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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001383-47.2011.815.2002 –  1ª  Vara 
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Domingas Ladjane Matos de Aguiar
ADVOGADOS : Heratostenes Santos de Oliveira e outros
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato.  Art.  171, 
caput,  do  Código  Penal. Materialidade  e  autoria 
comprovadas. Condenação. Irresignação. Ausência 
de provas.  Inocorrência.  Provas firmes,  coesas e 
extreme de dúvidas. Palavras da vítima aliadas as 
demais  provas  dos  autos.  Condenação 
integralmente  mantida.  Desprovimento  do 
apelo.

- A recorrente obteve, para si, vantagem ilícita, em 
prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante 
meio fraudulento, de que teria uma determinada 
quantia  a  receber,  deixada  pelo  falecido  esposo 
junto  ao  INSS,  conduta  que  se  subsume 
perfeitamente  ao  preceito  normativo  contido  no 
art. 171, caput, do Código Penal.

- As palavras da vítima, desde que se mostre 
extremamente firmes e coerentes e nem de longe 
demonstrem a intenção de acusar um inocente, 
autorizam a condenação do acusado nos moldes da 
peça vestibular apresentada, o que é o caso dos 
autos.
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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, CONHECER E NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal, à fl. 265, da ré 
Domingas Ladjane Matos de Aguiar, irresignada com a sentença, de fls. 
252/260, que a  condenou como incursa nas sanções do art. 171,  caput, 
do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos e 08  (oito) meses  de 
reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,  e 20 (vinte) dias-
multa,  no valor  unitário  de  um trigésimo do salário  mínimo vigente  à 
época.

A teor do que disciplina o art. 482, I, alínea “d”, c/c o 
art.  387,  inciso  IV,  ambos  do  CP,  estabeleceu  indenização  mínima 
decorrente da infração penal praticada contra a vítima, no valor de R$ 
5.930,00  (cinco  mil  novecentos  e  trinta  reais).  Concedido,  ademais,  o 
direito de recorrer em liberdade.

Consoante se depreende das razões do apelo, nas fls. 
266/270, inexistem  provas  da  participação  delitiva  da  ré  no  delito 
apurado. Posto isso, espera a absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 273/275, 
pede o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, 
através de seu representante, Dr. Paulo Barbosa de Almeida, Procurador 
de Justiça, opinou pelo não provimento do apelo (fls. 282/285).

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Conheço do apelo, porquanto tempestivo, cabível e 
adequado. Sem preliminares, passo ao exame do mérito, cujo pleito 
absolutório se sedia na tese de ausência de provas para a condenação.

Segundo consta do apelo, “a magistrada se baseou nos 
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depoimentos da vítima, que não provou qualquer ligação de prestação de 
serviços com a recorrente, seja por recibo assinado, seja por um contrato 
de honorários advocatícios, seja por existência de possíveis processos, 
tendo a recorrente distribuído, ou seja, não há nos autos qualquer prova 
material que incrimine a mesma na tipificação descrita na sentença.”

Segundo a denúncia, de fls. 02/04, os fatos delituosos 
se desenrolaram da seguinte forma:

“(...)
Consta dos autos que Domingas Ladjane Matos de 
Aguiar obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de 
Josefa Maria Xavier Alves da Silva, a qual foi induzida e 
mantida em erro, mediante meio fraudulento.
De conformidade com o que foi apurado, Domingas 
Ladjane Matos de Aguiar enganou Josefa Maria Xavier 
Alves da Silva prometendo-a que seu falecido esposo 
tinha dinheiro a receber proveniente de ação que 
tramitava na Justiça e contra o INSS, no momento 
aproximadamente R$ 64.000,00, e que seria ela a 
beneficiária desse valor.
Para aplicar o golpe, Domingas Ladjane Matos de 
Aguiar ainda criou uma estória de que a filha do 
falecido esposo da vítima, proveniente de um outro 
casamento, estava procurando receber mencionada 
quantia e que era necessário pagar uma calção no valor 
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se destinaria ao 
pagamento de despesas, o que impediria que outra 
pessoa fosse contemplada com o benefício além dela.
Segundo foi colhido pela autoridade policial que 
conduziu as investigações Josefa Xavier Alves da Silva, 
impressionada com a versão apresentada por 
Domingas Ladjane Matos de Aguiar, acreditando ser 
verdadeira e que por esta não seria enganada, efetuou 
o pagamento da referida quantia.
Dias depois, Domingas Ladjane Matos de Aguiar voltou 
a procurar Josefa Maria Xavier Alves da Silva, pedindo-
lhe mais R$ 3.930,00, sob a alegação de que teria que 
repassar este valor para a advogada do seu falecido 
esposo, contudo, a exemplo do que fez com a quantia 
anterior, dela se apoderou.
Como forma de dar veracidade a sua farsa, Domingas 
Ladjane Matos de Aguiar passou para Josefa Maria 
Xavier da Silva um comprovante falso de depósito no 
valor de R$ 64.014,00, para dar a entender que o seu 
dinheiro estava resguardado e mais uma declaração 
dada por uma pessoa que identificou como sendo José 
Antônio Pacheco, no sentido de que o valor R$ 
3.843,00, foi utilizado para custear o processo de 
inventário de seu falecido esposo Manoel Francisco dos 
Santos.
Após Domingos Ladjane Matos de Aguiar levantar esses 
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valores mencionados, desapareceu, passando Josefa 
Maria Xavier Alves da Silva a lhe procurar, até quando 
descobriu que a mesma estaria que a mesma estaria 
presa, acusada do cometimento de crimes de 
estelionato, oportunidade em que ficou ciente ter sido 
vítima de idêntico crime.
(...)”

