduz que a denúncia imputou ao acusado a conduta descrita no

art. 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal, no entanto, o magistrado a

quo o condenou nas penas do art. 171, §3º do Código Penal, majorando a

pena em seu desfavor e ofendendo aos princípios da ampla defesa e do

contraditório.

Aduz,  ainda,  que  tanto  a  pena-base  quanto  a  majorante

decorrente do crime continuado impostas são excessivas. Ressalta  que o

apelante cometeu apenas um único crime de estelionato, e não 08 (oito)

vezes  como consta  no  édito  condenatório,  devendo,  nesse  ponto,  ser

absolvido.

Sustenta, também, que o recorrente preenche os requisitos

necessários para a substituição da pena prevista no art.  44 do Código

Penal. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Nas contrarrazões (fls.250/253), o Ministério Público pede a

manutenção do decisum.

A douta Procuradoria  de  Justiça exarou parecer  opinando

pelo desprovimento do recurso (fls. 257/265).

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia

(fls.02/04)  contra  Francisco  das  Chagas dos  Santos,  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 20/07/2010, por volta das 11h30min, o acusado foi preso em

flagrante nas proximidades do Banco do Brasil, Agência Epitácio Pessoa,

nesta Capital, por ter se apoderado da importância de R$ 6.000,00 (seis

mil reais), além de ter conseguido procurações falsas, cheque em branco

e o cartão  magnético  ouro card  de outrem,  meio pelo  qual  conseguia

sacar quantias e fazer empréstimos vultosos.

Conforme as investigações, apurou-se que, após a morte da

Sra.  Edith  Rodrigues  do  Rêgo,  ex-pensionista  do  Estado  da  Paraíba

(PBPrev – Paraíba Previdência), ocorrida em 28/11/2008, o denunciado

Francisco das Chagas dos Santos,  utilizando-se de documentos falsos

recebeu durante algum tempo, junto ao Banco Real e ao Banco do Brasil

S/A, os preventos da referida senhora.

Na peça acusatória, consta que diligências policiais surgiram

em razão do telefone do Sr. Davi, funcionário do Banco do Brasil S/A, que

Desembargador João Benedito da Silva
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estranhou a contínua presença do acusado na instituição bancária a fim

de receber a remuneração da Sra. Edith.

Por meio das declarações da filha da Sra. Edith, verificou-se

que, no dia da morte de sua genitora, o denunciado e esposa passaram o

dia em sua casa, bem como frequentavam a residência da declarante,

situação  esta  que  ensejou  facilidade  para  ter  acesso  a  documentos

pessoais da família.

Prossegue a exordial narrando que, quando interrogado,  o

acusado  confessou  a  autoria  do  delito,  afirmando  que,  desde

dezembro/2009, recebia os proventos da Sra. Edith em razão de estar

desempregado  e  de  sua  mãe  se  encontrar  com  sérios  problemas  de

saúde.

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente

a denúncia, condenando o acusado a uma pena de 05 (cinco) anos e 06

(seis)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  em regime inicialmente

semiaberto,  121 (cento e vinte e um) dias-multa,  no valor de 1/30 do

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

no art. 171, §3º c/c art. 71, ambos do Código Penal.

 

Irresignado, em sede de razões recursais (fls.  246/249),  o

apelante aduz que a denúncia imputou ao acusado a conduta descrita no

art. 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal, no entanto, o magistrado a

quo o condenou nas penas do art. 171, §3º do Código Penal, majorando a

pena em seu desfavor e ofendendo aos princípios da ampla defesa e do

contraditório.

Aduz,  ainda,  que  tanto  a  pena-base  quanto  a  majorante

decorrente  do crime continuado impostas  ao apelante  são excessivas.

Ressalta-se que foi  cometido apenas um único crime de estelionato, e

não 08 (oito) vezes como consta no édito condenatório, devendo, nesse
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ponto, ser absolvido.

Sustenta, também, que o recorrente preenche os requisitos

necessários para a substituição da pena prevista no art.  44 do Código

Penal, devendo, portanto, ser aplicada. 

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

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

§3º c/c art. 71, ambos do Código Penal.

1. Do pleito absolutório:

Aduz o apelante que cometeu um único crime de estelionato,

e não 08 (oito) vezes como consta no édito condenatório, devendo ser

absolvido no que tange à condenação por continuidade delitiva.

Todavia, a tese recursal não encontra substrato no conjunto

probatório acostado aos presentes autos. Vejamos:

O recorrente,  ao ser  interrogado em juízo,  confessou que

recebeu,  em  nome  da  vítima,  os  proventos  referentes  ao  período  de

novembro de 2009 a março de 2010, ou seja, durante 05 (cinco) meses. 

