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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0015945-22.2015.815.2002 –  6ª Vara Criminal da 
Comarca da Capital
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Anselmo Augusto Moreira de Moraes Júnior
ADVOGADA: Cynthia Denise Silva Cordeiro ( OAB/PB 8.431)
2º APELANTE:      Alexsandro Fonseca Gomes
ADVOGADO:         Roberlândio Veras de Oliveira  (OAB/PB 17.320)
APELADO:  Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO.
COMPRA DE  VEÍCULO  UTILIZANDO
CHEQUES  DE  TERCEIROS.  CHEQUES  NÃO
COMPENSADOS  NAS  DATAS  APRAZADAS.
CONDENAÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  171,
CAPUT,  DO  CÓDIGO  PENAL.
INCONFORMISMO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INSUBSISTÊNCIA.  ACERVO  PROBATÓRIO
ROBUSTO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  PEDIDO ALTERNATIVO PARA
APLICAÇÃO  DA  PENA-BASE  NO  MÍNIMO
LEGAL.  ANÁLISE  DA  CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL  INERENTE  À  CULPABILIDADE.
REDUÇÃO  DA  PENA-BASE.
INAPLICABILIDADE  DA  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO. ACUSADO QUE NÃO ASSUME A
PRÁTICA  DE  ESTELIONATO.  PENA
CORPORAL  DEFINITIVA  SUPERIOR  A  4
(QUATRO)  ANOS  DE  RECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DOS
ARTS.  44  E  77  DO  CP.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

-  Sendo  induvidosas  a  materialidade  e  a  autoria
delitivas, em face das provas produzidas em Juízo,
resta incabível o pleito absolutório.

- Tendo havido equívoco por parte do Juízo a quo,
quando da análise da circunstância judicial inerente
à  culpabilidade,  por  empregar  fundamentação
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genérica,  faz-se  necessário  proceder-se  a  uma
revisão da pena inicialmente imposta.

-  Não  há  como  substituir  a  pena  privativa  de
liberdade por restritiva de direitos,  uma vez que a
reprimenda definitiva foi superior a 4 (quatro) anos. 

- Ante o não preenchimento dos requisitos do art. 77
do Código Penal, também, não é possível a aplicação
do sursis.

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 em dar provimento parcial aos recursos, para reduzir
as penas impostas aos réus, em desarmonia com o parecer ministerial. Expeça-se
Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo de  Embargos  de  Declaração,  sem
manifestação em desfavor o réu ANSELMO AUGUSTO MOREIRA DE MORAIS
JÚNIOR.

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital,  Alexsandro
Fonseca Gomes, Anselmo Augusto Moreira de Moraes Júnior, vulgo Júnior e Alexandre
Borges Aragão foram denunciados como incursos nas sanções do art. 171, § 2º, incisos I
e IV, sete vezes, c/c art. 69 e art. 288, caput, todos do Código Penal, pela prática dos
fatos a seguir narrados:

“Segundo consta dos autos, no mês de junho de 2015, diversas
vítimas compareceram na Delegacia de Defraudações e Falsificações da Capital para
relatar os estelionatos em negociação de veículos praticados pelos acusados, agindo em
associação  criminosa,  contra  os  ofendidos,  causando-lhes  relevantes  prejuízos
econômicos.

Depreende-se  do  caderno  investigativo  que,  em  fevereiro  de
2015,  o  ofendido JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA comprou  o  automóvel
RENAULT Clio (placa MOP 0740/PB), no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), pela
Internet,  ao  acusado  ANSELMO  AUGUSTO  MOREIRA DE  MORAIS  JÚNIOR.
Assim, a vítima pagou ao increpado a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em
espécie e parcelou em dezoito vezes o restante. Porém, apenas após alguns dias daquela
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aquisição, o veículo apresentou problemas mecânicos. Deste modo, a vítima entregou o
carro  ao  citado  indigitado  para  que  este  empreendesse  o  respectivo  conserto,  em
observância aos termos do acordo firmado, o qual enquadrava aquele período como
sendo o de garantia. Contudo, nota-se que o taxado ANSELMO, de maneira ardil, não
encaminhou o automóvel  da  vítima para a oficina.  Na realidade,  o citado acusado
renegociou veículo Renault  Clio comprado pelo  ofendido a  terceiro,  sem qualquer
autorização da vítima para tanto e sem compensá-la por qualquer valor anteriormente
pago. Assim, o veículo permanece com paradeiro desconhecido para a vítima, esta que
continua a suportar o prejuízo. 

