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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  DE
RENDIMENTOS DO IDOSO (ART. 102 DA LEI 10.741/03).
UTILIZAÇÃO  DE  CRÉDITO  BANCÁRIO.  VALOR
MONETÁRIO  SACADO.  INADEQUAÇÃO  AOS
CONCEITOS  DESCRITOS  NO  TIPO.  DOLO
ANTECEDENTE. CONDUTA VOLTADA À OBTENÇÃO DE
QUANTIA  MEDIANTE  ARDIL.  VANTAGEM  PARA  O
AGENTE  EM  DETRIMENTO  DE  PREJUÍZO  PARA  AS
VÍTIMAS.  CAPITULAÇÃO. SENTENÇA. ALTERAÇÃO  DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE.  ART.  654,  §  2º,  DO  CPP.
ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). DEPOIMENTO
DAS  VÍTIMAS.  RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO.  HARMONIA  COM  AS  DEMAIS  PROVAS
DOS  AUTOS  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO  APELATÓRIO.  RECONHECIDA PRÁTICA DE
ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO

Não  há  como  se  amoldarem  os  valores  sacados  aos
conceitos  de  bens,  proventos,  pensão  ou  até  mesmo  à
fórmula genérica  “qualquer outro rendimento”, porquanto de
rendimento  não  se  trata  a  utilização  do  cheque  especial,
mas,  sim,  de  um compromisso  assumido  pelo  banco  de,
subsequentemente, em caso de necessidade por parte do
creditado,  entregar-lhe  um  montante  em  dinheiro  para
salvaguarda de seus compromissos.

A palavra da vítima, em delitos contra o patrimônio como é o
de  estelionato,  em  que  praticados  geralmente  na
clandestinidade,  adquire  grande  importância,  sobretudo
quando coerente e harmônica com as demais provas dos
autos.
(TJMG;  APCR 1.0471.13.004956-5/001;  Rel.  Des.  Rubens
Gabriel Soares)
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Comete o delito de estelionato (art. 171, caput, do
CP) o agente que, com sua conduta, determina-
se, desde o início, a, conscientemente, mediante
ardil,  obter,  em  proveito  próprio,  a  quantia  em
dinheiro  sacada  dos  limites  dos  cheques
especiais  das  vítimas,  causado-lhes  graves
prejuízos financeiros. 

A C O R D A  a  Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, MAS,

DE OFÍCIO, DESCLASSIFICAR O DELITO PARA O ART. 171, CAPUT, DO

CP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  174/178)  manejada,

tempestivamente,  por  Carla  Fernanda  Gonzaga  de  Melo,  em  face  da

sentença de fls. 133/138v, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal

da Comarca de Campina Grande, que a condenou a uma pena de 02 (dois)

anos  de  reclusão  e  40  (quarenta)  dias-multa,  em  regime  aberto.  A  pena

privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, sendo

uma  prestação  de  serviço  a  comunidade  e  outra  consistente  em  pena

pecuniária no valor de 04 (quatro) salários mínimos.

Em sede de razões recursais (fls. 175/178), alega a inexistência

de uma única prova documental que aponte ter ela se locupletado de parte dos

recursos decorrentes dos empréstimos consignados feitos pelas vítimas.  Ao

contrário, as vítimas, quando ouvidas em juízo, disseram que os empréstimos

ocorreram com seus respectivos consentimentos.

Afirma  que  os  recursos  dos  empréstimos  foram  lhes  foram

entregues e, como são idosos e suas memórias não os ajudam, não lembram
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mais  desse  fato.  Na  verdade,  foram  atordoados  por  comentários  dos

moradores locais, no sentido de que teriam sido vítimas da apelante. 

Sustenta a impossibilidade de majoração da pena-base além do

mínimo legal, haja vista ser ré primária, de bons antecedentes, trabalhadora

honesta e de bos conduta social. Por isso, não existem fundamentos para que

a pena-base afaste-se do mínimo legal de 02 (dois) anos, bem como deve ser

modificado o regime de pena para o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º,

“c”, do CP. 

Argui a não incidência da qualificadora do crime imputado, pois a

sentença  baseou-se  em  enquadramento  errôneo  da  autoridade  policial,

inexistindo,  assim,  prova  documental  a  demonstrar  tenha  a  apelante  se

apoderado dos valores da vítimas.

Pleiteia,  ao  final,  a  reforma  da  sentença,  a  fim  de  que  seja

considerada inocente e, subsidiariamente, que seja reduzida a pena para 02

(dois) anos de reclusão e modificado o regime inicial de cumprimento de pena

para o aberto. 

Nas contrarrazões (fls. 180/183), o Ministério Público pugnou pelo

desprovimento do apelo.

A doutra Procuradoria de Justiça exarou parecer (fls.  205/208),

opinando pelo do desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida

integralmente.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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Noticiam  os  autos  que  o  Ministério  Público  estadual  ofereceu

denúncia em desfavor de  Carla Fernanda Gonzaga de Melo, dando-a como

incursa nas sanções penais cominadas no art. 171,  caput, do Código Penal,

art. 4º, “a”, § 2º, inciso II da Lei nº 1.521/51 (Lei dos Crimes contra a Economia

Popular), art. 102 e 104 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

Regularmente processado o feito, o Juízo de Direito da 1ª Vara

Criminal da Comarca de Campina Grande julgou parcialmente procedente a

denúncia, condenando-a à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses

de reclusão em relação a cada vítima, pela prática do crime do art. 102 da Lei

nº 10.741/03. Em seguida, reconhecendo a continuidade delitiva (art.  71 do

CP), estipulou a pena definitiva em 02 (dois anos de reclusão e 40 (quarenta)

dias-multa.  