Levados os fatos ao conhecimento da autoridade 
policial, em 01/10/2008, logo foram colhidas declarações da vítima Josefa 
Maria Xavier Alves da Silva (fls. 14/15), bem como depoimentos de seu 
então genro à época dos fatos, Aluíso da Silva Costa (fls. 20/21), além de 
testemunhos de Moíses Serafim da Costa (fls. 16/17) e José Tavares da 
Silva (fls. 22/23).

Interrogada, no mesmo dia 01/10/2008, a então 
investigada e aqui apelante, Domingas Ladjane Matos Aguiar respondeu 
que se reservava ao direito de somente falar em juízo (fl. 18).

Distribuído os autos, em 03/02/2011 (fl. 25), 
retornaram por diversas vezes à Delegacia para conclusão do inquérito 
policial, sendo por fim, após encerramento, oferecida a denúncia, em 
19/12/2012 (fls. 02/04), devidamente recebida em 08/01/2013 (fl. 02)

Pois bem. Na judiciosa instrução, ocorrida em 
18/11/2013, podemos destacar as declarações da vítima, bem como o 
testemunho de seu agora ex-genro, os quais foram uníssonos e mesmo 
colhidos mais de 05 anos após o conhecimento do crime pela autoridade 
policial competente, em nada diferiram do que apresentou-se no ano de 
2008, consubstanciado na denúncia de 2012.

Ouvida no DVD, contigo na fl. 216, a vítima Josefa 
Maria Xavier Alves da Silva contou que a ré foi sua “advogada”, e o genro 
a conheceu em Jaguaribe numa data pretérita, perto da casa de um 
suposto cliente desta. Seu genro lhe disse que ela seria uma ótima 
advogada e que poderia resolver uma pendência financeira, na qual 
precisava receber uma quantia devida ao seu falecido marido Manoel 
Francisco dos Santos. Assim sendo, ela pediu ao genro que ele a 
trouxesse para conversarem, o que se fez no dia seguinte, logo ficando 
acordado que Domingas Ladjane Matos Aguiar resolveria os problemas da 
vítima.

Posteriormente, a ré foi novamente na casa da vítima já 
com um  processo desta em mãos e com um “papel”  com um 
levantamento da quantia devida, R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil 
reais), bem como com a justificativa de que o valor estaria a sua 
disposição no INSS por ordem de seu falecido marido, mas que as filhas 
deste também perseguiam a referida quantia, e que se não agisse logo 
perderia esse dinheiro. Logicamente ela acreditou, pois o falecido quando 
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ainda era  vivo sempre ia para  Recife/PE resolver pendências de ordem 
previdenciária, afirmando ter algo a receber do referido órgão.

Logo Domingas Ladjane Matos Aguiar  pediu a ela R$ 
6.000,00 (seis mil reais) para assegurar o resgate deste valor, visto que 
havia a notícia de que seria necessária uma garantia, caução, o que foi 
obtido pelo genro Aluíso da Silva Costa, que conseguiu R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) com o próprio pai, assim, com empenhou seu veículo e 
amealhou mais R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com um amigo 
próximo, sendo todo este dinheiro entregue para a ré.

Logo em seguida, a ora apelante, apresentou-se 
novamente, desta feita solicitando mais dinheiro, R$ 3.930,00 (três mil 
novecentos e trinta reais), que a vítima conseguiu reunir com um 
empréstimo feito pela irmã e outra parte com valores creditados em 
cartões de crédito pessoais. Totalizando assim, R$ 9.930,00 (nove mil 
novecentos e trinta reais), dados em espécie para a ré/apelante.

Entretanto, assim que toda  a  farsa  foi  descoberta, 
Domingas Ladjane Matos Aguiar devolveu R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
numa parcela de R$ 3.000,00 (três mil reais) e outras duas de R$ 500,00 
(quinhentos reais), até o momento que foi presa por outros delitos e logo 
parou de pagar o restante do que devia.