“(...) Que, como sabia que D. Edite havia falecido
o interrogando comprou uma procuração pelo va-
lor de R$ 200,00 a um corretor de crédito consig-
nado, onde constava que ela outorgava poderes
ao interrogando para representá-la junto ao Ban-
co do Brasil; Que, dessa forma conseguiu o car-
tão da conta da vítima e sacou a quantia referida
acima,  no dia  em que foi  preso;  Que,  recebeu
proventos da falecida Edite durante cinco meses,
entre novembro de 2009 a março de 2010; (...)”
(Interrogatório – fls. 181/183).

Em  contrapartida,  da  documentação  expedida  pela

Secretaria da Administração do Estado da Paraíba e pelo Banco do Brasil

Desembargador João Benedito da Silva
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S/A,  acostada às fls.  210/215,  afere-se que os saques realizados pelo

acusado  ocorreram  no  período  de  dezembro/2009  (proventos  e  13º

salário – duas vezes) e de janeiro a junho/2010 (seis vezes), totalizando,

dessa forma, 08 (oito) saques.

Pois bem. O delito de estelionato se consuma no momento

em que o agente, mediante qualquer meio fraudulento, obtém vantagem

patrimonial ilícita em prejuízo alheio. 

In casu,  como acertadamente o magistrado  a quo  fixou na

decisão objurgada,  o  recorrente  praticou oito  vezes a conduta  delitiva,

conforme extrato dos valores sacados acostado às fls. 214.  

Assim, não há que se falar em crime único, mas, sim, de

crime continuado, porquanto cada recebimento indevido de valores perfaz

o tipo penal. 

Por  tais  razões,  não  merece  ser  acolhida  a  pretensão

absolutória no que tange à confirguração da continuidade delitiva.

2.  Do  pedido  de  reforma  da  pena-base  e  da  causa  de  aumento

relativa à continuidade delitiva:

 

No tocante à dosimetria da pena, alega o apelante que a

decisão merece ser reformada, vez que houve exasperação da pena-base

estabelecida,  bem como da causa de aumento relativa  à  continuidade

delitiva, devendo ser observado o princípio da proporcionalidade para que

a resposta penal seja justa e eficiente para cumprir o papel de reprovação

do ilícito.

Com  efeito,  o  magistrado  deve  se  ater  à  análise  das

circunstâncias judiciais  previstas  no artigo 59 do Código Penal  para  a

fixação da pena-base.
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Na hipótese em apreço, as circunstâncias judiciais relativas

à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e

consequências do crime foram consideradas desfavoráveis ao apelante, o

que justifica a não fixação da pena-base no mínimo legal.

Sobre a matéria, observe-se a jurisprudência:

“Não  há  ilegalidade  no  decreto  condenatório
que,  analisando  o  art.  59,  do  CP,  verifica  a
existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  aptas  a  embasar  a  fixação  da
pena-base  no  crime  de  atentado  violento  ao
pudor acima do mínimo legal (Precedentes)”. 1

“Evidenciado que o Julgador monocrático, para
fundamentar  o  acréscimo  na  pena-base,
também considerou outras duas circunstâncias
judiciais  reputadas  desfavoráveis  ao  paciente,
quais sejam, a personalidade e a culpabilidade,
não  se  pode  fixar  a  pena-base  no  mínimo
legal”.2 

Desta  feita,  a  exasperação  estabelecida  pelo  juiz  a  quo

observou o princípio da proporcionalidade, de modo que o quantum fixado

é o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito, não

havendo que se falar em reforma.

Com relação à continuidade delitiva prevista no art. 71 do

Código Penal,  a jurisprudência do STJ estabelece que o critério  a ser

levado  em  conta  para  o  aumento  da  pena  é  o  número  de  infrações

cometidas  e  de  acordo  com  a  seguinte  correlação:  1/6  para  duas

infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3

para sete ou mais ilícitos.

In casu,  comprovado que o apelante praticou oito vezes a

conduta delitiva, correta a fixação da causa de aumento de pena em 2/3

1 HC 84209/PB, 5ª Turma, rel. Ministro FELIX FISCHER, j. 11/09/2007, DJ 12/11/2007, p. 262.
2 HC 53542/RJ, 5ª Turma, rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 302.
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(dois terços) pelo magistrado  a quo na sentença.

Assim,  mantenho  a  pena-base  e  a  fração  da  causa  de

aumento aplicadas na decisão vergastada.

3. Do pedido de exclusão da causa de aumento prevista no §3º do

art. 171 do Código Penal:

 

O  apelante  aduz  que  a  denúncia  imputou  ao  acusado  a

conduta descrita no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal,

no entanto, o magistrado a quo o condenou nas penas do art. 171, §3º do

Código  Penal,  majorando  a  pena  em  seu  desfavor  e  ofendendo  aos

princípios da ampla defesa e do contraditório.

A operação da readequação jurídica do fato criminoso revela

típico caso de emendatio libelli, que é autorizado nos termos do art. 383

do Código de Processo Penal, in verbis: 

Art.  383.  O juiz,  sem modificar a descrição do
fato  contida  na  denúncia  ou  queixa,  poderá
atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que,
em conseqüência,  tenha de aplicar  pena mais
grave.