Inconformada  com  a  decisão  de  1º  grau,  a  acusada  interpôs

apelação, sustentando sua inocência e, subsidiariamente, a redução da pena

para  02  (dois)  anos  de  reclusão  e  a  modificação  do  regime  inicial  de

cumprimento de pena para o aberto. 

Pois bem. 

Ouvidas  nas  fase  extrajudicial,  as  vítimas  Manoel  Messias  de

Araújo e Maria de Lourdes Silva, respectivamente, declararam:

[…]  em  meados  do  mês  de  novembro  de  2012
procurou Carla  Fernanda para  fazer  um empréstimo
para  pagar  uma  pensão  de  seu  filho,  que  estava
desempregado.  Que conseguiu  localizá-la  e falar  de
um  empréstimo  e  ela  teria  dito  que  iria  fazer.  Que
disse  que  seria  uma  empréstimo  de  R$  500,00
(quinhentos)  reais  em  seu  nome  e  R$  500,00
(quinhentos)  em  nome  de  sua  esposa,  Maria  de
Lourdes, mas Carla Fernanda teria dito que só fazia
um  empréstimo  no  valor  acima  de  R$  700,00
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(setecentos),  pois tinha a comissão dela que era de
100,00 (cem) reais  de cada um dos idosos,  ficando
com o valor de 600,00 (seiscentos) reais cada um. […]
Que  no  dia  seguinte  foi  até  o  posto  avançado  do
banco Bradesco […]  e retirou o valor  de R$ 700,00
(setecentos)  reais,  dando  R$  100  reais  a  Carla
Fernanda.  Que  no  mesmo  sua  esposa,  Maria  de
Lourdes,  foi  juntamente com Carla Fernanda para a
Cidade de Campina Grande e lá retirou a quantia de
R$ 700,00 e dando 100,00 reais  para ela.  Que três
dias  após  isso,  Carla  Fernanda  ligou  para  a  vítima
Manoel Messias e disse que havia a quantia de 300,00
(trezentos)  reais  para  os  dois  idosos  receberem  e
pediu os documentos das dele e de sua esposa e os
cartões com as senhas, pois só assim o receberiam.
Que  ainda  nesse  dia  Carla  Fernanda  entrou  em
contato  com  as  vítimas  e  só  deu  a  quantia  de  R$
100,00 (cem) reais para cada uma. Que na sexta feira
a vítima Manoel Messias foi até a loja de Solón Móveis
retirar sua aposentadoria, no valor de R$ 442,00 e só
havia  o  valor  de  R$  50,00  (cinquenta  reais)  e  no
mesmo local olhou a conta da esposa, juntamente com
ela e só havia a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais.
[…] Que Raniel, Gerente do Bradesco de Boa Vista-
PB, ao fazer a consulta do extrato viu que realmente
tinham retirado a quantia de R$ 392,00 reais de sua
conta e o mesmo valo da conta da esposa […].
(vítima Manoel Messias de Araujo, fls. 10/11)

[...]    em  meados  do  mês  de  novembro  de  2012
procurou Carla Fernanda, juntamente com seu esposo
de nome Manoel Messias para fazer um empréstimos
para  pagar  uma  pensão  de  seu  filho,  que  estava
desempregado.  Que ao conseguir  localiza-la  e falou
de  um empréstimo.  Que disse  que  queria  fazer  um
empréstimo de R$ 500,00 (quinhentos) reais em seu
nome e R$ 500,00 (quinhentos) no nome do esposo,
mas  Carla  Fernanda  teria  dito  que  só  fazia  um
empréstimo no valor acima de R$ 700,00 (setecentos
reais), pois tinha uma comissão dela, que era de 100
(cem)  reais  de cada  um dos idosos,  ficando  com o
valor de 600 (seiscentos reais) cada um […]. Que no
dia seguinte foi Campina Grande no banco Bradesco
[…] e retirou o valor de R$ 700,00 (setecentos) reais,
juntamente com Carla Fernanda, dando 100,00 reais a
ela.  Que  três  dias  após  isso,  Carla  Fernanda  ligou
para o esposo da vítima e disse que havia a quantia
de  300  (trezentos)  reais  para  os  dois  idosos
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receberem e pediu todos documentos das dela e de
seu esposo e os cartões com as senhas, pois só assim
receberiam.  Que  ainda  nesse  dia  Carla  Fernanda
entrou em contato com as vítimas e só deu a quantia
de R$ 100,00 (cem)  reais  para  cada  uma.  Que,  na
sexta-feira a declarante foi até a loja de Sólon móveis
retirar sua aposentadoria, no valor de R$ 442,00 e só
havia  o  valor  de  R$  50,00  (cinquenta)  reais  e  no
mesmo local olhou a conta do esposo, juntamente com
ele  e  também  só  havia  a  quantia  de  R$  50,00
(cinquenta) reais. […]
(vítima Maria de Lourdes da Silva, fls. 12/13)

Em  juízo,  as  vítimas  corroboraram  as  declarações  prestadas

quando das investigações, afirmando:

Manoel Messias de Araújo (vítima)

