
1

 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0004854-32.2015.815.2002  –  1ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Fabiano de Almeida Ferreira
ADVOGADO : Saulo de Tarso Araújo Pereira
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO
SIMPLES.  Artigo  171,  caput,  do  Código  Penal.
Pedido  de  absolvição.  Impossibilidade.  Autoria  e
materialidade  consubstanciadas.  Fraude  no
pagamento por  meio  de cheque pós-datado sem
provisão  de  fundos,  bem  como  com  conversas
enganosas.  Relevância  da  palavra  da  vítima.
Condenação mantida. Recurso desprovido.

-  Comprovado  nos  autos  que  o  réu  obteve
vantagem  ilícita,  mediante  a  utilização  de  meio
fraudulento,  consistente  na  emissão  de  cheque,
sem provisão de fundos, bem como com conversas
enganosas,  caracterizado  está  o  crime  de
estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código
Penal.

-  Nos crimes de estelionato, a palavra da vítima
quando  em  harmonia  com  as  demais  provas
carreadas  no  decorrer  da  instrução  processual,
constitui  prova  suficiente  para  embasar  o  édito
condenatório.
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Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO
AO APELO, em harmonia parcial com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,
Fabiano de Almeida Ferreira, qualificado nos autos, foi denunciado como
incurso nas sanções do art. 171, caput do Código Penal.

Narrou a inicial  acusatória que o réu, mediante meio
ardil, induzindo e mantendo em erro a vítima, obteve para si vantagem
ilícita mediante fraude em pagamento por meio de cheque que teve o
pagamento frustrado, primeiramente, por falta de previsão de fundos e,
posteriormente, pelo cancelamento da conta-corrente respectiva.

Acrescenta  a  peça  denunciativa  que  o  acusado,  ao
fechar a compra de um veículo da marca Honda, modelo CIVIC, cor preta,
ano 2002, de placa MYS 1601-PB, pelo valor de R$ 19.500,00 (dezenove
mil e quinhentos reais), com Jonas Galdino de Melo, entregou a este, no
ato do recebimento do veículo, o cheque nº. 850016, da conta-corrente
n°.  54.569-4,  agência  n°.  1234,  do  Banco  do  Brasil,  emitido  por  sua
esposa, Rayane Raranaya Silvestre de Resende, e programado para o dia
16 do mês de setembro do ano de 2014.

Segue narrando a inicial acusatória que a vítima Jonas
Galdino de Melo tentou sacar o cheque supracitado, mas lhe foi negado,
por insuficiência de fundos, e em uma segunda pretensão de receber o
valor  referente  ao  veículo,  tentou  depositar  o  cheque  em  sua  conta,
alguns  dias  depois,  sendo  novamente  negado,  desta  vez  por
encerramento da conta referente aquele cheque.

Denúncia recebida em 12 de agosto de 2015 (fl. 02).

Finda a instrução criminal, o douto juiz primevo julgou
procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas sanções do
artigo 171,  caput, do CP, à reprimenda definitiva de 02 (dois) anos de
reclusão, no regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa (fls. 321/326).

A  reprimenda  foi  substituída  por  duas  restritivas  de
direitos, nas modalidades a serem estabelecidas pelo juízo das Execuções
Penais, de acordo com as aptidões do condenado.
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Foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

Irresignada, a defesa interpôs apelação (fl. 332).

Em suas razões (fls. 335/342) pugna, em suma, pela
absolvição, ad argumentum insuficiência probatória.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  343/347,  rebatendo
os  argumentos  defensivos  e  rogando  pela  manutenção  da  sentença
condenatória em todos os seus termos. 

Nesta instância revisora, a Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra da insigne Procuradora de Justiça, Dra. Maria Lurdélia
Diniz de Albuquerque, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:  Exmo.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

 
Ab  initio,  conheço  do  recurso  interposto,  pois,

presentes os requisitos de admissibilidade.