Frisa-se das peças informativas que, em janeiro de 2015, a vítima
MARLENSON SOARES DE LIMA comprou um FIAT Palio Advent, pela Internet, ao
acoimado  ANSELMO AUGUSTO MOREIRA DE MORAIS JUNIOR pelo valor de
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Destaca-se que, com a efetuação do pagamento da
quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) como entrada e decorrido um certo período, a
vítima dirigiu-se à concessionária em que o carro estaria e que seria de propriedade do
increpado ALEXANDRE BORGES ARAGÃO. Ao chegar no local, encontrou o taxado
ANSELMO e o indagou acerca do veículo adquirido. Entretanto, para a surpresa da
vítima, o denunciado ANSELMO lhe relatou que o FIAT Palio estaria na oficina, mas
que, na realidade, teria sido renegociado a terceiro. Assim, o acoimado ANSELMO de
maneira ardil para fazer com que a vítima continuasse em erro, entregou ao ofendido
MARLENSON o RENAULT Clio. Entretanto, haja vista que aludido RENAULT Clio
também  apresentava  problema  mecânico,  esta  vítima  novamente  seguiu  àquele
estabelecimento e devolveu o veículo para que o mesmo fosse consertado, oportunidade
em que taxado ANSELMO se comprometeu a devolver o integral valor da entrada,
porém, tendo restituído apenas R$ 1.000,00 (mil reais), permanecendo o ofendido com
o prejuízo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Nota-se  do  feito  que  a  citada  concessionária,  com nome não
informado, situava-se, naquela oportunidade, no Bairro da Torre, nesta capital. Ademais,
o  acoimado  ALEXANDRE  BORGES  ARAGÃO identificava-se  como  sendo  o
proprietário  do  local.  Todavia,  as  provas  colhidas  nos  autos  demonstram  que  tal
estabelecimento  não  existia  de  fato,  resumindo-se  a  mera  estrutura  física  que  era
disponibilizada pelo taxado ALEXANDRE, com união de desígnio, para facilitar o
êxito  dos  golpes  aplicados  e  para  melhor  ludibriar  as  vítimas.  Assim,  todos  os
acoimados agiam em nítida associação criminosa formada com afã de negociar veículos
mediante fraude e emprego de meio ardil, valendo-se da confiança estabelecida com as
vítimas  para  ludibriá-las,  com intuito  de  obter  para  todos  os  integrantes  do  grupo
organizado vantagem econômica indevida em prejuízo de várias vítimas. 
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As diligências empreendidas pela autoridade policial evidenciam
que, por diversas vezes, os acusados, de modo individual, mantinham contato com os
ofendidos para viabilizar a negociação dos veículos e dificultar a identificação da rede
criminosa.  Porém,  nota-se  que  não há  dúvidas  quanto  à  associação criminosa  dos
acusados para a prática de estelionatos em negociação de veículos, inclusive, sendo este
fato  confirmado  por  um  ex-funcionário  dos  taxados  ANSELMO  AUGUSTO
MOREIRA DE MORAIS JÚNIOR e ALEXANDRE BORGES ARAGÃO.

Verifica-se do inquérito policial que, em meados de janeiro de
2015, a vítima ALINNE MARIA FARIA PAIVA entrou em contato com o acoimado
ALEXSANDRO FONSECA GOMES com intuito de comercializar o veículo NISSAN
Livina XGEAR (placa NQG 05 28/PB), o qual era de propriedade da vítima desde o
ano de 2013 (fls. 08/09). Durante a negociação, o acoimado se comprometeu a pagar as
vinte e duas parcelas restantes do financiamento, cada uma no valor de R$ 1.120,00 (mil
cento e vinte reais), pois, ainda que não vendesse o veículo, o denunciado alegou ter
interesse em ficar com aquele carro para sua esposa. 

Narram os autos que a vítima anuiu com a proposta do acusado
ALEXSANDRO. Assim,  naquela  oportunidade,  este  denunciado entregou apenas  a
quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), vindo a ofendida a entregar ao mesmo o
próprio veículo e seu respectivo documento, já que detinha plena confiança nele.

Entretanto, o feito relata que, após a negociação, evidenciou-se o
real intento do acoimado. O fato é que o citado indigitado objetivava a posse daquele
veículo para obter vantagem econômica em prejuízo da ofendida, mantendo a mesma
em erro com emprego de meio ardil, pois, a todo momento, o acoimado manifestou que
o  veículo  seria,  de  alguma  maneira,  por  ele  quitado.  Todavia,  o  censurado
ALEXSANDRO não  pagou  qualquer  parcela  referente  ao  financiamento,  o  que
culminou na formação da dívida de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) e na inserção do nome da vítima no cadastro de inadimplentes (SERASA), haja
vista  que  o  veículo  ainda  continua  em seu  nome.  Ademais,  ALEXSANDRO com
possível auxílio da rede criminosa que integra, vendeu o veículo da vítima para terceiro
não  identificado,  permanecendo  o  veículo,  até  a  presente  data,  com  paradeiro
desconhecido. 

Dessume-se das peças informativas que, em setembro de 2013, o
taxado  ANSELMO  AUGUSTO  MOREIRA  DE  MORAIS  negociou  o  veículo
CITROEN C4 Pallas (placa MOG 7716/PB) da vítima ANA PEREIRA LEITE, nos
termos do contrato de fls. 38, ou seja, o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em
espécies e dois cheques nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada (fls. 37),
totalizando o valor  final  de  R$ 30.000,00 (trinta  mil  reais)  pelo veículo.  Contudo,
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aproveitando-se  da  confiança  que  a  vítima detinha  em sua  pessoa,  o  acusado não
efetuou o pleno pagamento acordado. Em seguida, tem-se que os cheques emitidos não
foram compensados, inclusive sendo devolvidos por diversas vezes. Assim, com intento
de ludibriar a vítima e auferir sua vantagem indevida, o acoimado ANSELMO chegou a
apresentar à ofendida diversos comprovantes de caixas eletrônicos falsos e depósitos de
cheques fictícios. Ademais, nota-se que, de fato, o acoimado só efetuou o pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie como entrada, o que correspondia a 1/3 do
valor total negociado referente ao automóvel (fls. 38), estando a vítima, até o presente
momento, sem receber o restante do valor que lhe é devido. 

