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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0008019-55.2014.815.0181 – 1ª Vara da Comarca
de Guarabira/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Dausiley Sampaio Cortez
ADVOGADO: Cláudio de Oliveira Coutinho (OAB/PB 18.874) e Genival Batista
Lima Júnior (OAB/PB 21.885)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA E ESTELIONATO. ARTIGOS 168 E
171,  §  2º,  I,  AMBOS  DO  CÓDIGO  PENAL.
LOCAÇÃO  DE  VEÍCULO  COM  POSTERIOR
VENDA DO MESMO. APELO OBJETIVANDO A
ABSOLVIÇÃO.  ARGUMENTOS  DEFENSIVOS
INSUBSISTENTES.  VÍTIMAS  E
TESTEMUNHAS  ACORDES  EM  SUAS
DECLARAÇÕES.  PRESENÇA DO  ELEMENTO
SUBJETIVO  DOS  TIPOS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
PRINCÍPIO  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO.
REDUÇÃO  DA  REPRIMENDA  AO  MÍNIMO
LEGAL.  ACOLHIMENTO.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO 

1.  Sendo suficientes as provas carreadas aos autos
na  forma  como  ficou  evidenciado  na  decisão  do
Juízo  a  quo, mantém-se  a  condenação  do
denunciado,  visto  que,  configurado  os  elementos
subjetivos dos tipos penais dos arts. 168 e 171, § 2º,
I, ambos do CP, animus rem sibi habendi e animus
lucri faciendi.

2.  Verificação  de  circunstâncias  negativadas
indevidamente  na  pena  base.  Redução  da  pena
imposta.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,
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ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar  provimento  parcial  ao  recurso para
diminuir a pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-
multa  no  valor  unitário  de  1/30  (um trinta  avos)  do  salário-mínimo,  mantido  o
regime fechado. Expeça-se guia de execução provisória.

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  da  Comarca  de  Guarabira/PB, Dausiley
Sampaio Cortez, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções
do nos artigos 168 e 171, §2º, I, ambos do Código Penal (fls. 02/04).

A inicial acusatória afirma que o acusado, no mês de janeiro de
2014, locou um veículo Corsa Classic na locadora LOKEBEM, de propriedade da
vítima, Sr. Pedro Soares Filho, permutando, em seguida, pelo veículo Ford Ka, ano
2013, placa NQD 9591, acordando, na oportunidade, o valor de R$120,00 (cento e
vinte reais) pela locação diária do automóvel, por tempo indeterminado.

Continua a narrativa da inicial informando que setenta e quatro
dias após a locação, o acusado deixou de realizar o pagamento do valor acordado e
sumiu com o bem locado. Após se apropriar do veículo, passou a agir como se fosse
dono e, se fazendo passar pelo médico cardiologista, utilizando o pseudônimo “Dr.
Sampaio Cortez”, alienou o automóvel a um terceiro, Sérgio Barbosa da Silva,  pelo
valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), como forma de quitar o débito contraído
com este no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

Recebimento da denúncia em 03.02.2015 (fl.93).

Foi determinado a instauração do incidente de insanidade mental
a pedido da defesa (fls. 107-108), o qual concluiu que o censurado é imputável. 

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelas  partes  (fls.  241/245  e  248/259,  Vol.  III),  a  juíza  a  quo sentenciou  às  fls.
265/274, (Vol. III), julgando procedente a denúncia para condenar Dausiley Sampaio
Cortez nas penas dos artigos 168 e 171, §2º, I, ambos do Código Penal, a uma pena
definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 80 (oitenta) dias-multa.

Irresignado, o réu apelou às fls. 276, cujas razões se encontram
às fls. 277/287, pugnando pela absolvição sob a tese da ausência de provas para uma
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condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de estelionato
(art. 171, §2º, I do CP) para o crime de apropriação indébita nos termos do art. 168
c/c art. 16 do CP. Ao final, pela redução da pena base ao mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais às fls. 291/297, Vol III, opinando para
que seja negado provimento ao recurso.

Já nesta Instância,  seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer, opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja
redimensionada a pena base dos crimes de apropriação indébita e estelionato. (fls.
313/317, Vol. III).