Inexistem preliminares, passo ao exame do mérito.

Como relatado alhures, o apelante foi condenado pelo
delito de estelionato praticado contra a vítima Jonas Galdino de Melo, por
ter auferido vantagem ilícita na compra de um carro, mediante fraude em
pagamento por meio de cheque, em prejuízo desse.

In  casu,  pugna  a  defesa,  pela  absolvição,  ao
argumento, em suma, de insuficiência probatória.

Todavia, o pleito não merece ser acolhido. Vejamos.

A  materialidade  e  autoria  delitiva  dos  estelionatos
restaram  evidenciadas  pelo  boletim  de  ocorrência  (fls.  07/08),  pelos
documentos encartados nos autos – cheque,  infrações de trânsito com
carro da vítima, licenciamento e ipva do carro do ofendido (fls. 07/09) -,
e, notadamente, pela prova oral colhida.

A vítima Jonas Galdino de Melo, ouvida em juízo (fl.
283), afirmou que:

“(…)  após  anunciar  seu  carro  no  site  de  compra  e
venda  "OLX",  marcou  um encontro  com Fabiano,  no
Trevo Autopeças, e lá fizeram a negociação, em que ele
entregou o veículo, com recibo assinado, e o acusado
lhe entregou um cheque, para 30 dias, no valor de R$
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19.500,00,  como garantia  do  pagamento  do  veículo.
(…) ao avisar Fabiano que sacaria o cheque citado, o
mesmo pediu que ele demorasse mais um pouco, por
ter  sido  assaltado  na  cidade  de  Recife,  tendo  sido
subtraído o dinheiro do veículo. (…) ao tentar sacar o
cheque,  lhe  foi  informado  que  não  havia  fundos
naquela conta,  e numa segunda tentativa,  desta vez
para depositar o cheque, lhe foi informado que aquela
conta  havia  sido  encerrada.  (...)  foi  à  loja  do
denunciado  algumas  vezes  para  tentar  negociar  o
pagamento,  mas ele  continuou mantendo-o em erro,
chegando  a  informar  que  caso  entrasse  com  um
processo,  ele  diria  em  juízo  que  pagou  o  veículo
integralmente  e  estaria  tentando  receber  o  valor
novamente.  (...)  havia  bloqueado o  veículo  junto  ao
DETRAN,  e  ao  investigar  seu  paradeiro,  conseguiu
descobrir  que  o  mesmo  departamento  havia
desbloqueado-o, e transferido para nome de terceiro,
estando em prejuízo até hoje. (...)”.

A declarante  Jéssica  Félix  do  Nascimento,  esposa  do
ofendido, na fase judicial (fl. 283 – mídia digital), afirmou que seu marido
foi  vítima  do  denunciado,  reconhecendo  assim,  Fabiano  de  Almeida
Ferreira,  como sendo o  autor  do delito.  Disse,  ainda,  que estava com
Jonas no momento  em que o  cheque não foi  aceito  e  que ele  tentou
negociar,  por  várias  vezes,  o  pagamento  do  veículo,  mas  Fabiano
continuou a enganá-lo.

A testemunha Ricardo Germano da Silva, em juízo (fl.
283 - recurso audiovisual),  esclareceu que reconhecia o acusado como
sendo o negociante que enganou Jonas Galdino. Informou que pediu que o
acusado o acompanhasse até a delegacia, e o mesmo disse-lhe que na
justiça  resolveria,  pois  tudo  era  uma "palhaçada".  Disse  ainda,  que  o
ofendido permanece, até o momento, no prejuízo. Por fim, afirmou que o
carro  foi  emplacado  na  cidade  de  Bayeux  e  a  vítima  teria  vendido  o
veículo para comprar uma casa.

