
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0000252-59.2011.815.0281)
RELATOR      :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
APELANTE    :Antonia Nilda de Mesquita                                   
ADVOGADO  :Antônio Azenildo de Araújo Ramos
APELADO      :Justiça Pública

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  Apelação  criminal.  Dos  crimes 
contra  o  patrimônio.  Estelionato.  Materialidade  e  autoria.  Não 
comprovação.  Ausência  de  vantagem  indevida  e  de  indução  da 
vítima  a  erro,  mediante  artifício,  ardil  ou  qualquer  outro  meio 
fraudulento. Falta de prova da existência do fato. Absolvição que se 
impõe. Provimento. 

_ Verificando-se que a apelante não auferiu vantagem indevida, nem 
induziu a vítima a erro, mediante ardil ou fraude, deve-se reconhecer 
a falta de prova da existência do crime de estelionato, e decretar a 
absolvição, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

_Provimento.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar,  e,  no  mérito,  dar  provimento  à  apelação,  nos 
termos  do  voto  do  Relator  e  em harmonia  com o  parecer  da  Procuradoria-Geral  de 
Justiça.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por Antonia  Nilda  de 
Mesquita, que tem por escopo impugnar sentença que a condenou à pena privativa de 
liberdade pelo período de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, 
inicialmente, no regime aberto, e à pena de multa no valor de 14 (quatorze) dias-multa, no 
valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato,  por ter infringindo a 
norma prevista no art. 171, caput, do Código Penal (sentença às fs. 171/181).

Segunda a denúncia a acusada induziu a vítima  Maria Francisca 
Ferreira, a contrair um empréstimo, quando, na verdade foi efetivado três empréstimos e 
apenas  parte  desses  valores  foram  repassados  para  a  vítima,  e,  que  ainda  tomou 
conhecimento de que a acusada realizou, sem a autorização dela, um outro empréstimo 
no valor de R$ 414,70 (quatrocentos e quatorze reais e setenta centavos).

Narrou que a  vítima era  constantemente  procurada pela  acusada 
para contrair  novos empréstimos e que a denunciada tinha o costume de enganar as 
pessoas procurando idosos para  contrair  empréstimos,  e  contou,  ainda,  que a  vítima 
disponibilizou  todos  os  documentos  para  denunciada,  cedendo  inclusive  seu  cartão 
magnético e a sua senha.  

Em  suas  razões,  alega  que  não  há  provas  das  acusações,  e 
sustenta que as provas demonstram que não houve repasse de valores, sob o argumento 
de que a apelada era quem realizava os saques, “na boca do caixa”.

Aduz que a vítima apresenta várias versões quanto ao montante que 
foi  supostamente  sacado  pela  apelante,  percebendo  que  suas  declarações  são 
mentirosas.

Assevera a fragilidade das provas para uma condenação e requer a 
absolvição (fs. 186/192).

Contrarrazões às fs. 194.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  oferta  parecer,  e,  argui, 
preliminarmente a nulidade do processo a partir da designação da audiência de instrução 
e julgamento,  diante da necessidade da apresentação dos extratos bancários aptos a 
identificar os valores dos empréstimos efetivamente revertidos em prol da vítima. E, no 
mérito,  alega  que  não  há  provas  da  materialidade  nem  da  autoria,  e  opina  pelo 
provimento da apelação criminal (fs. 202/213). 
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É o relatório.

_ VOTO _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL:

A Procuradoria-geral de Justiça argui,  preliminarmente, a nulidade 
processual, sob o argumento de que é imprescindível a juntada dos extratos bancários 
para que seja demonstrado o real favorecido com as transferências bancárias.

Acontece que, consta nos presentes autos, os extratos do Banco do 
Brasil, os quais demonstram os depósitos e os saques efetuados na conta bancária da 
vítima, conforme se vê às fs. 26/49. 

E quanto ao pedido de exibição das gravações, referentes aos dias 
27/05/2009, 04/03/2010 e 08/03/2010, constante no Ofício nº 1.074/2013 (f. 167), que não 
foi  atendido pelo Banco do Brasil (f.  168), não há que se falar em ausência de prova 
imprescindível, porquanto os extratos existentes no processo referem-se exatamente ao 
período  requerido  no  ofício  e  comprova  os  depósitos  e  saques  na  conta  da  vítima, 
afastando-se, portanto, a imprescindibilidade de tal diligência.