Infere-se  do  inquérito  policial  que  a  vítima  LEONARDO
FONSECA RIBEIRO, em outubro de 2013, vendeu o veículo NISSAN Frontier (placa
NXW 3850/PB)  ao  censurado  ANSELMO AUGUSTO MOREIRA DE MORAIS.
Naquela oportunidade, o aludido taxado efetuou o pagamento do automóvel na seguinte
forma: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em espécie como entrada e seis cheques no valor
de  R$  5.900,00  (cinco  mil  e  novecentos  reais)  cada,  todos  esses  em  nome  de
Churrascaria  Galeteria  CLME.  Destaca-se  que,  ao  depositar  os  cheques,  a  vítima
descobriu que os mesmos eram roubados, pois foram devolvidos com anotação Código
28, o que lhe frustrou o pagamento. Assim, mesmo com o decurso de dois anos, o citado
acusado  ainda  não  pagou as  parcelas  restantes  à  vítima,  esta  que  ainda  suporta  o
prejuízo de R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais). 

Observa-se dos autos que, em meados de abril de 2012, a vítima
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS vendeu dois veículos (Saveiro e Vectra) ao
acoimado  ANSELMO  pelo  preço  total  de  R$  49.500,00  (quarenta  e  nove  mil  e
quinhentos  reais).  Impera  ser  salientado  que,  para  efetuar  o  pagamento,  o  citado
denunciado  emitiu  três  cheques  em  nome  de  NEILTON  FERNANDES  PANTA
JÚNIOR  nos seguintes valores: dois com a quantia de R$ 18.500,00 (dezoito mil e
quinhentos reais) cada e um de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), todos às fls.
59. Entretanto, tal pagamento fora frustrado, haja vista que os cheques repassados pelo
acusado não tinham suficiente provisão de fundos (fls. 59v). 

Salienta-se do feito que, de igual forma, em data não informada,
a vítima CARLOS ANTÔNIO DE MOURA também vendeu dois carros ao acusado
ANSELMO pelo preço total de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais).
Assim,  com  afã  de  continuar  a  enganar  as  vítimas  FERNANDO  E  CARLOS
ANTÔNIO, o acoimado ANSELMO alegou que tais dívidas poderiam ser quitadas com
o repasse  de  um imóvel,  tal  qual  seja  o  apartamento  202 do Edifício  Residencial
Multifamiliar, situado na Rua Celita Portela Lira, n° 112, no Bairro de Valentina de
Figueiredo, nesta capital (fls. 54/55), sendo a proposta aceita por ambas as vítimas. 
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Todavia,  nota-se  o  acoimado  agiu  de  maneira  ardil,  pois  tal
imóvel já havia sido transferido a terceiro anteriormente, fato que manifestamente o
taxado sabia. Ressalta-se do inquérito policial que, após a descoberta desta nova fraude,
as  vítimas  FERNANDO E  CARLOS ANTÔNIO novamente  exigiram ao  acusado
ANSELMO a quitação dos pagamentos que lhes eram devidos. Assim, por outra vez,
emitiu novos cheques (fls. 52), todos em nome de NF Ginástica Estética e assinados de
próprio  punho  pelo  increpado,  da  seguinte  forma:  dois  cheques  no  valor  de  R$
40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o
ofendido  FERNANDO;  um  cheque  de  R$  44.500,00  (quarenta  e  quatro  mil  e
quinhentos  reais)  para  CARLOS  ANTÔNIO.  Porém,  novamente  tais  cheques
novamente não tinham suficiente provisão de fundos (fls. 52v). Destarte, o acoimado
ANSELMO para outra vez enganar o ofendido FERNANDO, emitiu quatro cheques
sem fundos em nome de Churrascaria Galeteria CLME, todos no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais), às fls. 57/58. 

Por tudo o que fora exposto, com base nas peças informativas,
não há dúvidas de que as provas colhidas evidenciam que os censurados agiram com
nítido dolo preordenado, ou seja, resta evidente que todos possuíam vontade prévia em
induzir as vítimas em erro, por meio fraudulento, para obtenção da vantagem ilícita em
detrimento dos prejuízos dos ofendidos. Portanto não há dúvidas quanto a configuração
dos delitos de estelionatos qualificados.

Além disso, nota-se nos autos que os indigitados, reiteradamente,
agiram para ludibriar várias vítimas em negociações de veículos.

Apesar de tais crimes terem dado origem a inquéritos policiais
distintos, os quais foram distribuídos em diferentes juízos, observa-se, sem prejuízo das
demais  investigações,  que  há  elementos  suficientes  de  que  todos  os  três  taxados
associavam-se  com  o  fim  específico  de  cometerem  estelionatos  em  face  dos
compradores/negociadores  dos  automóveis  comercializados,  causando  prejuízos
consideráveis. Ademais, nota-se que em diversos inquéritos policiais está sendo apurado
o envolvimento do investigado MARCELO DE ANDRADE na associação criminosa.
Contudo, fazendo-se a detida análise dos autos, o acervo probatório, até o presente
momento,  não  demonstra  indícios  mínimos  de  sua  atuação em relação aos  crimes
praticados em desfavor das vítimas destes autos.