[…] que fez um empréstimo com Carla Fernanda e ela
disse que faltava o resto de um dinheiro; ai, entregou
os  documentos  para  entregar  esse  dinheiro;  ela
perguntou se ele ia tirar e ele disse que estava tarde;
ele  confiou  os  documentos,  porque ela  tinha feito  o
empréstimo e tinha sua confiança; o 1º empréstimo foi
de R$ 700,00 (setecentos reais);  ela disse que tinha
um dinheiro que faltava; desse dinheiro ela entregou
100 (cem) “contos”, dele e da mulher; quando foi na
sexta-feira,  foi  tirar  o  dinheiro  lá  em Solon,  quando
passou o cartão dele e da mulher e só havia R$ 50,00
(cinquenta  reais);  que  Solon  viu  que  retiraram  o
dinheiro e disse para ele ir ao banco; que foi no banco
e,  quando  lá  chegou,  o  gerente  mexeu  em  um
equipamento  que  não  saber  dizer,  mas  que  vê  a
pessoa;  que  o  gerente  mandou  chamar  Carla,
perguntou a ela a respeito; ela não negou e disse que
tinha tirado; ela  disse que depois ajeitava e pagava;
ele perguntou o que ia ser essa semana, já que tinha
feito umas feiras fiado;  […] ela sumiu e não apareceu
mais; que é a segunda vez que tira empréstimo com
ela;  que  foi  então  que  ela  disse  que  faltava  um
dinheiro; que ele quis ir tirar; que ela disse que ia a
Campina  Grande  e  perguntou  se  ele  confiava  os
documentos;  que  ele  confiou  senha  e  tudo;  que
recebeu  os  R$  700,00  (setecentos)  reais  do
empréstimo;  que,  após  ela  dar  os  R$  700,00
(setecentos reais),  e  ele dar  o documentos,  ela deu
mais R$ 100,00 (cem reais);  que o dinheiro que tinha
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era aquele mesmo;  que,  quando foi  tirar  o dinheiro,
não tinha mais, no mesmo mês; que perguntou a Carla
por que o dinheiro tomou fim do banco; que o dinheiro
que não tinha mais era do salário dele; que, quando
fez os empréstimos, ele deu 100 (cem) “contos” e sua
“velha”  100  (cem)  “contos”;  que  isso  acontecia  em
todos  os  empréstimos;  que  ela  deu  os  R$  700,00
(setecentos reais); […] que o salário que recebia, na
época,  era  de  R$  600,00  (seiscentos  reais),
descontados  os  empréstimos  que  tinha,  recebia  R$
450,00  (quatrocentos  e  cinquenta)  reais,  R$  460
(quatrocentos  e  sessenta  reais);  que,  após  dar  o
cartão,  ficaram R$ 50,00 (cinquenta  reais)  na conta
dele e na conta de sua esposa; que no mês seguinte o
valor veio normalmente; que Carla disse que, no mês
seguinte,  o  dinheiro  vinha  certo,  mas  ele  perguntou
sobre esse mês, onde estava o dinheiro; que passou
um mês de fome; […]; que Carla disse que tinha tirado
o dinheiro; disse que tinha tirado e depois pagava; […]
que ela nunca pagou esse dinheiro;
(arquivos  de  mídia  00.00.00.000000.wmv;
00.00.32.423000.wmv;  00.05.33494000.wmv;
00.09.04.714000.wmv) 

Maria de Lourdes Silva (vítima)

[…] que fez um empréstimo de R$ 1.000,00 (mil)
reais;  que  recebeu  esse  empréstimo;  que  ela
disse que ainda faltavam R$ 300,00 (trezentos)
reais; que deu a senha para ela tirar; que Carla
perguntou se S. Messias confiava nela e ele disse
que confiava;  que ela deu a cada um R$ 100,00
(cem); que esses R$ 100,00 (cem) reais eram do
empréstimo;  que  foram  tirar  o  dinheiro  da
aposentadoria; […] que, ao chegarem lá só tinha
cada  um  R$  50,00  (cinquenta)  reais;  que,  do
dinheiro  da  aposentadoria,  só  havia  R$  50,00
(cinquenta) reais;  que isso foi  na outra semana;
que,  como  fazem  a  feira  por  mês,  as  feiras
ficaram empancadas; […] que o gerente do banco
disse  que  o  dinheiro  tinha  sido  tirado;  […]  que
conhecia  Carla  por  conta  dos empréstimos que
fazia com ela e confiava nela; que depois disso
ela disse no banco que tinha tirado esse dinheiro;
que  ela  não  disse  para  que  havia  tirado  o
dinheiro; que ela disse que ia pagar, mas até hoje
não pagou; não pagou nada.

Desembargador João Benedito da Silva
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(arquivos  de  mídia  00.09.41.241000.wmv;
00.10.26.753000.wmv;  0012.42.898000.wmv;
00.16.21.334000.wmv)

Ainda durante o inquérito, foi ouvida a testemunha Inácio Solon
Alves:

[…]  que  é  proprietário  de  uma  loja  de
eletrodomésticos, onde ficava um correspondente
bancário do Banco Bradesco e que, no mês de
novembro  de  2012,  dois  idosos,  sendo  um  de
nome Manoel Messias e outro de nome Maria de
Lourdes  foram  até  a  agência  para  retirar  o
dinheiro da aposentadoria e, ao perceber que não
tinha  saldo,  pediram  para  a  testemunha  olhar.
Que ao olhar viu que o saldo estava zerado e ao
perguntar aos idosos se eles haviam entregue o
cartão do banco para alguém, o senhor Manoel
Messias disse que havia feito um empréstimo com
Carla Fernanda, comissária de crédito,  ela tinha
pedido o cartão e senha dele e da esposa para
receber o dinheiro do empréstimo. Que vendo a
conta  dos  idosos  zerada  mandou  o  gerente  do
banco Bradesco de Boa Vista-PB. 