É o relatório.

VOTO

1. 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 05 (cinco) dias (art. 593,
caput, do CPP) – já que o recurso foi ajuizado em 08/11/2016 e o réu tomou ciência
da decisão em 25/04/2017 (certidão à fl.  307/v, Vol.  III),  adequação e  além não
depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância à Súmula
n° 24 do TJPB.

2. Do Mérito

2.1. Da absolvição por ausência de provas

Trata-se  de  recurso  em  que  o  apelante,  irresignado  com  a
sentença que o condenou nas sanções dos artigos 168 e 171, §2º, I, ambos do Código
Penal, pugna por sua absolvição, arguindo ausência de provas para a condenação.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de estelionato para o crime
de apropriação indébita.

Todavia, não há como acolher tal pretensão.

Consoante  ficou  evidenciado  no  caderno  processual,  em
especial,  nos relatos das testemunhas e da vítima, ouvidas tanto na esfera policial
(fls.  06/12) quanto em Juízo (mídia/DVD – fl. 235),  vê-se que restou comprovado
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que Dausiley Sampaio Cortez, de fato, apropriou-se indevidamente do veículo após a
locação, deixando de efetuar o pagamento do valor acordado, desaparecendo com o
bem locado. 

E ainda, que o apelante,  após se apropriar do veículo, passou a
agir como se fosse legítimo proprietário e, se passando pelo médico cardiologista Dr.
Sampaio Cortez, alienou o automóvel pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil
reais), como forma de quitar um débito contraído com a segunda vítima o Sr. Sérgio
Barbosa da Costa, no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

Ademais, consoante se depreende, no dia 14 de julho de 2014,
após informações de que o acusado se encontrava em audiência no Juizado Cível da
capital,  a vítima, Pedro Soares Filho se dirigiu até o Fórum, momento em que o
acusado informou que o veículo se encontrava no município de Mataraca/PB, após
deslocar-se  a  referida  cidade,  o  automóvel  fora  encontrado  em poder  de  Sérgio
Barbosa, o qual afirmou que havia adquirido o mencionado automóvel como forma
de pagamento de uma dívida.

Consoante se verifica nos autos, o próprio denunciado, na esfera
policial  confessou  que  locou  o  veículo,  deixou  de  efetuar  o  pagamento  e  não
devolveu o automóvel deixando o carro com Sérgio como garantia de uma dívida
(fls. 12-13).

Contudo, em juízo (fl. 144), mudou a versão dos fatos, alegando
que  nunca  deixou  de  efetuar  o  pagamento  da  locação  e  que  teria  deixado  o
automóvel com Sérgio como garantia de uma dívida que tinha com ele.

A  negativa  do  apelante  vai  de  encontro  às  demais  provas
constantes nos autos. A narrativa que se colhe dos autos é que o acusado locou à
vítima Pedro  Soares  Filho  e  o  repassou,  a  título  oneroso,  à  outra  vítima Sérgio
Barbosa da Silva.

Em que pese as declarações prestadas pelo acusado, a negativa
de autoria restou plenamente suprida,  mormente os depoimentos das vítimas e o
contexto  probatório,  verificando-se  a  adequação dos  fatos  aos  tipos  penais  a  ele
imputados em perfeita harmonia. 

No  presente  caso,  a  materialidade  e  autoria  delitivas  se
encontram consubstanciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.02-13), Termo de
Apreensão  (fl.  16),  Termo de  Entrega  (fl.  17)  bem como  pelas  declarações  das
vítimas e testemunhas ( fls. 06-11 e fl. 235).
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Assim,  existe  no  caderno  processual,  provas  suficientes  para
manter as condenações do réu, eis que o conjunto probatório colacionado comprova
a prática dos delitos de estelionato e apropriação indébita, notadamente,  quando o
réu Dausiley Sampaio Cortez deixou de efetuar o pagamento do valor acordado e
sumiu com o veículo locado, passando a agir como se fosse dono e, em seguida,
manteve a vítima Sérgio Barbosa da Silva em erro, alienando o veículo como forma
de quitar sua dívida com o ofendido e ainda recebendo dinheiro deste, tendo a vítima
Sérgio Barbosa da Costa teve um prejuízo de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais),
utilizando-se para tanto, de artifícios ardis, da ingenuidade e da boa fé de ambas as
vítimas.

