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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0113296-97.2012.815.2002 – 3ª Vara 
Criminal da Capital
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Cainã Teixeira da Silva
ADVOGADOS: Sheyner Asfora e Arthur Asfora
APELADO:  Ministério Público

ESTELIONATO.  AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
PELA  INTERNET  COM  CARTÕES  DE  CRÉDITO
CLONADOS OU FALSIFICADOS. UTILIZAÇÃO DE
NOMES  DE  TERCEIROS  PARA  A  COMPRA.
ENTREGAS  REALIZADAS  EM  DIVERSOS
ENDEREÇOS.  CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO
SUBSIDIÁRIO  PARA  DIMINUIÇÃO  DA  PENA.
EQUÍVOCO  VERIFICADO  NA  APLICAÇÃO  DO
PERCENTUAL  ATINENTE  À  CONTINUIDADE
DELITIVA.  CORREÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO RECURSO.

1. Apelante que efetuou várias compras em sites
de internet, utilizando vários cartões de crédito,
clonados ou falsificados,  em nome de pessoas
que  não  sabiam das  aquisições,  com diversos
endereços  de  entrega.  Autoria  e  materialidade
comprovadas. Impossibilidade de absolvição.

2.  Pedido  subsidiário  de  diminuição  da  pena.
Dosimetria aplicada de forma individualizada em
relação a cada uma das vítimas. 

3. Aumento pela continuidade delitiva que deve
considerar  a quantidade de infrações.  Redução
do  quantum de  aumento  para  ¼.
Redimensionamento da pena final.

4. Provimento parcial do apelo.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificados,
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A C O R D A  a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba em dar provimento parcial ao recurso.

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara Criminal  da Capital, Cainã  Teixeira  da
Silva, Paulo Henrique Lopes Herculano e Edvânia Fortunato dos Santos foram
denunciados como incursos nas sanções dos arts. 171, caput, c/c 71, ambos do
Código Penal.

Narra a denúncia que os acusados, em conluio, obtiveram
para si vantagem ilícita consistente na aquisição de produto auferido com a
venda de mercadorias compradas de forma fraudulenta (com a utilização de
cartões de crédito em nome de terceiros, sem que estes soubessem sequer da
própria existência do crédito aberto em seus nomes), via internet.

“De acordo com o inquérito policial, no dia 28 de agosto
de 2012, Marialvo Laureano dos Santos Filho recebeu
um  telefonema  do  proprietário  do  estabelecimento
comercial  denominado  BIKE  CENTER,  localizado  em
Ribeirão  Preto/SP,  para  tratar  da  compra  de  uma
bicicleta,  efetuada via internet em seu nome e cujo
pagamento  foi  realizado  por  meio  de  um cartão  de
crédito que alega nunca tê-lo possuído.
A  bicicleta  acima  referida,  de  marca  Caloi,  modelo
Sport Confort, cujo valor é RS 999,00 (novecentos e
noventa e nove reais), foi entregue no endereço Rua
Deputado Balduíno M. de Carvalho. n° 68. apto 319,
Aeroclube, nesta Capital, conforme se infere da Guia de
Entrega da Transportadora e da respectiva nota fiscal
eletrônica.
Tal  fato  levou Marialvo  Laureano dos Santos  Filho a
apresentar  uma  notícia  crime  na  Polícia  Civil,  que
passou a investigá-lo, tendo no início procedido à oitiva
de  Paulo  Henrique  Lopes  Herculano,  morador  do
apartamento 319,  do Condomínio Village Delmar I  -
local  para  onde  se  destinou  a  encomenda
fraudulentamente feita em nome do noticiante.
Paulo Henrique Lopes Herculano, quando inquirido pela
autoridade policial, afirmou que realmente, recebeu, no
final do mês de julho de 2012, uma bicicleta, que disse
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ter sido comprada, “via on-line” por Cainã Teixeira da
Silva.
Confessou ter recebido outros objetos comprados pelo
Cainã  Teixeira  da  Silva  em  nome  de  terceiros,  a
exemplo de um monitor de computador, uma câmera
digital,  uma bicicleta, uma chuteira, uma necessaire,
dois  celulares Samsung Galaxy V,  estando a maioria
dos bens em nome de Marialvo Laureano dos Santos
Filho.  Ressaltou  que  Cainã  Teixeira  da  Silva,
pessoalmente,  dirigia-se  ao  prédio  para  receber  os
produtos por ele comprados, via internet, em nome de
terceiros.”