Esta,  arrolada  pelo  Ministério  Público,  em seu  depoimento,  na
esfera judicial, disse:

[…]  que  possui  um Bradesco Expresso;  que  S.
Messias e sua mulher chegaram para sacar um
dinheiro e não havia dinheiro na conta; que era
somente isso que sabe; que é hábito deles sacar
dinheiro na sua loja; que, quanto tirou o saldo, só
tinha  R$  50,00  (cinquenta  reais);  que  ele  disse
para procurarem o gerente para saber o que foi
que  aconteceu;  que  tirou  o  saldo  e  deu  a  S.
Manoel e a D. Maria; que não ouviu comentário
depois que D. Carla teria sacado esse dinheiro da
conta de S. Messias; sabe que Carla trabalhava
com negócio de empréstimo. (arquivos de mídia
00.17.22.482.000.wmv;  00.18.04.642000;
00.19.46.416000)

Durante seu interrogatório em juízo, a acusada, Carla Fernanda
Gonzaga de Melo, declarou:

Desembargador João Benedito da Silva
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[…]  que  as  imputações  que  estão  sendo  feitas
não são verdadeiras; que conhece S. Messias e
D.  Maria  de  Lourdes;  que  trabalha  como
promotora externa; que recebe por comissão; que
sacou o dinheiro de S. Messias porque ele pediu
e  entregou  a  ele;  o  problema  de  ele  não  ter
recebido no dia seguinte foi porque sempre tem o
cheque especial, o limite especial de uma conta e
ele tinha; aí tirou o limite do cheque especial e,
quando entrou a aposentadoria dele, foi retirado;
que  ele  recebeu  o  empréstimo  e  que  ela  não
queria tirar; que, no banco, foi explodido o caixa;
foram  em  Solon,  que  também  não  estava
funcionando;  aí  pediu  para  ela  ir  em Campina;
disse que não pegava cartão de ninguém; afirmou
que  ficou  de  devolver  o  dinheiro,  porque  teve
pena  dele,  já  que  ele  estava  devendo  no
mercadinho;  que  não  pagou  porque  não  tinha
dinheiro; que sacou o dinheiro na agência;  que
tirou, do empréstimo R$ 70,00 (setecentos) reais
de cada um; que ele deu o cartão e ela foi com a
esposa dele e foi  a esposa dele quem levou os
cartões;  que  já  tinha  sacado  os  R$  700,00
(setecentos) reais do empréstimo; que a dona do
mercadinho  ia  tomar  a  moto  dele,  porque  ele
estava devendo, aí ela falou  que como ela havia
visto  o  saldo,  tinha  o  limite,  mas  que  iria
descontar;  ele  até  pediu  dinheiro  emprestado  a
ela, mas ela disse que não tinha; disse a ele que
havia trezentos e poucos reais de cada um; ele
disse que poderia tirar, pois ele confiava nela; os
trezentos e pouco eram o que eles tinha de limite;
que sacou os trezentos reais, mas ele deu a ele
R$ 100,00, sem que ela exigisse; depois foi  em
Solon e só tinha R$ 50,00; que chegou a explicar
a ele; […] que foi por conta do gerente do banco
que ficou pressionando; que não sacou o dinheiro
para si; o dinheiro que ficou deles foi R$ 100,00
(cem)  reais;  que  assumiu  o  compromisso  de
restituir o valor porque conhece ele, era da casa
dele e via a situação que ele estava, por conta de
que ele não recebeu; que ele tirou o dinheiro e
gastou;  quando  ele  foi  tirar  o  dinheiro  da
aposentadoria,  como ele tirou o limite,  ele  ficou
desesperado  e  ela  se  comoveu;  esse  limite  foi
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sacado um dia depois desse empréstimo; que fez
o  empréstimo,  tirou  os  R$  700,00  (setecentos)
reais  e,  no  dia  seguinte,  tirou  o  limite;  […]  o
gerente  do  banco  que  ficou  ameaçando-a;  […]
que trabalha com limite e o aposentado, às vezes,
já tem o limite excedido, aí,  não pode; […] que
pegou os cartões porque ele pediu; […] que ele
pediu para ela ir em Campina sacar; ela disse que
não iria; que iria com a esposa dele; que ele fez
um empréstimo com ela e disse que queria mais,
pois estava com a intenção, na época, de comprar
um carrinho; então, ela disse que ele só teria um
limite  de  trezentos  e  poucos  reais;  aí  ele
autorizou-a,  dizendo  para  ela  ir;  explicou  a  ele
que,  nos  mês  em  que  ele  fosse  receber  viria
descontado,  o  banco  desconta  esse  valor;  ele
disse que não tinha nada; é um cheque especial
que tem; quando entrou a aposentadoria, o banco
tirou aquilo que ele pegou; […] que o saque de R$
300,00 foi do limite do cheque especial e entregou
para ele e ele deu R$ 100,00 (cem) reais, porque
ela é funcionária  pública,  deixava sua filha e ia
resolver essas coisas. 