Assim já decidiu este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO.
LOCAÇÃO  DE  DOIS  VEÍCULOS  COM
POSTERIOR  VENDA  DOS  MESMOS.  APELO
OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO.  AUTORIA E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  ANÁLISE,
DE  OFÍCIO,  DA PENA IMPOSTA.  REDUÇÃO
DA  REPRIMENDA.  DESPROVIMENTO
RECURSAL COM  DIMINUIÇÃO,  DE  OFÍCIO,
DA PENA APLICADA. 1. Apelante condenado por
estelionato.  Locação  de  veículos,  em  dois
momentos  distintos,  com  venda  dos  mesmos  a
terceira  pessoa.  Comprovação  da  autoria  e  da
materialidade.  Impossibilidade  de  absolvição.  2.
Análise, de ofício, da pena aplicada. Verificação de
circunstâncias  negativadas  indevidamente  na  pena
base. Redução da pena imposta. 3. Desprovimento
do  recurso  com  diminuição,  de  ofício,  da
reprimenda.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00018372220148152002,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES.  CARLOS
MARTINS  BELTRÃO  FILHO  ,  j.  em  18-05-
2017)”. 

Em situações semelhantes, outros tribunais pátrios já decidiram:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  NA
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MODALIDADE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA
COMO PRÓPRIA. (ART. 171, §2º, INCISO I, C/C
ART.  71  DO  CP).  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  SUFICIENTE  A  SUSTENTAR  A
CONDENAÇÃO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. I.  Para que se tipifique o estelionato,
na  modalidade  disposição  de  coisa  alheia  como
própria (art. 171, § 2º, inciso I do CPB), exige-se a
demonstração  da  obtenção,  para  si  ou  para
outrem, da vantagem ilícita, do prejuízo alheio, do
artifício,  do  ardil  ou  do  meio  fraudulento
empregado com a venda, a permuta, a dação em
pagamento, a locação ou a entrega, em garantia,
da coisa de que não se tem a propriedade. III- Dos
depoimentos  colhidos  durante  a  instrução  criminal,
observa-se que a conduta do apelante guarda perfeita
adequação  com  a  norma  penal  do  artigo  171,  §2,
inciso I, do Código Penal, que tipifica o estelionato
na  modalidade  disposição  de  coisa  alheia  como
própria. Não restam dúvidas que o recorrente alienou
vários carros sabendo que não era o proprietário, para
auferir  vantagem  ilícita,  tornando  impossível  a
conclusão  do  negócio  pretendido.  III  –  Apelo
improvido. Decisão unânime. (TJPE; APL 0061292-
18.2012.8.17.0001;  Quarta  Câmara  Criminal;  Rel.
Juiz  Conv.  Evanildo  Coelho de  Araújo Filho;  Julg.
21/02/2017; DJEPE 20/03/2017). Grifos nossos.

“ESTELIONATO Disposição  de  coisa  alheia  como
própria  –  Dolo  –  Comprovação  –  Absolvição  -
Impossibilidade  –  Recurso  desprovido.  Pratica  o
crime  de  estelionato  aquele  que  vende  como
próprio  veículo  apreendido,  registrado  em nome
de  terceiro,  cuja  posse  detinha  apenas  em
decorrência de contrato de aluguel. (TJMG; APCR
2284737-68.2007.8.13.0313;  Ipatinga;  Terceira
Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Cézar Dias; Julg.
12/04/2011; DJEMG 01/06/2011). Grifos nossos.
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Não  há,  portanto,  que  se  falar  em  absolvição  e/ou
desclassificação dos  delitos,  devendo-se  manter  as  condenações pelas  práticas dos
crimes de apropriação indébita e estelionato em todos os seus termos.

2. 2. Da redução da pena:

Ao final, alega a defesa do acusado que há erro no tocante ao
quantum da pena aplicada, pugnando pela redução da pena base ao mínimo legal.