Após  a  instrução  criminal,  com  a  consequente
apresentação das alegações finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  180/185)  e
pelas defesas (fls. 204/209 e 210/211), o Magistrado a quo sentenciou às fls.
212/224, julgando procedente, em parte, a denúncia para  absolver Paulo
Henrique Lopes Herculano e Edvânia Fortunato dos Santos, mas  condenar
Cainã Teixeira da Silva, nas penas do art. 171, caput, c/c 71, ambos do CP.

A  pena  foi  dosada  em relação  a  cada  uma das  quatro
vítimas e, depois de aplicada a regra do concurso formal, a pena definitiva
restou em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e
27 (vinte e sete) dias-multa.

Foram interpostos  embargos  declaratórios  devido  a  erro
material existente na sentença consistente em mencionar “06 (sete)” meses
de reclusão, os quais foram acolhidos às fls. 228.

Irresignado, o acusado interpôs recurso apelatório às fls.
231, cujas razões se encontram às fls. 243/250, pugnando por sua absolvição,
alegando que não causou prejuízo a terceiros e nem obteve para si qualquer
vantagem ilícita. Alternativamente, pleiteou pela redução da pena imposta.

Nas  contrarrazões  (fls.  251/253),  o  Parquet local  opinou
fosse negado provimento ao recurso.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, em Parecer, opinou pelo não provimento do apelo (fls. 261/267).

É o relatório.

VOTO 
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DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto dentro do prazo
legal de  5  (cinco)  dias  (art.  593,  caput,  do  CPP)  – já  que o  recurso  foi
ajuizado em 23/05/2014 (fls.  231),  e  a ciência do Advogado,  quanto aos
embargos declaratórios, ocorreu em 20/05/2014 (fls. 230v) – e adequação,
além não depender de  preparo,  por se tratar de ação penal  pública, em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

DO MÉRITO

Trata-se  de  recurso  apelatório  em  que  o  apelante,
irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do art. 171, caput,
do Código Penal, requer, a esta Egrégia Corte, a reforma do r. decisum, para
que lhe seja concedida a absolvição, sob a alegação de que não teria causado
prejuízo a terceiros e nem obtido para si qualquer vantagem ilícita.

Mas,  vejo  não  assistir  razão  ao  apelante  em seu  pleito
absolutório, pois, pelo que se verifica nos autos, o mesmo efetuava compras
pela internet em nome de terceiros que não sabiam da operação, com cartões
falsificados  e  utilizava  o  endereço  de  terceiros  (pessoas  conhecidas  suas)
para o recebimento das mercadorias adquiridas.

O inquérito policial que se encontra nos autos teve início
com  a  portaria  datada  de  30/08/2012,  após  declarações  de  Marialvo
Laureano  dos  Santos  Filho,  então  Secretário  da  Receita  Estadual,  o  qual
recebera  telefonema  do  proprietário  da  loja  Bike  Center  para  ajustar  o
pagamento de uma bicicleta que não havia sido comprada por ele.

As  investigações  prosseguiram até  19/12/2012,  data  do
relatório (fls. 69), tendo sido apurado que o apelante comprou, em nome de
Marivaldo Laureano dos Santos Filho, os seguintes produtos:

a) bicicleta Caloi, bolsa de selim e câmara à empresa Bike
Center Ribeirão Com. Bic. LTDA EPP, conforme DANFE1 que se encontra às fls.
14, 41 e 44, com data de emissão 19/07/2012, valor total de R$ 1.054,00
(um mil e cinquenta e quatro reais) e onde consta o endereço como sendo
Rua Deputado Balduíno Minervino de Carvalho, 68, ap. 319, Aeroclube;
1 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
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Esta compra não foi reconhecida pelo portador do cartão e
o  valor  respectivo  foi  debitado para a empresa,  conforme comunicado do
CIELO de fls. 15

b) home  theater  DVD à  empresa  Casa  e  Vídeo  Rio  de
Janeiro SA, conforme DANFE de fls. 25 e 46, emitido em 31/08/2012, no
valor total de R$ 537,89 (quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e nove
centavos), com o mesmo endereço;