Pois bem.

A partir  dos elementos probatórios coligidos durante o inquérito

policial e reproduzidos na esfera judicial, deduz-se que a apelante, exercente

da atividade de promotora externa de captação de empréstimos consignados

(corretagem), Carla Fernanda Gonzaga de Melo, foi procurada pelas vítimas

Manoel  Messias  de Araújo  e  Maria  de  Lourdes,  a  fim de que lhes fossem

concedidos  empréstimos  junto  ao  banco  Bradesco,  tendo  em  vista  a

necessidade premente de socorrer um filho que precisava realizar o pagamento

de uma pensão.

Os extratos anexados às fls. 14/18 demonstram que, em favor da

Srª  Maria  de  Lourdes  Silva,  foi  liberado  um financiamento  no  valor  de  R$

742,69  (setecentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  sessenta  e  nove  centavos),
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sucedendo saques de R$ 500,00 (quinhentos reais) e  de R$ 300,00 (trezentos

reais). Com relação ao Sr. Manoel Messias, verifica-se a disponibilização, em

conta do empréstimo, no valor de R$ 742,60 (setecentos e quarenta e dois

reais  e  sessenta  centavos),  seguido  de  um  saque  no  valor  de  R$  730,00

(setecentos e trinta reais).

Posteriormente aos saques dos empréstimos, afirmam as vítimas

que foram procuradas pela acusada, Carla Fernanda, ocasião em que ela lhes

sugestionou  a  possibilidade  de  retirada  de  mais  um  dinheiro  extra,  na

importância de R$ 300,00 (trezentos reais), para cada um. 

Sobre a disponibilidade dessa quantia, a própria acusada, em seu

interrogatório em juízo, supratranscrito, disse tratar-se de valores decorrentes

do limite do cheque especial.

Então,  cientes  da  disponibilidade  desses  valores,  as  vítimas,

impossibilitadas de sacarem o dinheiro na localidade de Boa Vista, com base

na confiança que detinham na pessoa da acusada, já que com ela negociaram

dois  empréstimos  sem  qualquer  intercorrência,  incumbiram-na  de  sacar  os

valores  mencionados  junto  ao  Bradesco,  entregando-lhe  cartões,  senhas  e

documentos.

Mais  um  vez,  debruçando-se  sobre  os  extratos  de  fls.  14/18,

esses revelam que, na conta da Srª Maria de Lourdes, já com saldo negativo

de R$ 65,41 (sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), foi sacada a

quantia  de  R$  330,00  (trezentos  e  trinta  reais),  remanescendo  o  total

negativado de R$ 395,41 (trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e um

centavos). Por seu turno, da conta do Sr. Messias, com saldo negativo de R$

5,33  (cinco  reais  e  trinta  e  três  centavos),  foram  sacados  R$  400,00

(quatrocentos  reais),  os  quais  totalizaram  um  total  negativo  de  R$  394,67
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(trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos). Esse total,

quando do crédito do benefício previdenciário, absorveu a quase totalidade dos

proventos  do  Sr.  Messias,  remanescendo  apenas  a  quantia  de  R$  54,66

(cinquenta e quatro reais).

As vítimas relatam que, dos valores sacados supramencionados,

receberam, cada um um, somente R$ 100,00 (cem reais), de onde se dessume

que a acusada reteve um total de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), sendo

R$ 230,00  (duzentos  e  trinta)  da  Srª  Maria  de  Lourdes Silva  e  R$ 300,00

(trezentos reais) do Sr. Manoel Messias. 

Em face do descortino de tais eventos no processo, o magistrado

primevo convenceu-se de que a conduta perpetrada pela acusada amoldar-se-

ia a ao delito previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) cuja

redação reproduz-se, in verbis:

“Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos,

pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-

lhes aplicação diversa de sua finalidade.

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

A despeito  dos  judiciosos  argumentos  suscitados  na  decisão

recorrida, no entanto, essa não parece ser a melhor adequação típica aos fatos

narrados na exordial e discutidos no processo.

Com efeito,  estreme de  dúvida  que  o  tipo  legal  exige,  para  a

configuração do delito do art. 102 da Lei nº 10.741/03, que a apropriação ou o

desvio refira-se a bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do

idoso. 

Ora,  a  prova  documental  produzida  (extratos  bancários)  e  o
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interrogatório  da  acusada  tornam  incontroverso  que  os  valores  sacados

originaram-se  de  disponibilidade  financeira  decorrente  do  limite  do  cheque

especial. 

Sem sombra de dúvida, não há como se amoldarem os valores

sacados aos conceitos de bens, proventos, pensão ou até mesmo à fórmula

genérica  “qualquer outro rendimento”,  porquanto de rendimento não se trata,

mas, sim, de um compromisso assumido pelo banco de, subsequentemente,

em caso de necessidade por parte do creditado, disponibilizar-lhe um montante

em dinheiro para salvaguarda de seus compromissos. Contrata-se, assim, a

abertura de crédito.