Tal pleito merece ser parcialmente acolhimento, tendo em vista
que  não  há  fundamentação  suficiente  para  a  pena  base  se  distanciar  de  forma
exacerbada do mínimo legal. Vejamos:

Inicialmente, cabe lembrar segundo estabelece o art. 59 do CP, o
magistrado  sentenciante  deve  fixar  a  reprimenda  em  um  patamar  necessário  e
suficiente  para  reprovação  e  prevenção do  crime e,  seguindo  o  critério  trifásico
estabelecido pelo art. 68 do CP, analisar as  circunstâncias judiciais, das quais deve
extrair a pena base para o crime cometido, sempre observando as basilares a ele
indicadas na lei penal. 

A respeito deste tema, colhe-se da doutrina de Guilherme de
Souza Nucci:

“O  juiz,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pelo
legislador  (mínimo  e  máximo,  abstratamente
fixados para a pena), deve eleger o  quantum ideal,
valendo-se  do  seu  livre  convencimento
(discricionariedade),  embora  com  fundamentada
exposição  do  seu  raciocínio  (juridicamente
vinculada).” (in, Código penal comentado. 9. ed. Rev.,
atual  e  ampl.  São  Paulo:  Revista  dos  Tribunais,
2008. p. 388).

Importante  se  deter  nas  capitulações  punitivas  imputadas  ao
recorrente na sentença (arts. 168 e 171, § 2º, I, ambos do Código Penal), in litteris:

“Art. 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que
tem a posse ou detenção:
Pena  -  reclusão, de 1  (um)  a  4  (quatro)  anos,  e
multa.
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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:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.
§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:
(...)
II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia
coisa  própria  inalienável,  gravada  de  ônus  ou
litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro,
mediante pagamento em prestações, silenciando sobre
qualquer dessas circunstâncias;

No caso  em tela,  observa-se  que  a  magistrada,  ao  proceder  a
dosimetria da pena base, fixou-a em 03 (três) anos de reclusão para a apropriação
indébita e em 03 (três) anos e 06 (seis) meses para o crime de estelionato, no entanto,
ao perlustrar  os termos da sentença referente  às circunstâncias  judiciais  (fls.272-
274),  observa-se  que  houve  equívoco  da  magistrada,  notadamente,  quando  da
exasperação na fixação da pena base acima do mínimo legal.

Para  tanto,  cumpre  observar  que  a magistrada  singular
estabeleceu,  a  pena base  para os  delitos praticados bem acima do mínimo legal,
todavia,  levando em consideração que as circunstâncias  judiciais  da  forma como
foram valoradas, não há como aplicar a pena base muito acima do mínimo legal.
Vejamos trecho da sentença guerreada:

“ (…) 1.Quanto ao crime de apropriação indébita
 
A culpabilidade mostra-se intensa, eis que sabedor
da  ilicitude  de  sua  conduta.  Reservo-me  para
apreciar os antecedentes na segunda fase para evitar
o  famigerado  bis  in  idem.  Conduta  social
reprovável. É conhecido como golpista. O motivo
do crime foi a vantagem financeira fácil e rápida. As
circunstâncias  são  desfavoráveis,  posto  que  o
locador confiou no censurado e não desconfiou do
golpe.  As  consequências  do  crime  foram graves,
pois  causou prejuízo à  vítima e  os  valores  nunca
foram devolvidos. O comportamento da vítima não
influiu ou interferiu na atitude. 
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Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 3
(três) anos de reclusão”.

2. Quanto ao crime de estelionato:

A culpabilidade mostra-se intensa, eis que sabedor
da  ilicitude  de  sua  conduta.  Reservo-me  para
apreciar os antecedentes na segunda fase para evitar
o  famigerado  bis  in  idem.  Conduta  social
reprovável. É conhecido como golpista. O motivo
do crime foi a vantagem financeira fácil e rápida. As
circunstâncias  são  desfavoráveis,  posto  que  a
vítima confiou no censurado, mormente por ele se
passar por médico, e não desconfiou do golpe. As
consequências do crime foram graves, pois causou
prejuízo imenso à vítima e os valores nunca foram
devolvidos.  O  comportamento da  vítima  não
influiu ou interferiu na atitude.