Ressalto que este produto foi devolvido, conforme DANFE
de fls. 45, emitido em 17/09/2012, depois de ter sido recebido no endereço
real de Marialvo Laureano, tendo este entregue o produto, em 14/09/2012, à
autoridade  policial,  conforme  Auto  de  Apreensão  e  Apresentação  que  se
encontra às fls.  19 da medida cautelar  de busca e apreensão em apensa
(processo 0108031-17.2012.815.2002;

c) tablet multilaser diamond, à empresa Casa e Vídeo Rio
de Janeiro SA, conforme DANFE de fls. 47, emitido em 16/08/2012, no valor
total  de R$ 624,59 (seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove
centavos), com o mesmo endereço;

d) celular  Samsung,  à  empresa  Casa  e  Vídeo  Rio  de
Janeiro SA, conforme DANFE de fls.  48, emitido em 23/08/2012, no valor
total de R$ 449,57 (quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos), com o mesmo endereço;

e) playstation2  slim,  à  empresa  Casa  e  Vídeo  Rio  de
Janeiro SA, conforme DANFE de fls.  49, emitido em 07/08/2012, no valor
total de R$ 487,59 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove
centavos), com o mesmo endereço;

Em nome de Antonio Manoel Oliveira da Silva foi comprada
uma  câmera  digital  Samsung,  adquirida  na  UPGRADE  Comércio  de
Informática, consoante DANFE de fls. 42, emitido em 24/07/2012, no valor
total  de  R$  328,52  (trezentos  e  vinte  e  oito  reais  e  cinquenta  e  dois
centavos),  e onde consta o endereço como sendo Rua Deputado Balduíno
Minervino de Carvalho, 68, ap. 319, Aeroclube.

Em  29  de  novembro  de  2012,  foi  iniciado  um  outro
inquérito, em apenso (processo 0129072-40.2012.815.2002), onde é possível
constatar-se  que  o  início  das  investigações  ocorreu  com requerimento  de
instauração formulado pela empresa PRIV8BRANDS.
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Esta empresa comercializa vestuários em geral através da
internet e informou que, no mês de novembro, houve uma compra de valor
expressivo em nome de Maria Damiana Carneiro da Silva, com endereço na
Rua Celerina Paiva, 334, Mandacaru, e Rua Fernando Walter Oliveira da Silva,
951,  Vila  5,  Mandacaru,  ambos  nesta  Capital,  realizada  com  15  cartões
diferentes, o que levava a crer tratar-se de possível fraude.

As  investigações  levaram  ao  nome  de  Paulo  Henrique
Gonçalves de Assis como recebedor das mercadorias em nome de Adriano
Tomé da Silva. Foram realizadas cerca de 09 (nove) compras em nome de
Adriano Tomé da Silva, conforme depoimento de Paulo Henrique Gonçalves de
Assis, fls. 53 do inquérito em apenso (processo 0129072-40.2012.815.2002),
que as recebeu em seu endereço, sob a alegação de tratar-se de um amigo
do apelante e que este não as recebia em seu próprio endereço por “viver de
aluguel”.

Inclusive, a denúncia foi aditada em razão dos novos fatos
apurados  no  segundo  inquérito,  conforme  fls.  123/124,  os  quais
corroboraram a atitude continuada delitiva do apelante.

Assim, as investigações concluíram que foram realizadas
compras  em nome,  pelo  menos,  das  quatro  pessoas acima mencionadas:
Marivaldo Laureano dos Santos Filho,  Antonio Manoel Oliveira da Silva, Maria
Damiana Carneiro da Silva e Paulo Henrique Gonçalves de Assis.

As respectivas entregas eram feitas em vários endereços,
dentre os quais, os dos outros dois denunciados, que foram absolvidos em 1º
grau por não existir prova de terem concorrido para a infração penal.