Sobre o contrato de abertura de crédito, esclarecedora a lição de

Maria Helena Diniz (in Tratado Teórico e Prático dos Contratos – Vol. IV. 5ª ed.

rev.  ampl.  e  atual.  de acordo como novo Código Civil.  São paulo:  Saraiva,

2003:

A abertura de crédito bancário é o contrato pelo qual o

banco (creditador) obriga-se a colocar à disposição do

cliente (creditado) ou de terceiro, por prazo certo ou

indeterminado,  sob  cláusulas  convencionadas,  uma

importância até um limite estipulado, facultando-se a

sua  utilização  no  todo  ou  parceladamente,  porém a

quantia  deverá  ser  restituída,  nos  termos  ajustados,

acrescida  de  juros  e  comissões,  ao  se  extinguir  o

contrato.

[...]

Não há prévia entrega de dinheiro, pois o banco não

transfere a quantia que empresta, mas somente a põe

à disposição do cliente ou de terceiro, que, como não

a retira imediatamente, a mantém no banco, a título de

depósito, utilizando-a como lhe convém.
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Por conseguinte, descaracterizada a natureza de bem, provento,

pensão ou outro rendimento do idoso, não há como subsumir a conduta ao

crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/03.

Todavia,  analisando as  sutilezas  do  caso concreto,  percebe-se

que o fato discutido no processo melhor subsume-se à descrição típica do art.

171, caput, do CP. Veja-se a transcrição do preceptivo:

Art.  171  -  Obter,  para si  ou para  outrem,  vantagem

ilícita,  em  prejuízo  alheio,  induzindo  ou  mantendo

alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer

outro meio fraudulento:

Entrementes, desde logo, insta esclarecer que, em crimes como o

dos autos, contra o patrimônio, em que a vítima é induzida a erro, especial

relevo deve-se conferir à palavra da mesma, porquanto a maioria dos delitos

patrimoniais são cometidos sem testemunhas presenciais, geralmente restando

frente a frente o ofendido e o agente do crime. Portanto, em tais circunstâncias,

a  palavra  da  vítima  é  de  suma  importância  para  o  deslinde  da  questão,

revestindo-se de relevante valor probante. Nesse sentido:

APELAÇÃO.  ESTELIONATO.  PROVA  SUFICIENTE
PARA A CONDENAÇÃO. Comprovada a materialidade
e autoria do crime, pois, diante das circunstâncias do
caso,  a  palavra  da  firme  e  segura  da  vítima
prepondera sobre a versão isolada e inverossímil
do  réu.  Recurso  provido.  (TJRS;  ACr  0285474-
57.2014.8.21.7000;  Coronel  Bicaco;  Sétima  Câmara
Criminal;  Relª  Desª  Jucelana  Lurdes  Pereira  dos
Santos; Julg. 30/10/2014; DJERS 17/11/2014)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PALAVRA  DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.
Impossível  a  absolvição  do  acusado  quando  o
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conjunto  probatório  comprova  a  autoria  e
materialidade do crime,  estando demonstrado que a
finalidade  da  conduta  do  recorrente  era  a  de  obter
vantagem ilícita em prejuízo alheio.  2.  A palavra da
vítima,  em delitos contra o patrimônio como é o
estelionato,  praticados  geralmente  na
clandestinidade,  adquire  grande  importância,
sobretudo quando coerente e harmônica com as
demais  provas  dos  autos. V.V.:  APELAÇÃO
CRIMINAL. ESTELIONATO. PENA-BASE -REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.  Constatando-se  a  existência  de
circunstância judicial equivocadamente valorada, uma
vez que o réu não é portador de maus antecedentes,
impõe-se a adequação da pena do sentenciado para
ajustá-la  no patamar suficiente  para  a reprovação e
prevenção do delito. (TJMG; APCR 1.0471.13.004956-
5/001;  Rel.  Des.  Rubens  Gabriel  Soares;  Julg.
15/07/2014; DJEMG 24/07/2014)
(grifo nosso)

No tocante à autoria e materialidade do delito, o depoimento das

vítimas é coerente e verossímil no sentido de apontar que elas, em razão de

estratégia  perpetrada  pela  acusada,  foram  levadas  a  crer  que  havia  um

dinheiro  a  mais,  disponível  para  ser  sacado  no  banco.  Certamente,  como

pessoas ingênuas do sítio que são, e considerando a necessidade premente à

época,  a  informação  repassada,  ardilosamente,  sobre  a  existência  de  um

dinheiro  extra  foi  suficiente  para  motivá-los,  a  de  boa-fé,  entregar  os

documentos, cartões e senhas do banco, a fim de que acusada procedesse à

retirada da quantia junto ao banco.

Tanto as vítimas incorreram em erro, induzidas pela acusada, que

elas se surpreenderam quando, na data esperada para recebimento de seus

benefícios  previdenciários,  estes  foram  depositados  e  só  lhes  restaram

quantias mínimas. Desconheciam, assim, que, de pronto, o banco abatera, dos

seus proventos de aposentadoria, os débitos alusivos aos limites dos cheques

especiais sacados.

Por seu turno, os extratos (fls. 14/18) atestam a realização dos
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saques,  além  do  que  a  apelante,  em  seu  interrogatório,  não  negou  tê-los

efetuado, havendo, inclusive, afirmado ter recebido R$ 100,00 (cem) reais pela

ida até o caixa eletrônico da cidade de Campina Grande.

Outrossim,  do  contexto  probante,  resulta  indubitável  que  o

dinheiro  foi  revertido  em  proveito  do  agente  sem  que,  contudo,  houvesse

qualquer justificativa para tanto, já que as vítimas confiaram-lhe a incumbência

de sacá-lo, para entrega posterior. 