Ademais,  nos  termos  do  art.  563  do  CPP,  “nenhum  ato  será  
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade processual.
2. MÉRITO:

No mérito, o recurso deve ser provido.

Com efeito, infere-se que a vítima Maria Francisca Ferreira acusa a 
apelante  Antonia  Nilda  de  Mesquita,  de  tê-la  induzido  a  realizar  três  empréstimos 
bancários, e que só lhe foi repassado parte dos valores, alegando ainda que foi feito um 
quarto  empréstimo  no  valor  de  R$  414,70  (quatrocentos  e  quatorze  reais  e  setenta 
centavos) sem o consentimento dela, tendo ainda disponibilizado para a apelante todos 
os documentos e o cartão magnético com a respectiva senha. Eis o que disse em juízo:

 
“QUE ratifica integralmente o seu depoimento prestado na esfera policial 
quando  informou  que  precisou  contrair  um  empréstimo  e  procurou  a 
denunciada,  oportunidade  em  que  realizou  três  empréstimos  através  da 
mesma, o primeiro no valor de R$ 2. 293,13 (dois mil duzentos e noventa e 
três reais e treze centavos), do qual foi repassado apenas RS 1.700,00 (um 
mil e setecentos reais);o segundo no valor de 2.279,61 (dói mil duzentos e 
setenta  e  nove  reais  e  sessenta  e  um  centavos),  do  qual  somente  foi 
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repassado o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), o terceiro no 
valor de RS 1.149,77 (um mil cento e quarenta e nove reais e setenta e sete 
centavos), do qual somente R$ 800,00 (oitocentos reais) foram repassados; 
QUE embora não tenha recebido os valores contraídos por empréstimos, 
sabia da existência dos mesmos,  embora não tivesse conhecimento dos 
valores debitados no seu benefício; QUE somente tomou conhecimento dos 
valores reais contraídos é que percebeu que não tinha recebido a totalidade 
dos  valores  contraídos  e  que  a  ré  teria  se  aproveitado  da  posse  dos 
documentos da declarante para praticar o ilícito; QUE ao procurar o INSS, 
também tomou conhecimento da existência de um quarto empréstimo no 
valor de R$ 414,70 (quatrocentos e quatorze reais e setenta centavos) que 
fora contraído sem o conhecimento da declarante; QUE tem conhecimento 
que tal fato aconteceu com outras pessoas, geralmente pessoas idosas que 
eram enganadas pela ré; QUE os saques eram feitos pessoalmente pela 
declarante  e  sempre  com  base  nos  valores  informados  pela  ré  da 
importância que estaria disponível na sua conta; QUE disponibilizou todos 
os seus documentos pessoais à ré, inclusive cartão e senha dos benefícios, 
(f. 131).

De fato,  analisando  os  históricos  de  consignações  fornecido  pelo 
Sistema Único de Benefícios DATAPREV, infere-se que, em primeiro lugar, realizou-se, 
em maio de 2006, o empréstimo no valor de R$ 2.293,13 (dois mil, duzentos e noventa e 
três reais e treze centavos), contrato n. 800726648-2, pelo Banco PANAMERICANO e em 
novembro  de  2007  foi  realizado  um  empréstimo  no  valor  de  R$  2.279,61  (dois  mil, 
duzentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), contrato n. 800725599-8, 
pelo mesmo banco (f. 22).

Vê-se ainda que, posteriormente, em maio de 2009, a vítima realizou 
um novo empréstimo no valor  de R$ 1.149,77 (mil,  cento e quarenta e nove reais  e 
setenta e sete centavos),  contrato n.  454675720,  pelo Banco Cruzeiro  do Sul;  e,  em 
fevereiro de 2010, consta um último empréstimo no valor de R$ 414,70 (quatrocentos e 
quatorze reais e setenta centavos), contrato n. 205514386, proveniente do Banco BMG (f.  
21).

Pois bem. Vislumbra-se que não há dúvida sobre os empréstimos 
bancários realizados, os quais foram consignados na folha de pagamento do benefício 
previdenciário da ofendida. Acontece que não há prova de que a apelante tenha tirado 
qualquer vantagem destes valores, porquanto, de acordo com os extratos do Banco do 
Brasil, cuja titularidade pertence à vítima, depreende-se que restou demonstrado que os 
empréstimos nos valores de R$ 1.149,77 (mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e 
sete centavos), e de R$ 414,70 (quatrocentos e quatorze reais e setenta centavos), foram 
depositados na sua conta-corrente (fs. 30 e 40), portanto, em favor da vítima.