A  materialidade  delitiva  resta  nítida  com  o  prejuízo
financeiro havido para as empresas BIKE CENTER RIBEIRÃO COMÉRCIO DE
BICICLETAS LTDA, estabelecida em Ribeirão Preto-SP, UPGRADE COMÉRCIO
DE  INFORMÁTICA  e  CASA  E  VÍDEO  RIO  DE  JANEIRO,  ambas  no  Rio  de
Janeiro-RJ  e  PRIV8BRANDS,  estabelecida  em  SOROCABA-SP,  que  não
receberam pagamento pelas vendas realizadas.

As testemunhas ouvidas em juízo dão conta das compras
fraudulentas efetuadas pelo apelante, consoante mídia que se encontra às fls.
169 dos autos:

Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,  após
confirmar o depoimento de fls. 03/04 dos autos,
disse  que  recebeu  um  telefonema  de  Paulo
Henrique, proprietário da loja Bike Center, para
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tratar do pagamento de uma bicicleta comprada
pela internet utilizando um cartão de crédito em
nome do declarante; que o valor da bicicleta não
foi  pago à loja;  que o bem foi  entregue num
endereço  que  não  o  do  declarante;  que  nas
faturas dos cartões de crédito que o declarante
possui  não  foi  registrado  nenhum  pagamento
referente  a  esta  compra;  que o  endereço  em
que foi  entregue a bicicleta  fica em frente ao
prédio  em  que  mora  o  declarante;  que,
posteriormente,  chegou  um  home  teather em
sua  residência,  pois  o  motorista  da
transportadora  parou  em  seu  prédio  (dele,
declarante)  para  se  informar  aonde  morava
Marialvo, quando o porteiro disse ser lá mesmo
e recebido o produto; que, por ser da Secretaria
da Receita, imprimiu todas as notas fiscais dos
produtos  comprados  em  seu  nome;  que  foi
criado  um  e-mail  semelhante  ao  seu  para
efetivar as transações; que houve um total de
08  (oito)  equipamentos  comprados  em  seu
nome; que deduz que não foi  feito um cartão
em seu  nome,  mas  parece  que  pegavam um
cartão de outra pessoa para a compra; que não
sabe  como  a  polícia  chegou  ao  nome  dos
denunciados,  mas  sabe  que,  nas  notas,  há  o
endereço do prédio que fica na frente do seu,
onde consta o nome das pessoas que recebiam
as  mercadorias;  que  não  chegou  a  pagar
nenhum dos produtos, já que nenhuma compra
foi feita em cartão seu; reafirmou não constar
nenhum débito em seu nome.

Paulo  Henrique  Gonçalves  de  Assis,  após
confirmar  seu depoimento  já constante às  fls.
53 do segundo apenso, disse que seu endereço
foi utilizado; que Cainã pediu para ele receber
um produto em seu endereço,  pois  estaria  de
mudança e a testemunha, de boa fé,  recebeu
sem  nenhum  problema  e,  depois  de  algum
tempo,  foi  surpreendido  pela  polícia  em  sua
casa; que nunca soube de nenhum fato errado
da  pessoa  de  Cainã,  por  isso  recebeu  a
mercadoria; que as mercadorias possuíam como
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destinatário o nome de Adriano Tomé, que Cainã
dizia que era um amigo seu; que depois que os
fatos  foram descobertos,  perguntou a Cainã o
que  tinha  ocorrido,  tendo  o  mesmo  dito  que
estava respondendo um processo e depois não
teve mais nenhum contato com ele; que quem
ia  buscar  as  mercadorias  em  sua  casa  era
sempre  Cainã;  que  ele  morava  próximo,  no
mesmo  bairro;  que  disse  que  estava  se
mudando e não sabia se chegaria a tempo ou
não; que em cerca de 15 dias chegaram as 09
mercadorias; que nenhuma mercadoria chegou
em seu  próprio  nome  ou  no  nome  de  Cainã,
sempre no nome de Adriano; que não conhece
Adriano; que não chegou nenhuma despesa em
seu  nome  (dele,  depoente);  que  não  tinha
conhecimento do que estava ocorrendo; que só
soube  quando  chegou  a  polícia  em sua  casa;
que o conhecia há cerca de 02 anos; que não
ganhava  nenhuma  quantia  por  receber  esses
produtos;  que  Cainã  nunca  lhe  prometeu
nenhuma  vantagem  para  receber  as
mercadorias.