Ora, afora o depoimento uníssono das vítimas de que retirara a

quantia sacada, fato esse não contestado pela ré, em nenhum momento dos

autos ela conseguiu demonstrar a entrega  do dinheiro às vítimas, conforme

combinado. 

A  propósito,  não  passou  desapercebido  o  fato  de  que  a  ré,

durante seu depoimento em juízo, tenha proferido a seguinte afirmação: “que

assumiu o compromisso de restituir o valor porque conhece ele, era da casa

dele  e  via  a  situação que ele  estava,  por  conta  de que  ele  não recebeu”.

Inegável, destarte, que tal pronunciamento não possa ser desconsiderado, uma

vez  que reforça  ainda mais  a versão das vítimas quanto  à  apropriação do

dinheiro.

Além do  mais,  a  obtenção  das  quantias  deu-se  em manifesto

prejuízo para as vítimas, as quais ficaram sem recursos financeiros mínimos,

indispensáveis à satisfação de suas necessidades vitais básicas – ficaram sem

dinheiro para fazer a feira mensal, tendo de ser socorridos por uma filha.

Em  arremate,  tem-se  como  evidenciado  o  dolo  da  ré

relativamente à prática do delito descrito no art. 171,  caput, do CPP, eis que

sua conduta foi determinada, desde o inicio, para, mediante engodo, obter, em

proveito  próprio,  a  quantia  em  dinheiro  sacada  dos  limites  dos  cheques
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especiais das vítimas, causando-lhes graves prejuízos financeiros. 

Feitas esses registros, tendo sido operada a desclassificação para

o  crime  de  estelionato  (art.  171,  caput,  do  CP),  não  merece  prosperar  o

inconformismo articulado nas razões recursais

Resta agora, portanto, proceder à aplicação da pena.

Porém, antes disso, é necessário ressaltar que apesar de a pena

mínima do delito de estelionato ser de 01 (um) ano, não há que se falar em

suspensão condicional do processo (artigo 89 da Lei nº. 9.099/95), uma vez

que a ré responde a processo criminal,  conforme certidão de antecedentes,

anexada à fl. 36.

Sendo assim, passo, efetivamente, à aplicação da reprimenda em

relação a cada vítima, conforme estabelecem os artigos 59 e 68 do Código

Penal.

Vítima Manoel Messias de Araújo

A culpabilidade não extrapolou as raias do tipo penal, razão pela

qual lhe deve ser reputada como favorável. Com relação aos  antecedentes

criminais, tem-se que a ré é primária, uma vez que contra ela há um processo

e um inquérito policial, sem, contudo, existir sentença penal condenatória com

trânsito em julgado1. A conduta social, que diz respeito ao comportamento do

agente no seio social, familiar e profissional, deve ser valorada positivamente,

pois os depoimentos das testemunhas de defesa atestam sua boa conduta. Já

1 O Tribunal, decidindo o tema 129 da Repercussão Geral, por maioria e nos termos do voto do Relator,
negou  provimento  ao  recurso  extraordinário,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski
(Presidente),  Rosa  Weber,  Luiz  Fux  e  Cármen Lúcia,  firmando-se  a  tese  de  que  a  existência  de
inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus
antecedentes para fins de dosimetria da pena. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux, que
proferiu  voto  em  assentada  anterior.  Presidiu  o  julgamento  o  Ministro  Ricardo  Lewandowski.
Plenário, 17.12.2014. (RE nº 591.054 – Data do Julgamento 17/12/2014)
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a  personalidade do  agente,  relacionada  com  a  sua  índole,  seu  perfil

psicológico e moral, deve-lhe ser reputada desfavorável, eis que não hesitou

em tirar proveito da ignorância de pessoa humilde, necessitada e idosa. Os

motivos do crime são injustificáveis, pois a apelante praticou o delito apenas

com o intuito de obter renda fácil. Também desfavoráveis as  circunstâncias

do crime,  haja  vista  que o crime foi  praticado com abuso da confiança da

vítima, que lhe entregou cartões, documentos e senha, a fim de que o saque da

quantia  fosse  efetuada  e  posteriormente  entregue.  As  consequências do

crime foram bastante danosas, porquanto a vítima resultou privada da quantia

necessária à sua subsistência, inclusive tendo necessitado da intervenção de

uma  filha  para  a  aquisição  de  gêneros  alimentícios.  Por  fim,  quanto  o

comportamento da vítima,   pode-se afirmar que não há registro de que a

vítima tenha concorrido para o crime, sendo, portanto, desfavorável para à ré.

Dessa  forma,  valorando  negativamente  a  grande  maioria  das

circunstâncias judiciais (com exceção da culpabilidade, dos antecedentes e da

personalidade do agente), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses

de reclusão

Não se fazem presentes circunstâncias agravantes e atenuantes,

nem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela a qual fica a ré,

ora apelante, condenada definitivamente à pena de  01 (um ano) e 06 (seis)

meses de reclusão.

Estabeleço, para o cumprimento da pena, o regime inicialmente

aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP, devendo a reprimenda

ser cumprida em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal.

O art.  171 do CP estabelece, ainda, a aplicação cumulativa de

pena  de  multa.  Dessa  forma,  valendo-me  da  análise  das  circunstâncias
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judiciais anteriormente realizada, fixo a pena-base em 30 (trinta) dias-multa, no

valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. 

Ausentes  agravantes  e  atenuantes,  bem  como  causas  de

aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a  pena de multa em  35

(trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo

vigente ao tempo do fato.