De  acordo  com  o  dispositivo  legal  supra,  estando  o  fato

expressamente descrito na denúncia, é perfeitamente lícito ao magistrado

sentenciante realizar a emendatio libelli, ou seja, proceder à correção da

definição jurídica realizada pelo órgão acusador, sem que haja qualquer

violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, tendo

em conta que, como é cediço, o acusado se defende dos fatos imputados

e não de sua classificação jurídica

No caso dos autos, o fato descrito na denúncia, qual seja,

recebimento  fraudulento  de  pensão  oriunda  da  Paraíba  Previdência

(PBPrev – autarquia estadual), dá suporte a aplicação do disposto no art.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0030492-43.2010.815.2002

171, §3º do Código Penal, sendo irrelevante a errônea capitulação jurídica

feita a princípio, e podendo o juiz, ao proferir a sentença, aplicar a referida

causa de aumento,  em  emendatio  libelli autorizada pelo artigo 383 do

CPP, o que de fato ocorreu de forma motivamente. Vejamos:

“(...) DA MAJORANTE (§3º DO ART. 171, CP)
Da  narrativa  constante  na  peça  acusatória,
observa-se que a vítima dos autos é a PBPrev
(Paraíba  Previdência),  órgão  de  previdência
vinculado ao Estado da Paraíba.
Diz o §3º do art. 171:”A pena aumenta-se de um
terço, se o crime é cometido em detrimento de
entidade  de  direito  público  ou  de  instituto  de
economia  popular,  assistência  social  ou
beneficência”.
A doutrina define entidade pública como sendo a
União,  os  Estados,  os  Municípios  e  Distrito
Federal,  além  das  autarquias  e  entidades
paraestatais.
No caso, a PBPrev – Paraíba Previdência, é uma
autarquia  criada  por  lei  estadual  ligada  ao
Governo do Estado da Paraíba. Assim, tendo em
vista que o citado órgão foi vítima deve incidir a
majorante em referência. (...)” 

Assim, resguardado o pleno exercício da ampla defesa e do

contraditório quanto aos fatos descritos na exordial  acusatória,  não há

como acolher o pleito recursal.

4. Do pleito de aplicação do art. 44 do Código de Penal

Sustenta o recorrente preencher os requisitos necessários

para a substituição da pena prevista no art. 44 do Código Penal.

Para que haja a substituição da pena privativa de liberdade

por restritiva de direitos, é indispensável que o sentenciado preencha os

requisitos objetivos e subjetivos constantes do art. 44 do Código Penal.

Na espécie, ainda que o magistrado a quo tenha sido sucinta

quanto à fundamentação acerca da não aplicabilidade da substituição da

pena prevista no art. 44 do CP, razão lhe assiste quanto ao indeferimento.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nos termos do art. 44, inciso III, do CP, “as penas restritivas

de  direitos  são  autônomas  e  substituem  as  privativas  de  liberdade,

quando:  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" 

Inviável, in  casu,  proceder-se  a  substituição  da  sanção

reclusiva por restritivas de direitos, pois referida permuta não se mostra

suficiente  para  a  prevenção e  repressão da conduta  incriminada,  haja

vista  a  desfavorabilidade  das  circunstâncias  judiciais,  conforme  bem

analisada pela magistrada de 1º grau quando da dosimetria da pena.

A propósito:

“Eventual  substituição da pena de privação de
liberdade por restritiva de direitos, bem como a
estipulação  do  regime  prisional,  estão  a
depender  da  análise  articulada  das
circunstâncias  subjetivas  dos  pacientes,  as
quais,  in  casu,  foram  inteiramente
desfavoráveis.” (TJPB, RT 814/663)

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  FURTO
QUALIFICADO.  CONDENAÇÃO.  1
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  PENA-BASE  ACIMA  DO
MÍNIMO  LEGAL.  REGIME  INICIAL
SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INOCORRÊNCIA.  2.  SUBSTITUIÇÃO  DA
REPRIMENDA.  NEGATIVOS:
ANTECEDENTES,  CONDUTA  E
PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
3.ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 33 do Código Penal, fixada
a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a
estipulação  do  regime  inicial  semiaberto  é
apropriado,  eis  que  existem  circunstâncias
judiciais  desfavoráveis,  tanto  que  a  pena-base
foi  fixada acima do mínimo legal,  inclusive em
virtude dos maus antecedentes.
2.  A  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  por  restritivas  de  direitos  não  é
possível  no  caso  em  apreço,  pois  não  se
verificam presentes  os  requisitos  do  artigo
44, III, do Código Penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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3.  Ordem  denegada.(HC  83.364/MS,  Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA,  julgado  em  05/08/2010,  DJe
23/08/2010) (grifo nosso)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

 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