Na audiência, a vítima mostrou os papeis que a ré lhe 
deu por ordem do recebimento da quantia de pouco mais de R$ 64.000,00 
(sessenta e quatro mil reais), exatamente os mesmo das fls. 03/09, quais 
fossem: o suposto telegrama comunicando a existência do valor devido ao 
falecido – acima discriminado (fl. 04); no qual registrava-se que a vítima 
deveria fazer depósito caução de R$ 6.089,00 (seis mil e oitenta e nove 
reais) para liberação deste, bem como abrir uma conta corrente para 
receber a quantia total devida.

Logo, destacam-se, ainda, um falso alvará da Vara 
Distrital de Cruz das Armas, de 27/05/2008 (fl. 05), determinando o 
depósito do valor liberado na conta-corrente aberta pela vítima na 
presença da ré, no Banco Bradesco, c/c nº 526006-0 Ag nº 2108, além de 
um cópia de um acordo entre Josefa Maria Xavier Alves da Silva e o Banco 
do Bradesco, representado por seu gerente para o recebimento da dita 
quantia  (fl. 08), sem assinatura de nenhuma das partes, do dia 
30/05/2008.

Na referida conta, veja-se cópia de extrato, na fl. 10, 
vislumbra-se a adição de um depósito creditando pouco mais de R$ 
64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), no dia 12/03/2008, todavia, 
estornado por ser proveniente de envelope vazio na mesma data (ver 
cópia do envelope vazio, na fl. 07). Em 27/05/2008, a mesma quantia 
teria sido supostamente creditada na referida conta, conforme 
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comprovantes de fl. 07, entretanto, nada se achou na conta-corrente.

Procurada à época dos fatos, a ré/apelante Domingas 
Ladjane Matos de Aguiar disse achar estranho não haver valores. Em 
seguida, indo ao INSS, a vítima se deparou com o fato de que no referido 
órgão previdenciário nenhuma informação existia quanto ao suposto valor 
deixado por seu falecido marido, bem como qualquer indicação de que em 
sua morte este seria dado em seu benefício. Portanto, inexistentes os R$ 
64.014,00 (sessenta e quatro mil e quatorze reais).

Neste momento, sem alternativas de como explicar a 
farsa, em contato com a ré, esta se dispôs a devolver tudo e não mais 
administrar qualquer questão em favor da vítima.

Tempos depois, sem mais conseguir manter contato 
com a ora recorrente, soube que esta havia sido presa. Assim sendo, foi 
até a casa da mãe dela e então percebeu, finalmente, que a ré havia lhe 
enganado, instante em que procurou a polícia.

Já Aluísio da Silva Costa, ex-genro da vítima, também 
se apresentou em juízo, e confirmou o que disse sua ex-sogra. Afirmou ter 
conhecido a ré através de um amigo, que havia usado os serviços 
advocatícios dela em uma ação de alimentos. Como foi bem recomendada, 
logo a apresentou a sua ex-sogra, que se interessou pela possibilidade de 
levantar valores do falecido marido, deixando sob os cuidados desta o 
resgate de R$ 64.014,00 (sessenta e quatro mil e quatorze reais), 
conforme um telegrama apresentado, que chegou a casa da vítima.

Diante disto, “Dra. Domingas”  pediu a caução de R$ 
6.000,00 (seis mil reais) e, logo em seguida, mais R$ 3.930,00 (três mil 
novecentos e trinta reais), que seriam usados na “ação” para resgate do 
valor deixado pelo falecido marido de sua sogra. Tais quantias teriam sido 
provenientes de empréstimos, bem como de empenho do seu veículo, 
destacando que num dos empréstimos foi ao banco com a própria 
Domingas Ladjane Matos de Aguiar.

Aluísio falou que as desconfianças partiram do amigo 
que indicou a ora apelante para ele. Segundo este amigo, ele também 
estaria sendo ludibriado, pois a  ré  afirmava que existinham  valores a 
receber em seu nome. Investigando a situação, souberam que ela foi 
presa.

Interrogada, conforme conteúdo do mencionado DVD 
da instrução criminal, Domingas Ladjane Matos de Aguiar negou todos os 
fatos a ela atribuídos, afirmando que não conhecia a vítima e o ex-genro 
desta,  e  destacando  que  como  respondeu  a  várias  outras  ações  de 
estelionato (ver extensa folha de antecedentes, nas fls. 151/157), estes 
poderiam ser  testemunhas  amealhadas  nas  outras  ações.  Ressaltando, 
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ainda,  que era  impossível  ter  agido  em desfavor  da  vítima,  visto  que 
estava presa à época do crime aqui apurado, além do que também não 
advogava mais ao tempo do delito.