Anselmo  de  Oliveira,  após  confirmar  seu
depoimento  constante  às  fls.  54  do  segundo
apenso, disse que sua filha conhecia Cainã; que
recebeu  em sua  residência  duas  mercadorias,
mas como moravam 09 adultos na residência,
outros receberam outras mercadorias; que não
sabe precisar  o montante, mas outros adultos
também  receberam  mercadorias;  que  os
recebimentos duraram de meados de agosto até
cerca  de  novembro  de  2012;  que  Cainã  era
amigo de sua filha; que a primeira mercadoria
chegou em nome de Maria Damiana, a qual foi
devolvida, mas depois sua filha disse que seria
de um amigo seu; que sua filha disse que Cainã
não estaria em casa e pediu o favor de receber
as mercadorias; que não questionou o fato de
vir no nome de Maria Damiana; que quem vinha
buscar  as  mercadorias  era  Cainã;  que  não
chegou nenhuma conta em seu nome nem foi
utilizado cartão de crédito seu; que não sabe de
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onde sua filha conhecia Cainã;

Narian  de Souza Oliveira,  filha da testemunha
Anselmo, após confirmar o depoimento de fls.
56/57  do  segundo  apenso,  disse  que  Cainã
apenas  pediu  o  endereço  da  depoente  para
depois  entregar  a  ele  as  mercadorias;  que
recebeu  mercadorias  em  nome  de  Maria
Damiana  e  existiam  em  nome  de  outras
pessoas, mas que não recorda os nomes; que
não tem ideia de quantas mercadorias chegou
em sua casa; que era Cainã quem ia buscar as
mercadorias em sua casa; que não desconfiou
de  nada  nem questionou  nada  a  Cainã;  que,
depois de ter chegado o policial em sua casa, se
encontrou  com  Cainã  na  delegacia,  mas  não
chegou  a  questionar  nada  ao  mesmo;  que
quando as mercadorias chegavam, a depoente
ligava para Cainã e o mesmo ia buscar em sua
casa;  que  não  recebeu  qualquer  cobrança  de
nenhuma  loja;  que  não  sabe  em  que  Cainã
trabalhava; que não ganhava nenhuma quantia
nem nenhum benefício por receber os produtos;
que não lembra em que Cainã trabalhava; que
não  chegou  a  questioná-lo  porque  as
mercadorias chegavam em nome de terceiros;
que  houve  um  telefonema  da  loja  Magazine
Luísa, que foi atendido por sua mãe, informando
que  as  compras  eram  feitas  com  cartão  de
crédito  clonado e por  isso sua mãe disse que
não ia mais receber nenhuma mercadoria; que
reafirma que não recebeu nenhuma vantagem
de Cainã,  nem o mesmo nunca  lhe  prometeu
nada;  que,  quando  sua  mãe  recebeu  o
telefonema, a depoente disse a Cainã que não
mais iria receber as mercadorias.

Natan  de  Souza  Oliveira,  após  confirmar  seu
depoimento na esfera policial, disse que recebeu
uma  das  mercadorias  que  chegou  na  sua
residência,  mas  não  chegou  a  questionar  sua
irmã,  Narian,  sobre  o  recebimento  dessas
mercadorias;  que  chegou  a  ligar  para  Cainã,
depois  de  recebido  o  telefonema do  Magazine
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Luísa, mas ele apenas disse que as mercadorias
seriam de um colega seu; que não sabe dizer se
as empresas foram ressarcidas pelas compras;
que sabe que outras pessoas de sua família, que
residem no mesmo endereço, receberam outras
mercadorias;  que  as  mercadorias  foram
entregues  num  período  aproximado  de  dois
meses;  que  sua  irmã  disse  que  iriam  chegar
mercadorias de seu amigo Cainã.

