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APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIME  DE
ESTELIONATO. SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO.
A  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  SUSCITADA.
INVIABILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS
DAS  VÍTIMAS  CONVINCENTES  DOLO  E
ARTIFÍCIO PARA OBTENÇÃO DA VANTAGEM
ILÍCITA.  DOSIMETRIA.  MANUTENÇÃO  DO
QUANTUM DA PENA BASE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVANTE  PREVISTA  NO  ART.  62,  I,  DO
CÓDIGO  PENAL.  POSSIBILIDADE.  RÉU  QUE
ATUA  NA    DIREÇÃO  DA  ATIVIDADE
CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO
LEGAL NÃO PREENCHIDO.  REPARAÇÃO DE
DANO.  AUSÊNCIA  DE  PLEITO  PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  OU  PELAS  VÍTIMAS.
EXCLUSÃO,  DE  OFICIO,  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL.

-  Por  restar,  devida  e  amplamente,  comprovadas,
nos autos, a configuração das elementares do crime
de estelionato, ante as evidências geradas em face
do acusado, diante das esclarecedoras palavras das
vítimas, impossível se mostra a absolvição.

-  “Aquele que promove, organiza a cooperação do
crime ou dirige a atividade dos demais agentes tem
a pena agravada pelo disposto no artigo 62, I, do
Código  Penal.”   (TJMG-  Apelação  Criminal
1.0479.10.009503-9/001, Relator(a): Des.(a) Flávio
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Leite,  1ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
02/02/2016, publicação da súmula em 12/02/2016)

- Se o Juiz, ao aplicar o quantum da pena base acima
do  mínimo  legal,  se  atém,  fundamentadamente,  nas
circunstâncias judiciais,  é de se manter a punição da
forma como sopesada na sentença.

- Uma vez que a personalidade do agente foi  sopesada
negativamente  pelo  Juízo  a  quo,  a  substituição  da
reprimenda  corporal  por  penas  restritivas  de  direitos
não se mostra recomendável, nos termos do art. 44, III,
do Código Penal.

- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
de que a fixação de valor mínimo para reparação do
dano depende de pedido expresso, a fim de assegurar a
ampla defesa e o contraditório.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo, em harmonia
com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  Única  da  Comarca  de  Pilões,  José  Rodrigo  dos
Santos Dionísio, foi denunciado nas sanções do art. 171 do Código Penal, tendo a inicial
acusatória narrado os fatos da seguinte forma (fls. 2/4):

“Infere-se das informações contidas no inquérito policial anexo que
no dia 16/05/2008, o denunciado compareceu até a residência de uma das vítimas, o Sr.
Severino Rocha da Silva, conhecido por “Vivila”, localizada no Sítio Chão de Pau D’
arco,  Pilões-PB,  para  comprar  animais,  o  que  efetivamente  aconteceu,  ficando  o
pagamento dos animais, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), acordado
para ser feito no prazo de vinte e cinco dias.

A dívida  não  foi  quitada,  assim  como  o  pagamento  de  outras
compras  de  animais  realizadas  pelo  denunciado,  conforme consta  nas  declarações  de
outras vítimas acostadas aos autos, às fls., fazendo com que o denunciado obtivesse para
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si vantagem ilícita em detrimento do prejuízo dos vendedores dos animais.
A  materialidade  e  a  autoria  se  encontram  provadas  pelos  e

depoimentos acostados aos autos de fls.” 

Denúncia  recebida  em 17  de  fevereiro  de  2009  (fl.  44),  mas  o
acusado não foi encontrado, conforme certidão de fl. 45v. Assim, o processo foi suspenso
(fl. 47) e determinada sua citação por edital (fl. 51v). 

Realizada  a  audiência  de  antecipação  de  prova  de  fls.  68/74,
oportunidade em que foram ouvidas testemunhas e declarantes arrolados pelo Ministério
Público.

Posteriormente, a denúncia foi aditada  (fls. 75/76), para incluir o
segundo denunciado, José Pereira da Silva, o qual não foi encontrado, conforme certidão
de fl. 90, sendo determinada a citação por edital (fl. 92).

O  processo  manteve-se  suspenso  no  aguardo  da  prisão  dos
acusados,  até  que,  em abril  de  2016,  através  de  um pedido  de  liberdade  provisória
dirigido ao Juiz plantonista da Capital e pedido de revogação de prisão cautelar, fora
noticiado a prisão do primeiro denunciado.

Citado, o primeiro acusado apresentou defesa escrita (fls. 191/194).
Posteriormente, foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 207/210), ocasião
em que foram ouvidas as testemunhas da defesa. 

