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APELAÇÃO  CRIMINAL. ESTELIONATO.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. SUPLICA POR
ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN
DUBIO  PRO  REO.  INOCORRÊNCIA.
SUFICIÊNCIA  DE  PROVAS  PARA  A
CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

Havendo prova cabal da autoria e materialidade
do  crime  de  estelionato  descrito  na  denúncia,
restando  evidenciada  a  existência  do  elemento
subjetivo do tipo, qual  seja,  a vontade de obter
vantagem  ilícita  em  proveito  alheio,  induzindo
alguém  em  erro,  resulta  inviável  a  súplica
absolutória.

Incorrendo o acusado na norma incriminadora do
art. 171 do Código Penal, pela obtenção para si
ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante  artifício,  ardil,  ou  qualquer  outro  meio
fraudulento,  sem  a  demonstração  de  qualquer
justificativa  ou excludente  impõe-se a aplicação
do preceito penal secundário com a condenação
imputada. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados;

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

Cuida-se de  Apelação Criminal interposta por  Zenilson Batista

dos Santos (fl.355), contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª

Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina  Grande/PB  (fls.348/352), que  o

condenou a uma pena de  01 (um) ano e 06(seis) meses de reclusão e 20

(vinte) dias-multa, em regime aberto, nas sanções do art. 171, caput, do CP.  

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de

direitos, nas modalidades de prestação de serviços a comunidade ou entidade

pública  e  prestação  pecuniária  de  01  (um)  salário-mínimo,  a  ser  paga  a

entidade assistencial da referida cidade, a cargo do Juiz da Execução Penal.

O Apelante, em suas razões (fls.402/406),  alega que as provas

são  insuficientes  para  uma  condenação,  suplicando  por  absolvição,  com a

aplicação do princípio in dubio pro reo.

Em  sede  de  contrarrazões  (fls.408/409),  o  representante

Ministerial,  requereu  a  manutenção  da  decisão  a  quo,  em  todos  os  seus

termos.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  sua  Procuradora  Maria

Lurdelia  Diniz  de Albuquerque Melo,  exarou parecer  (fls.413/416),  opinando

pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Infere-se  dos  autos  que  o  representante  do  Ministério  Público,

ofereceu denúncia contra  Zenilson Batista  dos Santos,  como incurso  nas

Desembargador João Benedito da Silva
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sanções do art. 171, caput, do Código Penal. 

Consta da denúncia que em meados de setembro de 2010, o

acusado,  mediante  ardil,  obteve  vantagem  ilícita,  em  detrimento  da  vítima

Danilo Ramos da Silva, efetuando a venda de um veículo Gol e só entregando

a documentação (CRLV - Certificado de registro e licenciamento do veículo) a

vítima aproximadamente 20 dias depois da transação. 

Infere-se ainda de peça acusatória, que no dia 14 de outubro de

2010,  o  irmão  da  vítima,  Sr.  Edson  Ramos da  Silva  foi  preso  pela  Polícia

Rodoviária Federal, ao transitar com o referido veículo, por portar e referido

CRLV,  falso.

Extrai-se  também  da  denúncia  que  procedidas  investigações,

constatou-se a existência de diversos indícios de que o réu comumente se

utiliza dessa prática para a venda de veículos, afirmando a vítima, inclusive,

que o denunciado costuma comprar carros em nome de laranjas e revendê-los,

justamente para não serem pagos.

Concluída a instrução criminal,  o  magistrado de primeiro grau,

julgou procedente a pretensão punitiva Estatal e, por conseguinte, condenou o

Apelante nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal, a uma pena de 01

(um) ano e 06(seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime

aberto,  substituindo  a  reprimenda  por  duas  restritivas  de  direitos,  nas

modalidades de prestação de serviços a comunidade ou entidade pública e

prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, em local a ser designado pelo

Juízo da Execução Penal.

Inconformado, o Apelante recorreu, alegando que as provas são

insuficientes para uma condenação, suplicando por absolvição. 

No entanto, tenho que sem razão.

Desembargador João Benedito da Silva
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No caso, a materialidade restou demonstrada através do Laudo

de Exame Documentoscópico, (fls. 186/187).

A autoria, de igual modo, resta induvidosa, não obstante negue o

Apelante  quando do  seu interrogatório  em Juízo  (mídia  –  fl.329),  a  prática

delitiva,  afirma que, efetivamente, realizou a transação do veículo Gol com a

vítima,  muito  embora,  tenha  dito  não  ter  repassado  documento  falso

encontrado em poder daquela.

No  entanto,  a  vítima  Danilo  Ramos  da  Silva em  suas

declarações prestadas em Juízo (mídia - fl. 292), afirmou que não conhecia o

acusado e quem intermediou a venda do veículo VW/Gol 1.0, de cor branca,

placa GYL-8043/SP, pertencente ao acusado, fora o corretor Iremar Marinho de

Farias. Que o referido veículo não estava registrado em nome do réu. Que

comprou o carro e acertou com o acusado para pagar no início a metade do

valor e o restante quando o acusado trouxesse o documento, tendo este lhe

entregado o carro. Afirmou que seu irmão Edson Ramos da Silva retornava da

cidade de Caruaru/PE, no supracitado veículo, momento em que fora abordado

pela polícia rodoviária federal, a qual solicitou o CRLV - (Certificado de registro

e licenciamento do veículo) e fora constatado que o documento era adulterado,

sendo apreendido o carro. Que o veículo em si não tinha adulteração nenhuma,

só o documento. Que depois o acusado devolveu a sua moto que fora dada

como parte da compra do referido veículo, e o restante do dinheiro até hoje

perdeu. Que teve um prejuízo mais ou menos de R$ 3.000,00 (mídia - fl. 292).