José Miguel dos Santos, porteiro, após confirmar
seu depoimento prestado na esfera policial, fls.
52, disse que recebeu a bicicleta; que Cainã lhe
informou  que  ia  chegar  uma  bicicleta;  que
trabalha no prédio aonde moram os outros dois
denunciados,  para  o  apartamento  de  Paulo
Henrique; que Paulo Henrique confirmou que ia
chegar a bicicleta; que saiu do seu horário de
trabalho e entregou a bicicleta ao outro porteiro,
mas não sabe se ele levou para o apartamento
de Paulo; que recebeu várias caixas e vinha uma
pessoa buscar, uma pessoa que na morava no
prédio;  que Cainã  dizia  que viria  uma pessoa
buscar a mercadoria, estas vinham num nome
que a testemunha não conhecia; que ele disse
que a empresa não vendia muitas mercadorias
para uma pessoa só, por isso vinha rateado; que
não sabe que Paulo e Edivânia sabiam que as
mercadorias  eram  produto  de  crime,  nem  o
próprio  depoente  sabia;  que  conhecia  Cainã;
que  foi  a  primeira  vez  que  os  outros  dois
denunciados receberam mercadorias para outras
pessoas;  que algumas vezes presenciou  Cainã
pegando mercadorias recebidas; que ele pegava
na  própria  portaria;  que  a  ordem de  entrega
vinha de Cainã e de Paulo, que dizia “vem um
menino pegar aí”.

A versão defensiva apresentada pelo réu de que não houve
prejuízo para terceiros nem obteve para si qualquer vantagem ilícita mostra-
se  totalmente  sem consistência,  pois  restou  evidente,  pelos  depoimentos
constantes nos autos, que o apelante adquiriu vários produtos pela internet
utilizando  cartões  clonados  ou  falsificados  em prejuízo  das  empresas  que
venderam, caracterizando, assim, o delito de estelionato.
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Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE
DELITIVA.  OITO  CONDUTAS  FRAUDULENTAS.
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DADOS
CADASTRAIS  DE  TERCEIROS  PARA  A
REALIZAÇÃO  DE  COMPRAS  PELA  INTERNET.
MALÍCIA  EVIDENCIADA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA  MANTIDA.  PENA  DE  MULTA
REDUZIDA.  Há  prova  hígida  da  autoria  e
materialidade  delitivas,  tendo  o  conjunto
probatório, que contou com quebra de sigilo de
dados  telemáticos  e  busca  e  apreensão  em
locais frequentados pelo réu, comprovando que
este  utilizando cartão de crédito clonado e
de  dados  cadastrais  das  vítimas  realizou
operações de compra e venda pela internet,
conseguindo,  maliciosamente,  que  as
transações  fossem  autorizadas  pela
administradora de cartão de crédito e que
as  mercadorias  fossem  entregues  nos
endereços  apontados  quando  da  inserção
de  dados. Continuidade  delitiva  evidenciada.
[…]  Apelação  defensiva  parcialmente  provida.
Unânime.  (TJRS;  ACr  475677-
10.2013.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Ícaro  Carvalho  de  Bem
Osório; Julg. 17/07/2014; DJERS 12/08/2014).
Grifos nossos.

PENAL.  ESTELIONATO.  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.  IMPROCEDÊNCIA.  SUFICIÊNCIA
DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.  Comete  o
crime de estelionato aquele que efetua a compra
de produtos pela internet valendo-se de dados
de cartão de crédito de terceiro obtido por meios
escusos,  obtendo,  assim,  indevida  vantagem
ilícita  em  prejuízo  alheio.  (TJMG;  APCR
1.0433.09.275989-6/001; Rel. Des. Júlio Cezar
Guttierrez;  Julg.  13/03/2013;  DJEMG
22/03/2013).

Logo, existe prova suficiente para manter a condenação do
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réu, pois o conjunto probatório comprova a prática do delito de estelionato.

Na hipótese, ocorreu, sim, a prática de estelionato (art.
171, caput, do CP), pois houve dolo preordenado por parte do recorrente, que
agiu de má-fé e se valeu de meio ardiloso para fraudar e causar prejuízo
alheio.

Assim, não merece conhecimento o pleito absolutório.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA DIMINUIÇÃO DAS
PENAS

O apelante  foi  condenado  em relação  a  cada  uma  das
quatro vítimas, e, para cada uma delas, o Magistrado efetuou a dosimetria da
pena individualmente.

O Código Penal adotou o sistema da relativa determinação
da pena, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a
quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em
que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos
de  cada  fase  do  sistema  trifásico),  sendo  complementada  pela  atividade
judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos,
fixá-la discricionariamente. 