Interrogatório realizado às fls. 269/270.

Alegações  finais  apresentadas  pelo  Ministério  Público  às  fls.
271/273 e pela defesa do primeiro denunciado às fls. 275/276.

O  MM  Juiz  julgou  procedente  a  denúncia,  para  condenar  José
Rodrigo dos Santos Dionísio, nos termos do art. 171, caput, do CP c/c art. 71 do Código
Penal, fixando a reprimenda da seguinte forma:

1.  Quanto  ao  estelionato  praticado  contra  Antônio  Alves  dos
Santos, "CAPITÃO": 

– Após  a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou a  pena
base em 2 (dois) anos de reclusão. Em segunda fase, aumentou a reprimenda em 6
(seis) meses, em razão do delito ter sido cometido em concurso de pessoas, tornando-a
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, à míngua de circunstâncias
atenuantes, agravantes outras ou causas de diminuição ou aumento.
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Quanto à pena de multa, fixo-a em 30 (trinta) dias-multa, com valor
de 1/30 do salário-mínimo nacionalmente unificado para cada dia-multa. 

Condenou, ainda, ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais), em
razão do prejuízo imposto à vítima, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA. 

2.  Quanto ao estelionato praticado contra Severino Rocha da
Silva, "VIVILA":

– Após a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou a  pena
base em 2 (dois) anos de reclusão. Em segunda fase, aumentou a reprimenda em 6
(seis) meses, em razão do delito ter sido cometido em concurso de pessoas, tornando-a
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, à míngua de circunstâncias
atenuantes, agravantes outras ou causas de diminuição ou aumento.

Quanto à pena de multa, fixo-a em 30 (trinta) dias-multa, com valor
de 1/30 do salário-mínimo nacionalmente unificado para cada dia-multa. 

Condenou,  ainda,  ao  pagamento  de  R$1800,00 (mil  e  oitocentos
reais), em razão do prejuízo imposto à vítima, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA.

3. Quanto ao estelionato praticado contra Damião Dias de Lima,
"DAMIÃO":

– Após a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou a  pena
base em 2 (dois) anos de reclusão. Em segunda fase, aumentou a reprimenda em 6
(seis) meses, em razão do delito ter sido cometido em concurso de pessoas, tornando-a
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, à míngua de circunstâncias
atenuantes, agravantes outras ou causas de diminuição ou aumento.

Quanto à pena de multa, fixo-a em 30 (trinta) dias-multa, com valor
de 1/30 do salário-mínimo nacionalmente unificado para cada dia-multa. 

Condenou, ainda, ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos
reais), em razão do prejuízo imposto à vítima, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA.

4.  Quanto  ao  estelionato  praticado  contra  Severino  Belo  De
Santana:

– Após a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou a  pena
base em 2 (dois) anos de reclusão. Em segunda fase, aumentou a reprimenda em 6
(seis) meses, em razão do delito ter sido cometido em concurso de pessoas, tornando-a
definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, à míngua de circunstâncias
atenuantes, agravantes outras ou causas de diminuição ou aumento.
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Quanto à pena de multa, fixo-a em 30 (trinta) dias-multa, com valor
de 1/30 do salário-mínimo nacionalmente unificado para cada dia-multa. 

Condenou,  ainda,  ao  pagamento  de  R$  1600,00  (mil  e  seiscentos
reais), em razão do prejuízo imposto à vítima, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA.

5.  Quanto  ao  estelionato  Praticado  Contra  Pedro  Marcelino
Bezerra, "PEDÃO":

– Após  a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou a  pena
base em 1 (um) anos e 6 (seis)  meses de reclusão.  Em segunda fase,  aumentou a
reprimenda em 6 (seis) meses, em razão do delito ter sido cometido em concurso de
pessoas, tornando-a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, à míngua de circunstâncias
atenuantes, agravantes outras ou causas de diminuição ou aumento.

Quanto à pena de multa, fixo-a em 30 (trinta) dias-multa, com valor
de 1/30 do salário-mínimo nacionalmente unificado para cada dia-multa. 

Condenou,  ainda,  ao  pagamento  de  R$ 150,00  (cento  e  cinquenta
reais), em razão do prejuízo imposto à vítima, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA.

- Do crime continuado:

Considerando  que  os  delitos  em  comento  foram  cometidos  em
continuidade, nos termos do art. 71 do Código Penal, e o fato de totalizarem cinco delitos,
aumentou a pena mais grave de metade, tornando-a definitiva em 3 (três) anos e 09(nove)
meses de reclusão. Pena que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos
do art.33, §2º, alínea "c" do Código Penal. Quanto à pena de multa, aumentou-a também da
metade, tornando-a em 45 (quarenta e cinco) dias-multa, com valor de 1/30 do salário-
mínimo nacionalmente unificado para cada dia-multa.