Por  assim  haverem  procedido,  encontram-se  os  denunciados
ANSELMO  AUGUSTO  MOREIRA  DE  MORAIS  JÚNIOR,  ALEXANDRO
FONSECA GOMES e ALEXANDRE BORGES ARAGÃO incursos nas penas do
art. 171 (7x), §2°, inc. I e IV, c/c art. 69 e art. 288, caput, todos do Código Penal. Ante o
exposto, requer o recebimento da presente peça delatória, em todos os seus termos, nos
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moldes do art. 396 do CPP, ordenando as citações dos denunciados, para responderem a
acusação no prazo de 10 (dez) dias, bem como para acompanharem os demais atos do
processo que seguirá o rito traçado nos arts. 396-A e seguintes, do mesmo Diploma
Legal, até final julgamento. Ademais, pugna-se pela intimação das testemunhas e da
vítima elencadas no rol abaixo, para comparecerem a audiência de instrução, onde serão
inquiridas a respeito do fato delituoso, sendo de tudo ciente o Ministério Público.” (fls.
03/09 – volume I) 

Denúncia recebida em 17 de agosto de 2015. (fl. 343 – volume
II).

Concluída a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público (fls. 785/787 – Volume IV) e pelas Defesas (fls. 789/798, fls.
799/80,  fls.  799/804  e  fls.  807/809  –  volume  V),  o  MM o  Juiz  a  quo julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para absolver Alexandre
Borges Aragão da acusação de estelionato e condenar Anselmo Augusto Moreira
de Morais Júnior e Alexsandro Fonseca Gomes como incursos, respectivamente, nas
sanções do art. 171, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal e art. 171, caput, do
Código Penal. Por fim, absolveu os acusados Alexandre Borges Aragão, Anselmo
Augusto  Moreira  de  Morais  Júnior  e  Alexsandro  Fonseca  Gomes  do  delito  de
associação criminosa (art. 288, CP). (fls. 824/849 – volume V)

O magistrado a quo fixou as reprimendas relativas a Anselmo
Augusto  Moreira  de  Morais  Júnior  e  Alexsandro  Fonseca  Gomes da  seguinte
maneira:

I  –  EM  RELAÇÃO  A  ANSELMO  AUGUSTO  MOREIRA  DE  MORAIS
JÚNIOR: 

Para cada uma das vítimas, a pena base foi fixada em 03 (três)
anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa – esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário  mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  tornadas  definitivas  por  não  haver
circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição da
pena a serem consideradas.

- Do concurso de crimes:

Considerando  o  que  dispõe  o  art.  69  do  Código  Penal,
procedeu  à  soma  das  penas  isoladamente  impostas,  atingindo  uma  reprimenda
definitiva de 12 (doze) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa  – esta, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
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Para  cumprimento  da  pena  o  Juiz  de  base  fixou  o  regime
fechado.

O incriminado não fez jus à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não preencheu os requisitos do art.
44 do CP. Incabível, ainda, a suspensão da aplicação da pena (art. 77 do CP), tendo
em vista que o montante estabelecido é superior a dois anos.

- Reparação do dano às vítimas:

Deixou,  também, de  fixar  valor  mínimo para  reparação dos
danos, conforme art. 387, IV, do CPP, uma vez que não foi formulado pedido e não
instaurado o contraditório a respeito.

- Do direito de recorrer em liberdade:

Fora concedido o direito de recorrer em liberdade, porquanto
respondera solto à parte final do processo-crime.

II – EM RELAÇÃO A ALEXANDRO FONSECA GOMES: 

- Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base
em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa  – esta, à razão de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tornadas definitivas por não
haver circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição
da pena a serem consideradas.

Para  cumprimento  da  pena  o  Juiz  de  base  fixou  o  regime
aberto.

Com fundamento no art. 44 do CP, o Juízo a quo substituiu a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação
de serviço à comunidade e  prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário
mínimo.

- Reparação do dano às vítimas:

Deixou,  também, de  fixar  valor  mínimo para  reparação dos
danos, conforme art. 387, IV, do CPP, uma vez que não foi formulado pedido e não
instaurado o contraditório a respeito.

- Do direito de recorrer em liberdade:
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Fora concedido o direito de recorrer em liberdade, porquanto
respondera solto à parte final do processo.

Irresignado  com  o  decisório  adverso,  Anselmo  Augusto
Moreira de Morais Júnior recorreu a esta Superior Instância (fl. 852 – volume V),
requerendo,  a  Defesa,  em suas  razões  (fls.853/863 –  volume V)  que  seja  o  réu
absolvido das acusações de estelionato, sob as seguintes alegações: a) inexistência
de prejuízo às vítimas e de dolo específico, o qual diante da ausência,  impede à
conclusão de que a conduta pratica é típica e b) os cheques pós datados e dados
como garantia da dívida, o que afastaria a pretensa prática de estelionato.

Subsidiariamente,  o  recorrente  suscitou  que  a  pena  base
deveria  ter  sido aplicada no mínimo legal  e,  por conseguinte,  fixado um regime
menos gravoso para seu cumprimento, bem como a possibilidade de conversão da
pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou aplicação de sursis. Ao final,
requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Alexsandro  Fonseca  Gomes,  também,  recorreu  (fls.  866  –
volume V) e, nas razões recursais, pugnou pela absolvição, ante a ausência de dolo,
não incorrendo, assim, na prática dos fatos narrados na denúncia e, ainda, em razão
do conjunto probatório não ser apto para incriminá-lo. (fls. 871/876 – volume V)

O Ministério Público ofertou as contrarrazões, opinando pelo
não provimento do recurso interposto. (fls. 877/886 – volume V)

Como vista dos autos, a Procuradora de Justiça Maria Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
911/916 – volume V).