Em  relação  à  vítima  Bike  Center  Ribeirão  Comércio  de
Bicicletas LTDA, na primeira fase de fixação da pena, o Magistrado considerou
como desfavoráveis  a  conduta social,  personalidade do agente,  motivos  e
consequências do crime e o comportamento da vítima.

Na  primeira  fase,  a  elevação  da  pena,  malgrado  não
decorra de mera operação aritmética, deve guardar correspondência com a
quantidade de circunstâncias judiciais incididas pelo agente. 

Quanto a esta vítima, 05 (cinco).

Considerando que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais
e que a pena média (diferença que resulta da subtração da pena máxima pela
mínima cominada em abstrato), para o estelionato, é de 04 (quatro) anos,
cada circunstância do artigo 59, CP, poderia elevar a pena base em até 06
(seis) meses, o que corresponde a 1/8  (um oitavo) sobre a pena média.

Ressalto que a observância pura desse critério faria do juiz
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um mero aplicador de Leis, ferindo de morte os princípios da individualização
da pena e do sistema trifásico (arts. 5º, LXVI, da CF, e 68 do CP). Mas, trata-
se apenas de um parâmetro a ser adotado, em se observando o princípio da
discricionariedade motivada.

Além do que, no caso em concreto, o Magistrado fixou a
pena base aquém do critério da média aritmética, em 01 (um) ano e 06 (seis)
meses de reclusão, como se apenas uma circunstância tivesse sido valorada
negativamente.

A pena de multa foi fixada em 14 (quatorze) dias-multa,
no valor unitário de 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo vigente à época do
fato.

Quanto à vítima Casa e Vídeo Rio de Janeiro, na primeira
fase  de  fixação  da  pena,  o  Magistrado  também  considerou  como
desfavoráveis  a  conduta  social,  personalidade  do  agente,  motivos  e
consequências do crime e o comportamento da vítima e fixou a pena base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Como já dito em relação à primeira vítima, esse quantum
restou inferior aquele que poderia ter sido aplicado por cada circunstância
valorada  negativamente,  inclusive,  inferior  até  mesmo se  se  considerasse
apenas uma delas como desfavorável ao apelante.

A pena de multa foi fixada em 12 (doze) dias-multa, no
valor unitário de 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo vigente à época do
fato.

Quanto à vítima Upgrade Comércio de Informática, repito a
mesma fundamentação  exposta  acima para a  primeira  vítima,  quando 05
(cinco) circunstâncias foram desfavoráveis e a pena base foi fixada apenas 06
(seis) meses acima do mínimo abstratamente previsto.

A pena de multa foi fixada em 12 (doze) dias-multa, no
valor unitário de 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo vigente à época do
fato.

Em  relação  à  última  vítima,  Priv8Brands,  o  Magistrado
considerou  que  a  culpabilidade  extrapolou  ao  tipo  penal,  pois  utilizou  15
(quinze)  números  de  cartões  de  crédito  diferentes  para  as  compras
fraudulentas,  e  “agiu  de  forma  que  demonstra  extrema  ardilosidade,
porquanto,  mesmo  sendo  já  investigado  sobre  as  fraudes  na  internet
continuou sua encetada criminosa, desta feita contra a PRIV8BRANDS”. 

Apelação Criminal 0113296-97.2012.815.2002                           CMBF - Relator                 13



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Desvalorou,  ainda,  a  conduta  social,  personalidade,
motivos e consequências do crime e o comportamento da vítima, para fixar a
pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ou seja, 01
(um) ano e 04 (quatro) meses acima do mínimo abstratamente previsto no
tipo, isto é, aquém do critério da média aritmética, como se apenas 03 (três)
circunstâncias tivessem sido valoradas negativamente.

A pena de multa foi fixada em 18 (dezoito) dias-multa, no
valor unitário de 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo vigente à época do
fato.

Ressalto que, para fixação da pena de multa, o Magistrado
não utilizou o critério trifásico. Mas,  facilmente denota-se que as mesmas
restaram todas mais benéficas ao apelante, já que pouco acima do mínimo
abstratamente previsto.