Considerando as disposições do art. 44, III e do art. 77, II, ambos do
Código Penal e a personalidade do agente, deixou de converter a pena corporal em restritiva
de direitos e de aplicar o sursis.

Por  fim,  considerando que  o segundo denunciado,  José  Pereira  da
Silva, não foi encontrado, estando com relação a este o processo suspenso, bem como o
prazo prescricional,  determinou o desmembramento do feito,  com extração de cópias e
produção  de  novos  autos,  onde  deverá  correr  o  processo  no  tocante  apenas  àquele,
certificando-se nestes autos, onde continuará a correr o processo no tocante ao denunciado
ora sentenciado. Tudo a teor do art.80 do Código de Processo Penal. 
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Inconformada, a defesa apelou (fl. 294), alegando, em suas razões
(fls. 313/319), que a sentença deve ser reformada, para absolver o acusado José Rodrigo
dos Santos Dionísio, tendo argumentado a não tipificação do delito de estelionato, uma
vez que o negócio jurídico foi realizado de acordo com as condições discutidas pelas
partes: preço e data de pagamento.

Alternativamente, suscitou que inexiste reconhecimento de culpa de
uma  terceira  pessoa,  acrescentando,  ainda,  que,  quando  da  colheita  das  provas,  os
vendedores afirmaram que negociaram diretamente com o apelante. Suscitou, por fim, a
redução da pena para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  320/325,  pugnando  pelo  não
provimento do recurso, para manter todos os termos da sentença.

Instada a se manifestar,  o Procurador de Justiça Joaci Juvino da
Costa Silva, no Parecer de fls. 331/336, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, eis que se trata de apelação
cuja interposição se deu dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, além de não depender
de preparo, por se referir à ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 deste E.
TJ/PB. Portanto, conheço do apelo.

2. Do mérito recursal:

2.1. Do pleito absolutório:

Trata-se de recurso apelatório em que o réu, irresignado, com a
sentença que o condenou nas sanções do art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código
Penal,  requer,  a  esta  Egrégia  Corte,  a  reforma  do  r.  decisum,  para  que  lhe  seja
concedida a absolvição, tendo argumentado a não tipificação do delito de estelionato,
uma vez que o negócio jurídico foi realizado de acordo com as condições discutidas
pelas partes: preço e data de pagamento.

Todavia, não há como acolher tal pleito.

Inicialmente, cumpre registrar que para a configuração do crime
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de estelionato, basta que o agente ativo do crime empregue meio fraudulento com o
objetivo  de  obter  proveito  econômico  ilícito,  podendo  este  meio  fraudulento  ser
realizado de formas diversas. 

Explicando tal aspecto, adverte Julio Fabbrini Mirabete: 

"A conduta  do  estelionato  consiste  no  emprego  de
meio fraudulento para conseguir vantagem econômica
ilícita.  A fraude pode  consistir  em artifício,  que é  a
utilização de um amparo que modifica, aparentemente,
o  aspecto  material  da  coisa  ou  da  situação etc.,  em
ardil,  que  é  a  conversa  enganosa,  em  astúcia,  ou
mesmo  em  simples  mentira,  ou  em  qualquer  outro
meio para iludir a vítima, inclusive no inadimplemento
contratual  preconcebido,  na  emissão  de  cheques
falsificados, furtados, dados como garantia de dívida
etc. Para a caracterização do ilícito é necessário que o
meio fraudulento seja a causa da entrega da coisa" (In
Código Penal  Interpretado,  Editora  Atlas,  3a  edição,
página 1350). 

No  caso  em  tela,  induvidosamente,  José  Rodrigo  dos  Santos
Dionísio, obteve para si vantagem indevida, em prejuízo alheio, mediante ardil, a teor
do que estabelece o art. 171, caput, do Código Penal. In verbis:

“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”.

Compulsando-se  os  autos,  observa-se  que  o  denunciado  fez
compras de semoventes com nítida intenção de obtenção de vantagem. Nesse aspecto,
é possível destacar que um dos animais comprados por ele, no mesmo dia foi vendido
com um prejuízo de R$300,00, ou seja, comprou o animal por R$ 1.800,00 e vendeu
por R$ 1.500,00.

Outro  ponto  a  ser  ressaltado  é  que,  de  acordo  com  os
depoimentos  das  testemunhas,  o  réu  sequer  era  comerciante  e  teria  se  valido  do
segundo  denunciado,  que  era  conhecido  na  região,  para  valer-se  da  confiança  das
vítimas e induzi-las a erro, em razão de acreditarem numa promessa de pagamento.