É o relatório.

VOTO 

Trata-se  de  recurso  apelatório  em  que  os  apelantes,
irresignados com a sentença, requer, a esta Egrégia Corte, a reforma do r. decisum,
para  que  lhes  seja  concedida  a  absolvição,  sob  a  alegação  de  ausência  de
comprovação do elemento subjetivo do tipo, dolo para causar prejuízo alheio para
obter vantagem ilícita.

Subsidiariamente, o recorrente,  Anselmo Augusto Moreira de
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Morais Júnior, suscitou que a pena base deveria ter sido aplicada no mínimo legal e,
por conseguinte, fixado um regime menos gravoso para seu cumprimento, bem como
a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos
ou aplicação de  sursis. Ao final,  requereu a aplicação da atenuante  da  confissão
espontânea.

Passo a explicar.

2. DO MÉRITO:

2.1  -  DO  RECURSO  DE  ANSELMO  AUGUSTO
MOREIRA JÚNIOR:

2.1.2  DO  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Trata-se de recurso apelatório em que o apelante, irresignado
com a sentença que o condenou nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal,
requereu  a  esta  Egrégia  Corte,  por  intermédio  de  sua  Defesa,  a  reforma  do  r.
decisum, para que lhe seja concedida a absolvição, sob a alegação de precariedade
do arcabouço probatório.

Narra a denúncia que o acusado comercializava veículos nesta
Capital, por meio de compra e venda parceladamente, negócios esses que estavam
cientes da impossibilidade de pagamento.

Historia,  ainda,  que  as  vítimas  foram  mantidas  a  erro,
amargando, assim, perdas financeiras e foram induzidas a erro, ante a utilização de
cheques  sem fundos de terceiros  e  que o apelante  teria  emitido comprovante  de
depósitos fraudulentos.

O art. 171 do CP traz a tipificação do delito de estelionato:

“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”.

A  materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  recorrente  são
incontestes,  visto  que  imbuídas  de  verossimilitudes  que  conduzem  à  inexorável
conclusão de ser o responsável pela prática do crime de estelionato, nos termos que
lhe foram imputados.
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Ficou evidenciado nos autos, em especial nos depoimentos e
declarações das pessoas ouvidas em Juízo (mídia, fls. 661, 679 - volume IV) vê-se
que restou comprovado que o acusado, de fato, praticou estelionato em negociação de
veículos, causando-lhes relevantes prejuízos econômicos.

  Como  bem  destacou  o  magistrado  de  primeiro  grau,  o
depoimento prestado pela testemunha Neilton Panta Júnior, (mídia, fl. 661 – volume
IV) corrobora os fatos descritos na denúncia. 

Na oportunidade, destacou que o acusado era sócio de sua tia
em uma academia e foi lá onde o conheceu, tendo, inclusive, emprestado um talão
de cheques, os quais seriam utilizados na construção civil, só que, posteriormente,
ficou sabendo que as cártulas foram utilizadas para compra de veículos.

Informou que,  inicialmente,  o  réu o  convenceu a  abrir  uma
conta bancária, que seria utilizada para consertar a academia de ginástica, comprar
máquinas,  inclusive,  conseguiu  obter  crédito pelo  banco.  Outro  ponto destacado
pela testemunha foi que o denunciado teria passado cheques em nome da academia. 

Tais  acontecimentos,  foram  devidamente  explanados  pelo
magistrado de primeiro grau. Assim sendo, peço vênia para reproduzir. Vejamos:

“(…) Indo mais além, Anselmo tirou cheques em
nome da academia sem a testemunha saber, somente
tendo ciência da emissão dos mesmos quando uma
vítima a informou por rede social. Questionado pela
testemunha, Anselmo alegou que usou 10 cheques
da academia sobredito, quando, em verdade, fez uso
de 9 talões.

Verte do depoimento testemunhal que no momento
em que Anselmo tirou os talões no banco, o mesmo
já  não  era  mais  sócio  da  academia,  detalhe  que
evidencia o seu dolo.

Ademais, asseverou a mencionada testemunha que
os  cheques  passados  em  nome  da  academia  por
Anselmo  chegaram  à  absurda  cifra  de  R$
800.000,00,  todos  utilizados  na  compra  d  vários
veículos, inobstante soubesse o réu que a academia,
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não tinha lastro financeiro para honrar os cheques
que  integravam os  negócios  nos  quais  as  vítimas
eram ludibriadas.

(…)

Asseverou,  ainda,  a  testemunha que Anselmo não
tinha  casa  própria,  mas  sim  um  apartamento
financiado,  tendo  enganado  várias  pessoas  e,
quando  procurado  pelas  mesmas,  apresentava
desculpas infundadas. Reafirmou que Anselmo não
tinha patrimônio ou dinheiro para passar cheques e
negociar valores que chegaram juntos, a 1 milhão
de reais. Findou por afirmar que soube que Anselmo
era um estelionatário que agia de forma reincidente
e organizada.” (fl. 830 – volume V)

Tais provas, em conjunto com os demais elementos contidos
nos autos comprovam cabalmente a autoria do crime e a materialidade do delito, não
restando  dúvidas  quanto  ao  comportamento  criminoso  do  apelante,  que,
ardilosamente,  induziu  as  vítimas  a  erro,  ao  tempo  em que  comprava  veículos,
utilizando-se cheques de terceiros, bem como atuava, ainda, na venda fraudulenta.