Pois bem. Primeiramente, a consumação do delito de 
estelionato descrito no caput do art. 171 do Código Penal ocorre com a 
obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima. Ora, como visto, a 
apelante conseguiu que a vítima lhe entregasse R$ 9.930,00 (nove mil 
novecentos e trinta reais), em evidente prejuízo a esta, pois lhe atingiu o 
patrimônio.

Sobre o delito, extrai-se da doutrina:

“Consuma-se o estelionato com a obtenção da 
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, ou seja, com o 
dano, no momento em que a coisa passa da esfera de 
disponibilidade da vítima para aquela do infrator.” 
(MIRABETE, Julio Fabbrini; MIRABETE, Renato 
N. Manual de Direito Penal. Parte especial. 
Arts. 121 a 234-B do CP. 30. ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. p. 290). 

Nota-se, assim, que a recorrente obteve, para si 
vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante 
simulação de que teria uma determinada quantia a receber, junto ao 
INSS, conduta que se subsume perfeitamente ao preceito normativo 
contido no art. 171, caput, do Código Penal.

Como bem concluiu o juiz sentenciante (ver fl. 256) “as 
declarações das vítimas e testemunhas, bem como as provas 
documentais, são suficientes para o reconhecimento da autoria e 
materialidade do crime, tendo em vista que aparentemente não há motivo 
para que os ofendidos, deliberadamente, imputem a prática de um delito 
à pessoa da acusada sem que esta o tenha o tenha efetivamente 
cometido.”

Apesar de não constar assinaturas da ré/apelante nas 
cópias dos documentos que induziram a vítima a erro e considerável perda 
financeira, esta ressaltou, bem como o seu ex-genro, que as quantias 
foram dadas sem recibos, apenas na base da confiança, e  que a então 
advogada não solicitou qualquer procuração.

Destaco  que, as palavras da vítima, desde que se 
mostre extremamente firmes e coerentes e nem de longe demonstrem a 
intenção de acusar um inocente, autorizam a condenação do acusado nos 
moldes da peça vestibular apresentada, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido, apoia a jurisprudência:
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“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO 
(ARTIGO 171, CAPUT C/C DO CÓDIGO PENAL) E 
EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (ARTIGO 47, 
DO DECRETO-LEI Nº 3.688 DE 1941). Absolvição. 
Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente 
demonstradas. Palavra da vítima em consonância com 
o conjunto probatório. Sentença mantida. Recurso 
conhecido e não provido.” (TJPR; ApCr 1229977-3; 
Santa Fé; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª 
Maria Mercis Gomes Aniceto; DJPR 
07/11/2014; Pág. 546)

“ESTELIONATO. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA 
VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL. DEPOIMENTOS 
TESTEMUNHAIS. HARMONIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
Havendo prova suficiente nos autos da conduta do 
agente, com base na palavra da vítima e amparada por 
farta prova documental, bem como testemunhal, deve 
ser mantida a condenação.” (TJRO; APL 0014042-
37.2011.8.22.0501; Primeira Câmara 
Criminal; Rel. Des. Hiram Souza Marques; 
Julg. 23/10/2014; DJERO 31/10/2014; Pág. 
116) 

“APELAÇÃO CRIME. ART. 171, CAPUT, (POR DUAS 
VEZES). ESTELIONATO. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA 
SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO 
ACOLHIMENTO INSURGÊNCIA RECURSAL 
ABSOLUTÓRIA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA 
DAS VÍTIMAS CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. 
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ALTERNATIVAMENTE, 
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, RECONHECIMENTO DA 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CONTINUIDADE 
DELITIVA, FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DOSIMETRIA 
DEVIDAMENTE SOPESADA. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA. MEDIDAS INADEQUADAS PARA REPROVAÇÃO E 
PREVENÇÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. A palavra da vítima, notadamente nos 
crimes contra o patrimônio, adquire especial relevância 
como elemento probatório, vez que os únicos 
interesses do lesado são esclarecer os fatos e apontar o 
verdadeiro culpado. O consistente conjunto probatório 
produzido, evidenciando a incursão, objetiva e 
subjetiva, no injusto previsto no art. 171, caput, do 
Código Penal, legitima a condenação do agente. (tjpr, 
AC nº 940.063-7, Rel. Des. Jorge wagih massad, 5ª 
câm. Crim. , unânime, DJ 23/01/2013).” (TJPR; ApCr 



9
1180225-4; Cascavel; Quinta Câmara 
Criminal; Rel. Des. Eduardo Fagundes; DJPR 
05/11/2014; Pág. 451)

De tal forma, sem reparos na condenação da apelante.

Assim, sem mais delongas, CONHEÇO E NEGO 
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, e foi o relator, o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, 
Presidente da Câmara Criminal, em exercício, dele participando os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos William de 
Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. 
João Benedito da Silva), revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o representante do Ministério 
Público, Doutora Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo, 
Procurador 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 João Pessoa, 09 de dezembro de 2014. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