Em razão da continuidade delitiva, o Magistrado aumentou
a pena mais grave aplicada, qual seja, a de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão em ½ (metade),  tornando a pena definitiva do apelante
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-
multa.

Em suas razões recursais, insurge-se o apelante quanto ao
acréscimo da pena em razão do crime continuado, pois entende que deveria
ser no  quantum de ¼ (um quatro) e não de ½ (metade) como posto na
sentença. 

Verifico assistir razão ao apelante neste ponto.

Reconhecida  a  continuidade  delitiva,  a  jurisprudência
firmou-se no sentido de que a majoração deverá ser  feita levando-se em
conta a quantidade de crimes em concurso, aplicando-se a fração de aumento
de  1/6  pela  prática  de  2  infrações;  1/5,  para  3  infrações;  1/4,  para  4
infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais
infrações.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 171 C. C. ART. 71, DO
CÓDIGO  PENAL.  (1)  VIA  INDEVIDAMENTE
UTILIZADA  EM  SUBSTITUIÇÃO  A  REVISÃO
CRIMINAL.  (2)  PENA-BASE.  ACRÉSCIMO.
CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME.  INCREMENTO
JUSTIFICADO.  CULPABILIDADE  E
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CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  VÁLIDA.  (3)  CONFISSÃO
PARCIAL NÃO CONSIDERADA NA CONDENAÇÃO.
NÃO  INCIDÊNCIA  DA  ATENUANTE.  (4)
CONTINUIDADE  DELITIVA.  QUANTUM  DE
AUMENTO.  AUSÊNCIA DE  CONSTRANGIMENTO.
(5)  PENA  DEFINITIVA  FIXADA  EM  PATAMAR
INFERIOR  A  4  ANOS  DE  RECLUSÃO.
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (6)
SUBSTITUIÇÃO  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITO.
INVIABILIDADE.  (7)  MALFERIMENTO  AO  ART.
400 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO
DA RÉ REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
Nº 11.719/08. REPETIÇÃO DESNECESSÁRIA. LEI
PROCESSUAL  PENAL  NOVA.  APLICAÇÃO
IMEDIATA.  TEMPUS  REGIT  ACTUM.  ACÓRDÃO
EM  CONFORMIDADE  COM  A  JURISPRUDÊNCIA
DESTA  CORTE.  (8)  NÃO  CONHECIMENTO.
ORDEM  DE  OFÍCIO.  1.  […]  4.  É  pacífica  a
jurisprudência  deste  sodalício,  em  se
tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva, aplicando-se a fração
de  aumento  de  1/6  pela  prática  de  2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para
4  infrações;  1/3,  para  5  infrações;  1/2,
para  6  infrações;  e  2/3,  para  7  ou  mais
infrações. Na espécie,  observando o universo
de infrações cometidas pela ré (apesar de não
se  ter  apurado o número de condutas,  restou
evidente das provas que foram muitas, ocorridas
durante  o  espaço  de  mais  de  um ano,  sendo
utilizadas várias dezenas de cheques falsificados
ou  adulterados,  como  eficaz  meio  fraudulento
para  os  crimes),  por  lógica  da  operação
dosimétrica,  deve-se  considerar  o  aumento  de
1/2 (metade) viável. 5. […]. (STJ; HC 283.720;
Proc. 2013/0396878-0; RN; Sexta Turma; Relª
Minª  Maria  Thereza  Assis  Moura;  DJE
26/08/2014). Grifos nossos.

Logo, o aumento, no presente caso, deve ser de ¼ (um
quarto),  já  que  foram 04  (quatro)  os  crimes  cometidos  em continuidade
delitiva.
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Assim,  assiste  razão  ao  apelante  no  que  tange  ao
acréscimo operado pelo reconhecimento da continuidade delitiva, devendo ser
reduzido o quantum de aumento para ¼. 

De  forma  que,  redimensiono  a  pena  final  imposta  ao
apelante para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 22 (vinte e
dois) dias-multa, mantidas as demais cominações da sentença de primeiro
grau. Apelação parcialmente provida.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Carlos Martins Beltrão Filho, relator, e Joás de Brito Pereira Filho, revisor.

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 23 de abril de 2015.

João Pessoa, 27 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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