Ora, a conduta do recorrente configura sim um ilícito penal, e não
civil, como objetivado na tese recursal, uma vez que objetivou o proveito ilícito obtido
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mediante artifício para induzir o terceiro a erro e, assim, mantê-lo.

Nesse  direcionamento,  colaciono  precedentes  do  Tribunal  de
Justiça de Minas Gerais:

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
ESTELIONATO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - MERA
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVAS
INCONTROVERSAS  -  MANUTENÇÃO  DAS
SANÇÕES  E  DO  REGIME  PRISIONAL
ESTABELECIDOS  EM  PRIMEIRA INSTÂNCIA -
RECURSO NÃO PROVIDO. 
- Ressente-se dos autos que o réu, utilizando-se de
meio  fraudulento  (conversa  enganosa  e  falsa
representação  da  realidade),  induziu  a  erro
terceiro de boa-fé, que, diante das circunstâncias,
não  hesitou  acreditar  em  sua  idoneidade  e
permitir-lhe o acesso à coisa alheia móvel, da qual
ele indevidamente se apropriou. 
-  A "vantagem  ilícita"  de  que  trata  o  art.  171,  do
Código  Penal,  não  consiste  necessariamente  na
transmissão  de  propriedade,  compreendendo,  pois,
qualquer  tipo  proveito,  inclusive  o  que  decorre  do
mero  usufruto  de  coisa,  cuja  posse  tenha  sido
fraudulentamente adquirida. 
- As ações de cobrança, indenização ou reparação de
danos não são sucedâneos do Direito Penal. Presente
o elemento fraude, há que se encarar o fato como
mais do que mero ilícito civil. 
- Não se percebe qualquer incorreção na dosimetria e
nos  importes  das  penas,  que  fundamentadamente
aplicadas  de  forma  a  atender  aos  princípios  da
legalidade, da personalidade, da individualização, da
proporcionalidade,  da  necessidade  e  da  utilidade
social.   (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0145.12.030105-9/001,  Relator(a):  Des.(a)  Corrêa
Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
11/09/2017, publicação da súmula em 13/09/2017) -
Negritei

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
ESTELIONATO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO
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CONTRADITÓRIO  EM  FACE  DA  APLICAÇÃO
DO  ART.  610  DO  CPP  -  INOCORRÊNCIA  -
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  -
INAPLICABILIDADE  -  ALEGAÇÃO  DE  MERO
ILÍCITO  CIVIL  -  INADMISSIBILIDADE  -
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA
PENA  -  NECESSIDADE  -  PRESCRIÇÃO  -
OCORRÊNCIA  -  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 
- A manifestação do Ministério Público na instância
superior, se dá como custos legis, não havendo, deste
modo,  contraditório  a  ser  assegurado.  Portanto,
inexiste  nulidade  do  processo  na  manifestação  da
Procuradoria Geral de Justiça em grau recursal. 
-  O  princípio  da  insignificância  (bagatela)  não  foi
recepcionado  pelo  ordenamento  jurídico  pátrio.  A
insignificância  é  princípio  orientador  do  Legislativo
ao  tipificar  criminalmente  as  condutas,  portanto,
desarrazoada sua utilização pelo Judiciário, sob pena
de violação dos princípios constitucionais da reserva
legal e da independência dos Poderes. 
-  Não há que se falar que a conduta do acusado
constitui mero ilícito civil se as provas constantes
nos  autos  demonstram  que  o  mesmo  agiu
dolosamente, obtendo para si vantagem ilícita em
detrimento  da  vítima,  verificando-se  para  tanto
todas as elementares do crime de estelionato. 
-  Presente  o  dolo  antecedente,  inviável  a
desclassificação da conduta do acusado para o crime
de apropriação indébita. 
- Se a pena base foi fixada em patamar exacerbado,
sem justificação plausível, imperiosa é a sua redução. 
- Diante da redução da pena, há que se reconhecer a
prescrição retroativa e a extinção da punibilidade se
entre  a  data  do  recebimento  da  denúncia  e  da
publicação  da  sentença,  decorreu  lapso  temporal
superior  ao  previsto  em  lei.   (TJMG  -   Apelação
Criminal   1.0625.09.094465-7/001,  Relator(a):  Des.
(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 28/01/2014, publicação da súmula em
03/02/2014) - Destaquei

Apelação Criminal n° 0000469-89.2008.815.0481                                     CMBF - Relator               9



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Desta forma, analisando detalhadamente o conjunto probatório,
sem muito esforço, observa-se que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se
consubstanciadas nos depoimentos e declarações constantes nos autos, bem como, nas
documentações colacionadas ao caderno processual, confirmando as práticas descritas
na sentença condenatória, não havendo dúvida de que a compra dos semoventes com
promessa de pagamento nada mais foi do que uma fraude para induzir as vítimas a erro
e delas tirar proveito ilícito, conforme a seguir analisado.