Por  sua vez,  o  apelante  Fabiano de Almeida Ferreira
negou as  acusações.  Alegou que conheceu Jonas  pois  o  mesmo havia
colocado o veículo à venda no site de compra e venda "OLX", pelo valor de
R$ 17.500 (dezessete mil e quinhentos reais), e na época quis trocar pelo
seu, que também estava anunciado. Aduziu que Jonas ia lhe voltar R$
2.000,00 (dois mil reais) pela troca do veículo, e como já havia recebido
esse valor e não haveria a troca, comprou o veículo da vítima por R$
17.500 (dezessete mil e quinhentos reais) mais os R$ 2.000,00 (dois mil
reais)  que  lhe  foram  pagos,  passando  um  cheque  no  valor  de  R$
19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Explicou ainda, que pagou,
em espécie, o valor de R$ 17.500 (dezessete mil e quinhentos reais) à
vítima, e vendeu o veículo para uma terceira pessoa, entregando o carro
com o recibo assinado para que ele resolvesse a autenticação com Jonas,
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não sabendo, portanto, o atual paradeiro do veículo. Por fim, disse que
também responde a outro processo por estelionato e um por apropriação
indébita.

Todavia,  sua  negativa  não  se  sustenta  diante  das
provas coligidas aos autos.

Como é cediço, nos crimes de estelionato, a palavra da
vítima quando em harmonia com as demais provas carreadas no decorrer
da instrução processual, constitui prova suficiente para embasar o édito
condenatório. 

Nesse sentido:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO.  PRELIMINAR.
INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  EXPOSIÇÃO  DO  FATO
CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS.
ARTIGO  41  DO  CPP.  REJEIÇÃO.  FRAUDE  NO
PAGAMENTO  POR  MEIO  DE  CHEQUE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  DOLO
EVIDENCIADO.  RELEVÂNCIA  DA  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA. PENA  MAIS
BRANDA.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  TRÂNSITO
EM  JULGADO  NAS  CONDENAÇÕES  CONSTANTES  DA
FAC. SUBSTITUIÇÃO. CABIMENTO. (...) Mérito. Provado
o dolo de obter vantagem ilícita, mediante a utilização
de  meio  fraudulento,  consistente  na  emissão  de
cheque, que o apelante já sabia não ser resgatável, em
face  de  posterior  ordem  de  sustação,  frustrando-se,
assim,  o  pagamento  da  obrigação  à  vítima,
caracterizado está o crime de estelionato, previsto no
art. 171, § 2º, VI, do Código Penal. Mostrando-se as
circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, é o caso
de fixar a condenação no quantum mínimo. Ao acusado
que preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP é
permitido a substituição da pena privativa de liberdade
pela  restritiva  de  direitos.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO, para reduzir a pena para 01 (um) ano de
reclusão  e  10  (dez)  dias-multa  em regime  aberto  e
substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva
de  direto”.  (TJ-RJ  -  APL:
02197533420128190001  RJ  0219753-
34.2012.8.19.0001,  Relator:  DES.  JOAQUIM
DOMINGOS  DE  ALMEIDA  NETO,  Data  de
Julgamento:  13/01/2015,  SÉTIMA  CAMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 21/01/2015
17:49). Negritei.

Ora, diante dos fatos narrados, não há dúvidas de que
o acusado auferiu vantagem ilícita em prejuízo da vítima Jonas Galdino de
Melo, levando-lhe a erro, mediante cheque sem provisão de fundos, bem



6

como com conversas enganosas, pelo que resta impossível absolvê-lo pelo
crime do artigo 171, caput, do Código Penal, conforme postulou.