Diante de tais considerações, fixo a reprimenda em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão (...)”

Inicialmente, deve ser ressaltado que o “dolo”, em conformidade
com a teoria finalista da ação (Hans Welzel), é elemento subjetivo implícito do tipo,
consistente na vontade consciente dirigida à finalidade de realizar (ou aceitar que se
realize)  a  conduta  prevista  no  tipo  penal  incriminador,  não  podendo,  assim,  ser
inserida  na  análise  da  culpabilidade  que  tem  por  elementos:  a  imputabilidade,  a
potencial consciência sobre a ilicitude do fato e a exigibilidade da conduta diversa.

Ademais, não há que se confundir a culpabilidade que recai sobre
a conduta típica e ilícita do agente com a culpabilidade a que se refere o  caput do
artigo 59 do Código Penal. 

Neste diapasão, a simples consciência do caráter ilícito e dos fins
danosos de sua conduta, bem como da reprovabilidade do comportamento empregado
não constitui elemento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade.

Assim, verifico, no caso em tela, que as circunstâncias judiciais
valoradas negativamente foram utilizadas para exasperar a pena-base do recorrente de
forma exacerbada.
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Assim, entendo que o réu merece ter as penas reformadas.

Feitas estas considerações, passo a nova dosimetria:

1. Quanto ao crime de apropriação indébita

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
seu mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias- multa.

 Na segunda fase, tendo em vista a agravante da reincidência (o
censurado possui duas condenações, inclusive uma no Estado do RN, cuja decisão
está  amealhada  aos  autos  do  IP),  aumento  a  reprimenda  em 06 (seis)  meses  de
reclusão e 05 (cinco) dias-multa,  restando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses  de reclusão e 20 (vinte)  dias-multa,  à  base de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente à época dos fatos,  a qual torno definitiva ante a ausência
de causas de aumento ou diminuição.

2. Quanto ao crime de estelionato:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
seu mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias- multa.

 Na segunda fase, tendo em vista a agravante da reincidência (o
censurado possui duas condenações, inclusive uma no Estado do RN, cuja decisão
está amealhada aos autos do IP), aumento a reprimenda em seis meses de reclusão e
05 (cinco) dias-multa,  restando a  pena em 02 (dois)  anos e  06 (seis)  meses  de
reclusão  e  20  (vinte)  dias-multa,,  à  base  de  1/30  (um trigésimo)  do  salário-
mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva ante a ausência de causas
de aumento ou diminuição.

Atenta  à  regra  do  concurso  material  de  crimes,  somo  as
reprimendas,  fixando-as,  definitivamente,  em  05  (cinco)  anos  de  reclusão  e  40
(quarenta) dias-multa, a ser cumprida no regime, inicialmente, fechado.

Por fim, em razão da configuração da reincidência específica em
crime doloso, deixo de conceder o benefício da substituição da pena do art. 44 do
CP. Nesse sentido:

“Sendo  o  condenado  reincidente  específico,  pela
prática de crime doloso, não faz jus a substituição
da  pena  privativa  de  liberdade  pela  restritiva  de
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direitos. Inteligência do artigo 44, § 3.º, do Código
Penal”(STJ - T5 - HC 25887/RJ - Rel. Min. Laurita
Vaz - j. 27-05-03).

" Se o réu é reincidente por várias vezes em crime
de furto,  impossível é a concessão do sursis  ou a
substituição de sua pena por restritiva de direitos "
(TAMG - 2ª Câm. Mista - Ap. 390.708-4 - Rel. Juiz
Erony da Silva - j. 27-05-03).

Ante  o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para, alterar a dosimetria da pena definitiva fixada, reduzindo-a para 05 (cinco) anos
de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo, a ser cumprida no regime, inicialmente, fechado.

É o meu voto.

Comunique-se, servindo o presente como ofício.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio Alves  Teodósio,  no exercício da Presidência  da  Câmara
Criminal, dele participando, além de mim, relator, o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo
da Cunha Ramos, revisor.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Francisco Sarmento Vieira, 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
22 de agosto de 2017.

João Pessoa, 28 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    Relator
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