Nesse  direcionamento,  reproduzo  o  depoimento  prestado,  em
juízo, pelas vítimas:

Pedro Marcelino Bezerra: “Que o acusado comprou
ao depoente dois porcos e nunca pagou; que a preço
de  hoje  cada  porco  valeria  cerca  de  R$  300,00
(trezentos  reais),  totalizando  R$  600,00;  que
usualmente o prazo de pagamento é de 15 dias; que
não  conhecia  o  acusado,  mas  conhecia  o  seu
acompanhante, de alcunha “Cunhão”; que confiou e se
deu  mal;  que  na  época  vendeu  os  porcos  por  R$
350,00, os dois, valor oferecido pelo próprio acusado;
que o acusado fez a mesma coisa com outras pessoas,
comprou e não pagou; que tais pessoas são as vítimas
arroladas pelo MP em sua peça acusatória; (…) Que
posteriormente veio a saber que o acusado comprava e
não  pagava  para  ninguém;  que  o  réu  era  muito
conversado e tinha uma aparência muito bonita; que
“Cunhão  morou  um  tempo  mais  nós  lá  e  por  isso
gozava  de  muita  confiança  de  todos”  que  afora  ele
(depoente) existem muitas outras vítimas.” (fl. 68)

Severino  Rocha  da  Silva:  “Que  confirma  o
depoimento  de  fls.  04  dos  autos;  que  soube  que  o
acusado  vendeu  os  animais  que  lhe  comprou  no
mesmo  dia  pelo  valor  de  R$  1.550,00  a  Francisco
Marchante,  isto  apesar  de  ter  comprado  mesmo
animais ao depoente por R$ 1.800,00; que “Cunhão”
foi vizinho próximo do depoente durante muitos anos
em confiança a Cunhão, que acompanhava o réu na
ocasião; que Cunhão disse na ocasião “rapaz tu me
conhece desde criança, pode vender a esse rapaz que
eu conheço e  é  garantido  ele  pagar”;  que no  início
ficou desconfiado e relutou, mas com a garantia que
Cunhão deu, cedeu; que esperou os 25 dias e como
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não houve pagamento foi na delegacia quando soube
que o réu tinha “comprado meio mundo e não tinha
pago”;  que  “quase  ficou doido  porque  lutou  a  vida
inteira  para  ter  uma  coisinha  sua  e  perdeu  dessa
forma”; que é agricultor e vive da terra e da pequena
criação;  que  as  outras  vítimas  arroladas  pelo  MP
também foram enganadas pelo acusado;” (fl. 69)

Damião Dias de Lima: “Que confirma o depoimento
de  fls.  05  dos  autos;  que  o  acusado  comprou  ao
depoente dois bois pelo valor de R$1.900,00, dizendo
na época que pagaria em 15 dias; que nuncia venderia
ao acusado, pois não o conhecia, mas como o réu se
fazia acompanhado de Cunhão, pessoa conhecida há
muito tempo do depoente e que dizia: “Pode vender,
homem,  ele  é  bom  pagador”,  referindo-se  ao  réu
vendeu  e  perdeu  seus  bois;  que  ouviu  falar  que  o
acusado matava os bois em casa e dava parte da carne
para Cunhão; que Cunhão “não tem canto certo para
morar, mora um tempo aqui e outro ali, mas está pras
bandas  do  sítio  Avarzeado”;  que  antes  não  tinha
acontecido  nada  com  participação  de  Cunhão  (…)
Que não sabe dizer se Cunhão tinha laços de amizade
com  o  acusado;  que  entendeu  em  confiança  a
indicação de Cunhão;  que Cunhão tem cerca  de 10
filhos e usava a carne para alimentar a família.” (fl.
70)

Severino  Belo  de  Santana:  “Que  confirma  o
depoimento  de  fls.  06  dos  autos,  que  o  acusado
comprou  duas  reses  ao  depoente  pelo  valor  de  R$
1.600,00, prometendo pagar em 15 dias; que vendeu
suas  reses  em  confiança  a  Cunhão,  pessoa  que
acompanhava o réu na ocasião e era muito conhecido
do depoente pois morava lá, na região; que chegou a
dizer a Cunhão que não conhecia o réu mas ele disse
ao depoente “não rapaz, pode vender, ele é conhecido
meu”. (fl. 71)