Como  forma  de  pagamento  dos  automóveis,  o  recorrente
entregava,  como  parte  do  pagamento,  cheques  de  terceiros,  os  quais  não  foram
compensados  nas  datas  aprazadas,  sendo  inconsistentes,  diante  da  evidência  das
provas colhidas, o argumento de que não teria havido dolo por parte dos acusados na
prática do delito em comento, razão pela qual deve ser mantida sua condenação pelo
crime de estelionato.

Nesse  direcionamento,  reproduzo  parte  do  parecer  da
Procuradora de Justiça Maria Lurdélia:

“Com  efeito,  o  conjunto  probatório  revela  que
houve  a  prática  do  delito,  na  medida  em que  os
agentes,  mantendo  as  vítimas  em erro,  obtiveram
para si  vantagens ilícitas,  em prejuízo destas  (art.
171 do CP). Desta feita, inquestionável se torna a
tipicidade da conduta dos apelantes, não merecendo
prosperar qualquer argumento dissonante.
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A matéria  concernente  ao  mérito,  foi  muito  bem
examinada e equacionada pelo nobre Magistrado de
primeira  instância.  Aliás,  os  relatos  das  vítimas e
das  testemunhas,  firmes e coerentes,  são hábeis  a
amparar o decreto condenatório, sobretudo quando
não há qualquer indicativos de que tivesse motivos
para, falsamente imputar a realização do crime aos
réus. O contexto fático e probante esclarece que o
intento dos réus, eram, desde o princípio, obterem a
vantagens indevidas.” (fl. 913 – volume V)

Inviável,  portanto,  acolher  a  alegação  de  falta  de  dolo
específico  ou,  ainda,  de  inexistência  de  provas  hábeis  comprobatórias  do  delito
narrado  na  denúncia,  quando  repousa  nos  autos  conjunto  probatório  consistente,
lastreado em depoimentos harmônicos fornecidos por testemunhas e pela vítima. 

Eis alguns julgados acerca da matéria: 

ESTELIONATO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. SÚPLICA PELA ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DELITIVA  COMPROVADAS.
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. PENA
BASE.  FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.  ART.  68  DO  CP.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO.  REPRIMEDA
FIXADA  SEGUNDO  OS  CRITÉRIOS  LEGAIS.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Tendo  a  prova
coligida aos autos comprovado, inequivocamente,
a participação do réu no evento delituoso, não há
como ser acolhido o seu pleito absolutório. comete
estelionato  aquele  que,  mediante  fraude,  induz
outrem a erro,  com o intuito de obter vantagem
ilícita, em prejuízo alheio  (RTTACRIM 38/153). A
palavra coerente e uniforme da vítima, amparada por
outros  elementos  de  prova,  merece  credibilidade,
elidindo negativa do acusado,  que restou isolada,  e
autoriza solução condenatória. Obedecidas as regras
de aplicação da pena prevista nos arts.  59 e 68 do
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Código  Penal,  correta  se  mostra  a  manutenção  do
quantum  fixado  na  sentença  condenatória.  A pena
definitiva  imposta  ao  acusado  se  apresenta
proporcional e suficiente à reprovação do fato, não
merecendo  reparos.  (TJPB;  APL  0000099-
42.2008.815.0051;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  Marcos  William  de  Oliveira;  DJPB
06/03/2015; Pág. 18). Grifos nossos.

ESTELIONATO.  AUTORIA E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  ADVOGADA  QUE  RECEBE
DINHEIRO  DE  CONSTITUINTE  SOB  FALSA
ALEGAÇÃO  DE  PAGAMENTO  DE  TAXAS  E
CUSTAS  JUDICIÁRIAS  PARA  RECEBIMENTO
DE  SUPOSTA INDENIZAÇÃO.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  PARA
DIMINUIÇÃO  DA  PENA.  DOSIMETRIA  BEM
EFETUADA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS
OS  SEUS  TERMOS.  1.  Apelante  que,  como
advogada, ludibriou a vítima, afirmando que seu tio
teria direito ao recebimento de uma indenização no
valor  de  R$  34.000,00  (trinta  e  quatro  mil  reais),
cobrando  o  valor  de  R$  3.600,00  (três  mil  e
seiscentos  reais)  que,  segundo  ela,  serviria  para  o
pagamento  de  taxas  e  multa  para  o  recebimento
respectivo. 2. Há crime de estelionato quando está
presente  a  plena  consciência  de  obter  para  si
vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo a vítima em erro, mediante artifício ou
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Autoria
e  materialidade  comprovadas.  Impossibilidade  de
absolvição.  3.  Pedido subsidiário de  diminuição da
pena.  Dosimetria  bem efetuada.  Impossibilidade  de
redução. Regime inicial fechado, dada a reincidência.
4.  Desprovimento  do  apelo.  (TJPB;  APL 0005873-
83.2009.815.2002;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho;  DJPB
04/03/2015; Pág. 16). Grifos nossos.
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CRIME  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ESTELIONATO.  VENDA  DE  IMÓVEL
FRAUDULENTA.  PREJUÍZO  CONFIGURADO.
OBTENÇÃO  DE  VANTAGEM  ILÍCITA  EM
PREJUÍZO  ALHEIO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
CREDIBILIDADE.  CONFIGURAÇÃO  DO
ESTELIONATO.  CONSUMAÇÃO.
CONDENAÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  171.
¿CAPUT¿  DO  CÓDIGO  PENAL.
INCONFORMISMO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA DE  PROVAS.
INSUBSISTÊNCIA.  ACERVO  PROBATÓRIO
ROBUSTO.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  1.  Mantém-se  a  condenação
quando o dolo, elemento subjetivo do tipo penal
descrito  no  art.  171  do  CP,  que  consiste  na
consciência  e  vontade  de  enganar  outrem,
mediante meio fraudulento, visando à obtenção da
vantagem  ilícita  em  detrimento  do  patrimônio
alheio,  restou  devidamente  configurado. 2.
Evidenciado nos autos que o acusado, mediante ardil,
obteve  vantagem  ilícita,  em  prejuízo  alheio.
Materialidade  consubstanciada  nos  depoimentos  e
declarações,  bem como nos  documentos  constantes
dos  autos.  (TJPB;  APL 0013874-11.2012.815.0011;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Carlos
Martins  Beltrão Filho;  DJPB 13/11/2014;  Pág.  16).
Grifos nossos.