Eis a jurisprudência, nesse sentido:

“E  M  E  N  T  A  -  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  RECURSO
MINISTERIAL - FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO
DE  CHEQUE  PÓS-DATADO  SEM  PROVISÃO  DE
FUNDOS -  VENDA  DE  AUTOMÓVEIS  COM  FALSAS
PROMESSAS  DE  QUITAÇÃO  DOS  GRAVAMES
EXISTENTES  -  ESTELIONATO  NA  FORMA  SIMPLES  -
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  Os  réus
compraram inúmeros automóveis  de diversas vítimas
pagando  com  cheques  pós-datados,  os  quais  eram
devolvidos por insuficiência de fundos. Demonstrado
nos autos a intenção prévia de obterem indevida
vantagem econômica em prejuízo alheio, não há
que se falar em mero ilícito civil, posto que o fato
de  o  título  ser  pós-datado  é  suficiente  a
descaracterizar  o  crime de emissão  fraudulenta
de cheques, mas não o estelionato na forma do
"caput" do art. 171, do CP. Proprietários de garagem
revendiam  automóveis  eivados  de  ônus  junto  à
determinada  instituição  financeira,  com  falsas
promessas de adimplemento das parcelas vincendas da
alienação  fiduciária.  Os  acusados  agiam,  com  a
intenção  de  obterem  vantagem  ilícita,  em  prejuízo
alheio,  empregando  para  tanto  o  meio  fraudulento
consistente nas falsas promessas. É clara a má-fé dos
acusados, que atuavam com a intenção de induzir os
"clientes" em erro, que se deixaram enganar, diante da
aparente  estabilidade  da  empresa,  que  contava  com
quase 30 (trinta) anos de mercado”. (TJ-MS - APL:
00600246920098120001  MS  0060024-
69.2009.8.12.0001,  Relator:  Des.  Dorival
Moreira  dos  Santos,  Data  de  Julgamento:
29/04/2013,  1ª  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: 09/05/2013). 

APELAÇÃO CRIME.  CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ESTELIONATO.  EMISSÃO  DE  CHEQUE  DE  CONTA
ENCERRADA.  Rejeitada  a  preliminar  de  nulidade  do
processo.  Comprovada  a  materialidade  e  autoria
do  delito,  bem  como  o  dolo  do  acusado,  que
emitiu  cheques  de  conta  encerrada  para
pagamento de mercadorias. Condenação mantida.
Reexaminadas, de ofício, as circunstâncias judiciais do
art.  59  do  CP.  Reduzida  a  pena-base  e,
conseqüentemente, a pena pecuniária. Tendo em vista
que a norma prevista no art. 387, IV CPP possui cunho
misto -  penal  e processual  -,  não pode ela retroagir
para  prejudicar  o  réu.  Afastada,  de… (…). (TJ-RS  -
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ACR: 70042612234 RS,  Relator:  Cláudio Baldino
Maciel,  Data de Julgamento: 14/07/2011, Sexta
Câmara  Criminal,  Data  de  Publicação:  Diário  da
Justiça do dia 21/07/2011).

ESTELIONATO - CHEQUES PROVENIENTES DE CONTA
ENCERRADA - CIÊNCIA DE TAL CIRCUNSTÂNCIA POR
TODOS  OS  RECORRENTES  -  PLEITO  ABSOLUTÓRIO
INVIABILIZADO  -  PEQUENA  REDUÇÂO  DAS
REPRIMENDAS IMPOSTAS A DOIS DOS RECORRENTES.
Se tinham plena ciência os recorrentes da origem
espúria  dos  cheques,  sabendo originarem-se os
títulos  de  conta  bancária  encerrada,  não  lhes
socorre a invocação da ausência de dolo. Atendo-
se  as  circunstâncias  judiciais  em  padrões  de
normalidade,  injustifica-se  a  exacerbação  das
reprimendas impostas a dois dos recorrentes, impondo-
se sua diminuição ao mínimo patamar legal.
(TJ-MG - APR: 10342130010446001 MG, Relator:
Matheus  Chaves  Jardim,  Data  de  Julgamento:
18/06/2015,  Câmaras  Criminais  /  2ª  CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2015).
Destaques nossos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, em
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos  Martins  Beltrão  Filho, Presidente da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator,  Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento  da  vaga  de  desembargador),  Revisor,  e João
Benedito da Silva (vogal). 

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora
Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho”  do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em 19 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