Antônio  Alves  dos  Santos:  “Que  confirma  o
depoimento de fls. 24 dos autos; que não confirma ter
Cunhão recebido alguma vantagem em razão de seu
acompanhamento do acusado em ocasião das vendas
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referidas nos autos; que conhece a família do acusado
e embora não conhecesse pessoalmente este vendeu
ao acusado um garrote pelo preço de R$ 700,00 reais
para ser  pago no prazo de 15 dias e apesar  da boa
conversa do reu até hoje não viu a cor do dinheiro;
(…)” (fl. 72)

Também  no  mesmo  sentido  o  depoimento  prestado  pela
testemunha de acusação Francisco Bernardino de Lima:

Que confirma parcialmente o seu depoimento de fls.
23  dos  autos,  com  restrição  apenas  ao  fato  de  ter
comprado mais dois animais dias após ter comprado os
garrotes de "vivila" (a vítima Severino Rocha da Silva;
que pagou ao acusado os valores referentes a dois bois
que ele  lhe  vendeu,  mas soube que tais  valores não
foram repassados a “Vivila”; que pagou R$ 1.550,00
pelo dois bois; que comprou e pagou ao acusado no
mesmo dia em que este comprou a “Vivila” conforme
soube posteriormente. (fl. 73)

Colhe-se  dos  depoimentos  das  vítimas  que  o  apelante  se
comprometia  em  quitar  a  dívida  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  e  que  o  segundo
denunciado, mais conhecido na região, garantia que a dívida seria quitada, influenciando
as vítimas a efetuarem o negócio.

Nesse sentido, não constitui demasia reproduzir as considerações
do  representante  do  Ministério  Público,  quando  da  apresentação  das  contrarrazões
recursais. Vejamos:

“A fraude foi utilizada pelo réu no momento em que
este  induzia  as  vítimas  a  acreditar  que  o  mesmo
efetuaria  o  pagamento  no  prazo  em  que  afirmara,
valendo, para isso, de meio ardil, ou seja, da astúcia e
da  conversa  enganosa,  como  trazido  pelas
testemunhas  em  seus  depoimentos:  “que  o  réu  era
muito  conversado  e  tinha  uma  aparência  muito
bonita”.
Já quanto à vantagem ilícita e o prejuízo alheio, sendo
aquela  pressuposto  desta,  verifica-se  o  dolo  no
proveito de ordem patrimonial que o recorrente obteve
em detrimento das vítimas sem qualquer justificação
legal para isso, o que leva ao total enquadramento da
sua  conduta  para  o  crime  de  estelionato  que  fora

Apelação Criminal n° 0000469-89.2008.815.0481                                     CMBF - Relator               12



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

condenado.” (fl. 323)
Ademais, o emérito magistrado seguiu à risca a linha garantista e

fez uso do livre convencimento motivado disposto no art.  155 do CPP (princípio da
persuasão racional do juiz), talhando sua sentença com critérios objetivos e dentro do
ideal  de  justiça,  de  acordo com o quadro  fático  que  lhe  foi  apresentado,  eis  que  o
analisou à luz das provas angariadas, formando, assim, o seu permitido juízo de valor.

Ao perlustrar o inquérito e a instrução criminal, vê-se a existência
das elementares de tipificação penal quanto ao delito  de estelionato,  uma vez que o
apelante, obteve vantagem ilícita em prejuízo das vítimas, mediante artifício.

Ora, o elemento subjetivo do tipo, in casu, consiste no animus lucri
faciedi, vale dizer, a intenção de fraudar.

É pacífico que o crime tipificado no art. 171 do Código Penal se
configura com a conduta fraudulenta do agente, e, no caso em testilha, houve o intuito
fraudulento,  pois,  como  adverte  Nelson  Hungria  (Ob.  cit.,  p.  202)  “a  fraude,  para
assegurar o próprio êxito, procura cercar-se de uma certa encenação material (artifício)
ou recorre a expedientes mais ou menos insidiosos ou astutos (ardis), para provocar ou
manter (entreter, fazer persistir, reforçar) o erro da vítima”.

Assim,  restam caracterizadas  a  materialidade  e  autoria  do  crime
previsto  no  art.  171  do  Código  Penal  por  parte  do  acusado,  devendo ser mantida  a
sentença, não havendo que se falar em absolvição.