O  recorrente  Anselmo  Augusto  Moreira  de  Morais  Júnior
alega, ainda, que os cheques eram pós datados e dados como garantia da dívida, o
que afastaria a pretensa prática de estelionato.

Em  que  pese  a  alegação  do  recorrente  Anselmo  Augusto
Moreira  Morais  Júnior  de  que os  cheques  seriam pós-datados  e,  por  isso  restaria
descaracterizado o delito de estelionato, tal condão não afasta a ocorrência do crime
em disceptação, uma vez que restou demonstrada a intenção por parte do acusado de
obter vantagens ilícitas por meio fraudulento.

A propósito, colaciono precedente jurisprudencial do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais:
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EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
ESTELIONATO  -  ARTIGO  171,  CAPUT  DO
CÓDIGO  PENAL -  PAGAMENTO  EFETUADO
POR  MEIO  DE  CHEQUE  PÓS-DATADO
ANTERIORMENTE SUSTADO - ABSOLVIÇÃO
- NÃO CABIMENTO - DOLO EVIDENCIADO -
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  ABSOLVIÇÃO
PELO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA
-  IMPERTINÊNCIA  -  REDUÇÃO  DA  PENA-
BASE - INVIABILIDADE -  ABRANDAMENTO
DO  REGIME  E  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
IMPOSSIBILIDADE  -  REINCIDÊNCIA
CONFIGURADA. 
- Restando demonstrado pelas provas existentes nos
autos que o agente quitou dívida por meio de cártula
pós-datada, mas que já havia sido sustada em data
anterior, agindo de maneira a induzir a vítima em
erro,  com  o  intuito  de  auferir  vantagem  em
detrimento do prejuízo alheio, caracterizado está o
delito de estelionato. 
- Incabível se invocar a aplicação do princípio da
intervenção mínima,  se  o  caso  em epígrafe  exige
resposta  estatal  que  vai  muito  além  da  mera
indenização  civil,  porquanto  aqui  não  se  discute
meramente  o  prejuízo  financeiro  experimentado
pela vítima, mas sim a conduta fraudulenta geradora
do dito prejuízo, a qual,  por se enquadrar no tipo
penal  do  art.  171  do  CP,  trata-se  de  fato  típico,
ilícito e culpável, reclamando a atuação do Direito
Penal. 
-  O  fato  de  ser  o  cheque  pós-datado  não  tem  o
condão de descaracterizar o crime de estelionato se
demonstrada  a  intenção  por  parte  do  acusado  de
obter vantagens ilícitas por meio fraudulento. 
-  Apesar  de  atestado  ligeiro  equívoco  quando  da
análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
não há que se falar em redução da pena-base se esta
restou dosada em patamar compatível  aos fins  de
prevenção e repressão que pautam a sanção penal. 
-  Incabível  se  cogitar  o  abrandamento  do  regime
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prisional  ou  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  por  restritivas  da  direitos  ao  réu  que
ostenta  reincidência  técnica.   (TJMG -   Apelação
Criminal  1.0625.13.002850-3/001, Relator(a): Des.
(a)  Jaubert  Carneiro  Jaques  ,  6ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  04/08/2015,
publicação da súmula em 14/08/2015)

2.1.2. DA DOSIMETRIA

Em  tese  subsidiária,  o  apelante  Anselmo  Augusto  Moreira
Morais Júnior pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e
pela redução da pena para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, uma vez que
boa parte das circunstâncias judiciais teriam sido favoravelmente valoradas.

Da atenta leitura da Sentença, em especial a parte da dosimetria,
vejo que assiste razão, em parte, ao apelante, porquanto o Magistrado de base laborou
em equívoco quando da análise da circunstância judicial prevista no art. 59 do Código
Penal, inerente à culpabilidade do recorrente, sendo, pois, necessário proceder a uma
revisão da pena imposta.