Por  sua vez,  corroborando com o que fora dito  pela vítima,  a

testemunha Ministerial Iremar Marinho de Farias (mídia – fl.329), disse que

conhece  acusado  e  vítima  apenas  de  vista,  que  tomou  conhecimento  da

compra e venda do veículo, afirmando que levou a vítima até a residência do

acusado para realizar a compra do referido veículo e que na ocasião da venda,

o réu estava na posse de um documento atrasado, tendo a vítima solicitado a

Desembargador João Benedito da Silva
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CRLV  (Certificado  de  registro  e  licenciamento  do  veículo)  atualizado  do

automóvel, oportunidade em que o réu prometeu entregar posteriormente. Que

no momento o acusado não entregou o recibo de compra e venda do referido

veículo, disse ainda, que somente dias depois, a vítima recebeu o recibo. Que

tomou conhecimento que o irmão da vítima Edson Ramos da Silva fora preso

pela  Polícia  Rodoviária  Federal,  em razão  do  documento  falso  do  referido

veículo. Que a vítima não tinha conhecimento de que o documento era falso,

que a vítima quando comprou o carro trocou por uma moto e deu uma quantia

em dinheiro  ao  acusado.  Que tem conhecimento  que o  acusado compra e

vende carro. 

Assim, pelas provas colhidas, verifica-se que o Apelante manteve

a vítima em erro, obtendo para si vantagem ilícita, em prejuízo da vítima que

adquiriu  o  carro  achando  que  estava  fazendo  o  negócio  certo,  quando  na

verdade, o documento era falso, ocasionando a apreensão do veículo, ficando

o ofendido sem o veículo e o dinheiro pago.

Registre-se que a ação tipificada no estelionato é a obtenção de

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,

mediante  artifício,  ardil  ou  qualquer  outro  meio  fraudulento.  A característica

fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir ou

manter em erro a vítima, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita.

No estelionato a vítima é enganada mediante fraude, sendo esta

a causa e o engano o efeito.

Consoante  lição  de  Guilherme  de  Souza  Nucci,  induzir  ou

manter em erro: 

"significa  conseguir  um  benefício  ou  lucro
ilícito  em  razão  do  engano  provocado  na
vítima.  Esta  colabora  com  o  agente  sem
perceber  que  está  se  despojando  de  seus

Desembargador João Benedito da Silva
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pertences.  Induzir  quer  dizer  incutir  ou
persuadir e manter significa fazer permanecer
ou  conservar.  Portanto,  a  obtenção  da
vantagem indevida deve-se ao fato de o agente
conduzir  o  ofendido  ao  engano  ou  quando
deixa que a vítima permaneça na situação de
erro  na  qual  se  envolveu  sozinha". (NUCCI,
Guilherme de  Souza.  Código  Penal Comentado  -
13ª  Ed.rev.  atual  e  ampl.  -  São  Paulo:  Editora
Revista dos Tribunais, 2013 - p. 866). 

Neste sentido, tem entendido os Tribunais Pátrios:

STJ:  "Para  que  se  configure  a  prática  do
crime  de  estelionato  é  necessário   que  o
agente  atue  de  forma  a  induzir  ou  manter
alguém  em  erro,  mediante  artifício  ardil,  ou
qualquer  outro  meio  fraudulento,  obtendo,
com  isso,  vantagem  patrimonial  ilícita."
(EJSTJ 34/270) 

“Caracteriza-se o estelionato pela presença de
seus  elementos  constitutivos,  a  saber:  o
artifício fraudulento, o induzimento, por meio
dele, das vítimas em erro, o prejuízo por estas
sofrido,  o  correspondente  locupletamento
ilícito dos agentes e do dolo” (RT 572/385).

“Comete  estelionato  aquele  que,  mediante
fraude, induz outrem a erro, com o intuito de
obter  vantagem  ilícita,  em  prejuízo  alheio”
(RTTACRIM  38/153).  No  mesmo  sentido,  RT
708/316.

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.  Apelação  Criminal
1.0433.09.275989-6/001.  Relator(a):  Des.(a)  Júlio
Cezar Guttierrez. Data de Julgamento: 13/03/2013)

Desembargador João Benedito da Silva

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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Dessa  forma,  ante  as  provas  contidas  no  caderno  processual,

mesmo tendo a defesa colhido esforços no sentido de absolver o Apelante,

esta, em nada prosperou, não conseguindo provar as alegações apresentadas,

restando, portanto, provadas a materialidade e autoria do delito pelo qual fora

condenado, o que afasta a aplicação do brocardo in dubio pro reo.

Assim, vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre

convencimento,  segundo  o  qual  o  Juiz  forma  a  sua  convicção  pela  livre

apreciação da prova, indícios veementes equivalem a qualquer outro meio de

prova  e  são  aptos  para  embasar  uma  condenação  criminal,  desde  que

justificada e fundamentada.

Por  outro  lado,  embora  não  tenha  sido  objeto  do  recurso,

analisando a sentença atacada (fls.  348/352),  verifica-se que o quantum da

pena fixada, se apresenta proporcional  e suficiente à reprovação do fato, não

merecendo qualquer reforma.

Frente  ao  exposto,  nego  provimento  ao  apelo,  mantendo  a

decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Carlos Martins Beltrão Filho, revisor, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sarmento

Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