2.2. Da exclusão da agravante prevista no art. 62, I, do CP:

O  apelante  suscitou  a  exclusão  da  agravante  que  majorou  a
reprimenda em razão do concurso de pessoas, uma vez que inexiste reconhecimento de
culpa de uma terceira pessoa, acrescentando, ainda, que, quando da colheita das provas,
os vendedores afirmaram que negociaram diretamente com o apelante. Alegou, ainda,
que a participação de segundo denunciado teria sido, tão somente, ajudá-lo no manejo
dos animais até sua residência

Da leitura da sentença, vê-se que o Juiz a quo aplicou a agravante
prevista do art.  62,  inciso I,  do Código Penal,   “(…) por entender  ter  sido o ilícito
cometido em concurso de pessoas no qual o condenado teve um papel de direção,(...)”

Observa-se, nos depoimentos das vítimas, que restou demonstrado
que o segundo denunciado exerceu um papel fundamental para realização da compra de
semoventes  pelo  apelante,  na  medida  em  que  dizia  que  o  negócio  poderia  ser
concretizado, ante o fato do primeiro denunciado ser “bom pagador”, possuindo, assim,
participação decisiva, como garantidor.
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Assim, a existência de provas de que o apelante dirigiu a atividade
delituosa, deve ser aplicada a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal. Vejamos
a dicção do mencionado artigo:

Agravantes no caso de concurso de pessoas

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao
agente que: 

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou
dirige a atividade dos demais agentes;

II - (...)

Nesse direcionamento, colaciono precedente do Superior Tribunal
de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL.  ESTELIONATO.  VÍTIMAS
IDOSAS.  OBTENÇÃO  FRAUDULENTA  DE
DINHEIRO  PARA  ACELERAR  TRÂMITES  DE
AÇÕES  JUDICIAIS.  PENA-BASE  ACIMA  DO
MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE
DO  ART.  62,  I,  DO  CÓDIGO  PENAL.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O ora agravante foi condenado por estelionato, em
continuidade  delitiva  (art.  171,  caput,  c/c  art.  71,
ambos do Código Penal), com as agravantes dos arts.
61, II, "h" (vítima maior de 60 anos), e 62, I (agente
que promove, ou organiza a cooperação no crime ou
dirige  a  atividade  dos  demais  agentes),  do  Código
Penal. A pena total foi estabelecida em 3 anos, 1 mês e
10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
2. O acórdão impugnado expressamente consignou que
o ora agravante era verdadeiro organizador da atuação
do  grupo,  iniciando  pela  cooptação  de  pessoas,
determinando-lhes  as  tarefas  e  distribuindo  os
resultados  do  ilícito.  Essa  conclusão  baseou-se  na
análise dos elementos colhidos durante a investigação
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e a instrução criminal e  sua revisão,  por esta Corte,
implicaria  nova  e  aprofundada  incursão  nos  fatos  e
provas que convergiram para a aplicação da agravante,
providência  sabidamente  inviável  no  âmbito  do
recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. O STJ tem afastado a substituição da pena privativa
de  liberdade  por  restritiva  de  direitos  quando  não
preenchidos os pressupostos exigidos pelo art. 44, III,
do  Código  Penal.  Ademais,  a  análise  acerca  dos
requisitos  subjetivos  previstos  no  referido  artigo
implica  descabida  reapreciação  de  aspectos  fático-
probatórios, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Já decidiu esta Corte que a valoração negativa das
circunstâncias judiciais, que justificaram a majoração
da  pena-base,  também  serve  de  fundamento  para
indeferir a substituição da sanção corporal.
5.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg no  AREsp
628.537/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
03/09/2015, DJe 10/09/2015)

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
ESTELIONATOS CONTINUADOS E FORMAÇÃO
DE QUADRILHA - MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS - AUMENTO DA PENA-BASE -
INVIABILIDADE  -  RECONHECIMENTO  DA
AGRAVANTE  DE  DIREÇÃO  DA  ATIVIDADE
CRIMINOSA -  NECESSIDADE -  AFASTAMENTO
DA  CONTINUIDADE  DELITIVA  E
RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL
ENTRE  OS  DELITOS  DE  ESTELIONATO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  FIXAÇÃO  DO  REGIME
INICIAL  FECHADO  -  NÃO  CABIMENTO.
Suficientemente  comprovadas  a  autoria  e  a
materialidade  dos  crimes  atribuídos  aos  agentes,  a
condenação  é  medida  de  rigor.  A  majoração  da
reprimenda  deve  ser  feita  com  base  em  elementos
concretos  que  demonstrem que  a  ação  extrapolou  a
conduta  tipificada,  de  maneira  que  não  é  possível
justificar  o  incremento  da  pena  com  amparo  nas
elementares do tipo. Aquele que promove, organiza a
cooperação  do  crime  ou  dirige  a  atividade  dos
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demais agentes tem a pena agravada pelo disposto
no artigo 62, I, do Código Penal. Demonstrado que
os  crimes  são  da  mesma  espécie,  praticados  nas
mesmas  condições  de  tempo,  lugar  e  maneira  de
execução, deve ser aplicada à espécie a continuidade
delitiva e não o concurso material. Não é possível a
imposição de regime mais  severo que aquele  fixado
em  lei  com base  somente  na  gravidade  abstrata  do
delito. (TJMG- Apelação Criminal 1.0479.10.009503-
9/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  02/02/2016,  publicação
da súmula em 12/02/2016) - Negritei