Registre-se  que  a  acusação  não  juntou  os  extratos  bancários 
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referentes aos períodos dos dois primeiros empréstimos bancários realizados em 2006 e 
2007, incumbência que lhe cabia nos termos do art. 156 do CPP, motivo pelo qual, é de 
bom alvitre considerar que referidos empréstimos também foram depositados na conta-
corrente da vítima. 

No que tange à afirmação da vítima de que forneceu o seu “cartão 
magnético” e a senha do banco para a apelante, não subsiste, pois, a filha da ofendida,  
quando ouvida em juízo, asseverou que somente ela e sua mãe possuíam o “cartão de 
saque”. Eis o que disse:

“QUE as únicas pessoas que têm acesso a senha e cartão de saque da sua 
mãe é a declarante e sua mãe e mesmo assim, sempre que sua mãe vai ao 
banco sacar dinheiro em companhia da declarante; (...)” f. 132

Portanto, não há prova de que a apelante tenha se beneficiado dos 
empréstimos feitos pela vítima Maria Francisca Ferreira, pois, como visto, os documentos 
constantes  nos  autos  apenas  demonstram  que  os  empréstimos  realizados  foram 
depositados, em sua integralidade, na conta-corrente da ofendida, e, conforme dito pela 
filha da vítima, somente elas possuíam o cartão do banco.

Além do mais,  verifica-se que a segunda e a terceira testemunha 
arroladas  pela  acusação,  atestaram  a  idoneidade  da  apelante,  ao  afirmarem  que 
realizaram  empréstimos  com  o  auxílio  da  apelante  e  nunca  tiveram  problema  em 
decorrência disso. Vejamos:

a)  Rita  Silvino Dias (segunda testemunha arrolada pelo Ministério 
Público):

QUE conhece a ré há mais de quinze anos e é vizinha da mesma há cerca 
de três anos e que a mesma já fez dois empréstimos para a depoente e 
nunca houve nenhum problema; QUE todos os empréstimos são feito com 
a autorização da depoente e acompanhada pela ré; QUE a ré não pena no 
dinheiro e a depoente está satisfeita com o empréstimo feito pela ré; QUE 
tem  conhecimento  que  a  senhora  MARIA  FRANCISCA  FERREIRA 
denunciou a ré na polícia, mas não acredita nas acusações; (f. 133)

b)  Maria  das  Dores  da  Silva  (terceira  testemunha  arrolada  pelo 
Ministério Público):

“QUE  ratifica  o  seu  depoimento  prestado  na  esfera  policial,  quando 
informou que conhece dona Nilda há mais de vinte anos; QUE fez mais de 
três empréstimos com dona Nilda e até o momento nunca teve nenhum 
problema; QUE todos os empréstimos eram feitos com a autorização da 
depoente;  QUE  dona  Nilda  nunca  conferiu  nem  o  dinheiro;  QUE  tem 
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conhecimento de que a senhora MARIA FRANCISCA denunciou a ré na 
delegacia  e  não  acredita  nas  acusações;  QUE tem conhecimento  que 
Terezinha, filha da vítima, não fala com a ré e acha que tudo não passou 
de acusações para incriminar a figura da ré (...)” f. 134.

Portanto, não há prova de que a apelante tenha cometido o crime de 
estelionato  (art.  171,  do  CP),  ou  seja,  que tenha obtido  para  si  vantagem ilícita,  em 
prejuízo  alheio,  induzindo  ou  mantendo  alguém  em  erro,  mediante  artifício,  ardil  ou 
qualquer outro meio fraudulento, de modo que a absolvição se impõe.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, dou provimento à apelação criminal, para absolver 
à apelante Antônia Nilda de Mesquita, com fulcro no art. 386, II1, do Código de Processo 
Penal.  

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador, 
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente,  em  exercício,  da  Câmara  Criminal,  dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, 
Relator, Carlos Martins Beltrão Filho, Revisor, e o Juiz de Direito,  Wolfram da Cunha 
Ramos (convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador  Joás  de 
Brito Pereira Filho).

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo 
Senhor Marcos Navarro Serrano.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 16 de 
dezembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                       RELATOR

1 Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
II - não haver prova da existência do fato;
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