Vítima Maria de Lourdes Silva 

A culpabilidade não extrapolou as raias do tipo penal, razão pela

qual lhe deve ser reputada como favorável. Com relação aos  antecedentes

criminais, tem-se que a ré é primária, uma vez que contra ela há um processo

e um inquérito policial, sem, contudo, existir sentença penal condenatória com

trânsito em julgado2. A conduta social, que diz respeito ao comportamento do

agente no seio social, familiar e profissional, deve ser valorada positivamente,

pois os depoimentos das testemunhas de defesa atestam sua boa conduta. Já

a  personalidade do  agente,  relacionada  com  a  sua  índole,  seu  perfil

psicológico e moral, deve-lhe ser reputada desfavorável, eis que não hesitou

em tirar proveito da ignorância de pessoa humilde, necessitada, idosa e não

alfabetizada. Os motivos do crime são injustificáveis, pois a apelante praticou

o delito apenas com o intuito de obter renda fácil. Também desfavoráveis as

circunstâncias do crime, haja vista que o crime foi praticado com abuso da

confiança da vítima, que lhe entregou cartões, documentos e senha, a fim de

que  o  saque  da  quantia  fosse  efetuada  e  posteriormente  entregue.  As

consequências do crime foram bastante danosas, porquanto a vítima resultou

2 O Tribunal, decidindo o tema 129 da Repercussão Geral, por maioria e nos termos do voto do Relator,
negou  provimento  ao  recurso  extraordinário,  vencidos  os  Ministros  Ricardo  Lewandowski
(Presidente),  Rosa  Weber,  Luiz  Fux  e  Cármen Lúcia,  firmando-se  a  tese  de  que  a  existência  de
inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus
antecedentes para fins de dosimetria da pena. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux, que
proferiu  voto  em  assentada  anterior.  Presidiu  o  julgamento  o  Ministro  Ricardo  Lewandowski.
Plenário, 17.12.2014. (RE nº 591.054 – Data do Julgamento 17/12/2014)
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privada da quantia necessária à sua subsistência, inclusive tendo necessitado

da intervenção de uma filha para a aquisição de gêneros alimentícios. Por fim,

quanto o comportamento da vítima,  pode-se afirmar que não há registro de

que a vítima tenha concorrido para o crime, sendo, portanto, desfavorável para

à ré.

Dessa  forma,  valorando  negativamente  a  grande  maioria  das

circunstâncias judiciais (com exceção da culpabilidade, dos antecedentes e da

personalidade do agente), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses

de reclusão

Não se fazem presentes circunstâncias agravantes e atenuantes,

nem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela a qual fica a ré,

ora apelante, condenada definitivamente à pena de  01 (um ano) e 06 (seis)

meses de reclusão.

Estabeleço, para o cumprimento da pena, o regime inicialmente

aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP, devendo a reprimenda

ser cumprida em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal.

O art.  171 do CP estabelece, ainda, a aplicação cumulativa de

pena  de  multa.  Dessa  forma,  valendo-me  da  análise  das  circunstâncias

judiciais anteriormente realizada, fixo a pena-base em 30 (trinta) dias-multa, no

valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. 

Ausentes  agravantes  e  atenuantes,  bem  como  causas  de

aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a  pena de multa em  35

(trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo

vigente ao tempo do fato.

Da Continuidade Delitiva
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Uma vez devidamente configurada a prática do delito do art. 171,

caput, do CP, contra as vítimas Manoel Messias de Araújo e Maria de Lourdes,

convém pontuar que esses crimes, idênticos, foram praticados nas mesmas

circunstâncias  de  tempo,  lugar  e  modo  de  execução.  Logo,  impende

reconhecer  o  cometimento  dos  delitos  em  continuidade  delitiva,  atraindo,

portanto, aplicação do art. 71 do CP. 

Desta  feita,  reconhecida  prática  de  crime  continuado,  aplico  a

pena mais grave fixada para os crimes, in casu, 01 (um) ano e 06 (seis) meses

de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. 

Em razão de haver o agente haver  cometido 02 (dois)  crimes,

entendo que a pena deverá ser majorada de 1/6, ou seja,  respectivamente,

deverão ser  acrescidos 06 (seis)  meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

resultando  em  um  pena  definitiva  de  02  (dois)  anos  de  reclusão  e  40

(quarenta) dias-multa.  

Fixada  tal  pena  definitiva,  verifico  presentes  os  requisitos

objetivos e subjetivos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo

qual substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito,

sendo: a) uma prestação de serviço à comunidade (art. 46 do CP) por idêntico

período, devendo ser cumprida à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de

condenação ou oito horas semanais, em entidade a ser indicada pelo Juízo das

Execuções Penais; e b) uma pena pecuniária (art. 45, § 1º, do CP) no valor de

02 (salários) mínimos, vigentes ao tempo do fato,  para cada vítima, valores

esses a serem pagos no prazo de 10 (dez) dias contados da data do trânsito

em julgado da sentença, sem prejuízo da pena de multa aplicada.

Diante de tais razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mas, de

ofício, DESCLASSIFICO o crime do art. 102 da Lei nº 10.741/03 para o delito
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de  estelionato  (art.  171,  caput,  do  CP),  mantendo  a  pena  nos  termos  da

sentença.

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.

Amadeus Lopes Ferreira, Promotor   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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