                     2.3 Do pleito de redução da pena para o mínimo legal e da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

É escusado dizer que o juiz tem poder discricionário para fixar a
pena-base dentro dos limites legais, desde que o faça fundamentadamente. É que, não
constituindo  direito  subjetivo  do  acusado  a  estipulação  dessa  pena  em  seu  grau
mínimo, pode o magistrado, considerando as diretrizes do art. 59 do Código Penal,
majorá-la para alcançar os objetivos da sanção. E assim portou-se, iniludivelmente, o
douto magistrado sentenciante, que se referiu, de forma explícita, aos motivos legais da
sua elevação. 

Com  efeito,  ao  exarar  a  sentença  ora  impugnada,  o  juiz
monocrático não se quedou silente quanto à análise das circunstâncias judiciais. Ao
revés,  sopesou  convenientemente  todas  as  moduladoras  do  art.  59  do  Estatuto
Repressivo,  reconhecendo  a  personalidade  e  as  consequências  do  delito,  como
desfavoráveis.

Ressalte-se, a propósito, o excelente pronunciamento do Pretório
Excelso. Vejamos:

“O Juiz  tem poder discricionário para fixar  a pena-
base dentro dos limites legais, mas este poder não é
arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código Penal
estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que
devem orientar  a  individualização  da  pena-base,  de
sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao
réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável para
que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”
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(STF,  HC 76.196-GO,  2.ª  T.,  rel.  Maurício  Correa,
29.9.1998, in RTJ 176/743).

Dessa forma, considerando que a fixação da pena-base acima do
mínimo legal apresenta-se,  no presente caso, em quantidade necessária e suficiente
para reprovação e prevenção do delito, há que se manter a sanção cominada.

Outrossim, no que pertine à impossibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Juiz de primeiro grau, também,
agiu acertadamente, haja vista a disposição constante no art. 44, inciso III, do CP, in
verbis:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas
e substituem as privativas de liberdade, quando:

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os
motivos  e  as  circunstâncias  indicarem  que  essa
substituição seja suficiente.

Assim, consoante se depreende dos autos, especialmente acerca
da personalidade do agente, a qual restou sopesada negativamente pelo Juízo a quo,
conforme se vê da Sentença de fls. 281/290, com o fundamento ali exposto – o qual
ratifico,  por  ocasião  do  julgamento  deste  recurso  apelatório  –  a  substituição  da
reprimenda corporal por penas restritivas de direitos não se mostra recomendável

2.4  Da aplicação do art. 387, IV do CPP:

Da  leitura  da  sentença,  vê-se  que  o  Magistrado  aplicou  o
disposto no art. 387, IV do CPP e determinou a reparação do dano.

Como  é  cediço,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
entendimento de que a fixação de valor mínimo para reparação do dano depende de
pedido expresso, a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório. Vejamos:

REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO EXPRESSO E
INDICAÇÃO  DO  QUANTUM.  NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  83/STJ.  RECURSO
IMPROVIDO.1.  A  reparação  do  dano  sofrido,
previsto  no  inciso  IV do  artigo  387  do  Código  de
Processo Penal, exige pedido expresso e indicação do
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valor pretendendo. Precedentes. 2. Agravo regimental
a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  AREsp
1062989/MS,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  08/08/2017,  DJe
18/08/2017)

In casu, não houve um pedido formal do Ministério Público para
que se apurasse o montante civilmente devido. Logo, a condenação imposta a título de
reparação de danos deve ser excluída da sentença vergastada. 

3. Conclusão

Ante todo o exposto,  de  ofício, dou  provimento  parcial ao
recurso,  para excluir  da  sentença  vergastada  a  condenação  imposta  a  título  de
reparação de danos, em harmonia com o parecer ministerial.

É o meu voto.

Esta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara  Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio
Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça.

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 13
de março de 2018.

João Pessoa, 15 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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