No tocante à análise da  culpabilidade, verifica-se que o Juiz
Sentenciante considerou-a como sendo desfavorável,  consignando em sua decisão
que  “No caso, a culpabilidade ressoa intensa e merecedora de exemplar censura,
pois possuía plena consciência do ilícito que praticava e tinha livre arbítrio para
agir de modo diverso, mesmo assim atentou contra a ordem social e jurídica, com
potencial consciência da ilicitude, sendo considerada, a circunstância,  negativa.”
(fl. 835 – volume V)

Destarte, verifica-se o equívoco na fundamentação da aludida
circunstância,  haja  vista  que  fora  utilizada  uma  motivação  genérica  e  alusiva  à
culpabilidade como elemento do crime, não se reportando, o Juiz de base, ao grau de
reprovabilidade da conduta empregada pelo réu, ora apelante, razão pela qual afasto
a desfavorabilidade da mencionada circunstância.

Nesse  passo,  pelas  razões  acima  mencionadas,  tendo  sido
afastada a desfavorabilidade da culpabilidade, restaram desfavoráveis – a conduta
social, a personalidade, as circunstâncias do crime e as consequências, fixo a pena
base em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em segunda fase, não há como ser reconhecida a atenuante da
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confissão, como fora postulado pela defesa, uma vez que o acusado alega não teria
praticado estelionato e, sim, teria feito algumas negociações, tendo negado que sua
ação  teria  causado  prejuízos  às  vítimas  ou  mesmo  obtido  qualquer  vantagem
econômica. (mídia, fl. 784 – volume IV). Vejamos:

(…) estelionato não (…) expliquei  ao senhor que
foram várias negociações que eu fiz (…) negociei
com  Marlenson,  vendi  um  Renault  Clio,  recebi
6.000,00  de  entrada  e,  com  quatro  ou  cinco
semanas,  ele  me  entregou  o  carro  de  volta  e  ele
pagava promissórias no valor de 300,00/350,00 (…)
e com uma semana mais ou menos, ele me entregou
o veículo, dizendo que estava com uma barulheira,
com um probleminha,  aí  fiquei  de  pagar  em seis
parcelas  de  1.000,00,  assinamos  até  um  papel  e
cheguei a pagar a primeira parcela, foi quando teve
a primeira preventiva do processo de Tarcísio; em
relação a José Roberto, negociei um Clio Verde, ele
me deu 4.000,00, usou o carro de 1 a 2 meses e quis
entregar  o  carro  de  volta,  até  falei  que  nas
concessionárias,  quando  há  devolução,  perde  o
sinal,  mas  ele  chorou  (…)  se  eu  fosse  cobrar  o
aluguel desse carro, esses 4.000,00 já deixava pra
lá,  mas  me  dê  um  prazo  para  eu  pagar  e  foi
justamente  perto  daquela  preventiva,  e  não  entrei
em  contato  com  ele  (…)  negociei  um  C3  por
30.000,00, dei a ela 10.000,00 e os dois cheques de
10.000,00  que  eram  de  Anízio  (...),  não  foram
compensados  (…)  consegui  mais  4.000,00,  fiz
14.000,00,  fiz  parcelas  de  1.000,00,  mas  não
consegui  pagar  mais  (…)  não  consegui  pagar
porque eu estava muito ruim financeiramente, (…)
o dinheiro foi dado na mão dela, a única coisa que
atrasou foi quando o banco estava em greve, devo a
ela 15.000,00; a Marlenson só devo 5.000,00, a José
Roberto devo 4.000,00 (…) em relação a Leonardo
Fonseca,  (…)  Comprei  uma  Nissan  por  R$
65.000,00, dei 30.000,00 ou 35.000,00 de entrada e
alguns cheques de 6.000,00, que eram da galeteria,
(…), ele cedeu os cheques e quando eu vendesse,
daria  uma  comissão  a  ele,  só  que  ele  viu  minha
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situação  e  deu  contra-ordem  nos  cheques  (…)
paguei a ele em mãos, tanto que dos 65.000,00 já
paguei  57.000,00  e  só  devo  8.000,00  (…)  se  o
senhor analisar essas pessoas, não fui comprar carro
a  Marlenson,  a  José  Roberto,  eles  que  foram
comprar na loja e deram uma entrada e eu dividi em
promissórias,  e  eu  comprei  porque  tinha  mais  de
200.000,00 de nota para receber e muita gente ficou
me devendo (…) 

Importa  ressaltar,  nesse  direcionamento,  o  que  restou
consignado pelo representante do Ministério Público nas contrarrazões recursais:

“O recorrente Anselmo alega, ainda, em suas razões
recursais,  que é justa a aplicação da atenuante de
confissão  espontânea,  de  forma a  minorar  a  pena
aplicada, ensejando a reforma da sentença em razão
de ter reconhecido as dívidas perante o juízo a quo.

Acontece que a circunstância atenuante prevista da
confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III,
alínea d, do Código Penal, ordinariamente consiste
no ato  do réu de,  perante  determinada  autoridade
(judicial  ou policial),  confessar,  por  suas  próprias
razões e de vontade livre e consciente, a prática do
ilícito penal que lhe é imputado.

Assim,  a  confissão  há  se  de  ser  expressa  e
circunstanciada,  pormenorizando  as  circunstancias
atinentes  ao  fato  confessado,  de  forma  a  não
suscitar dúvidas no julgador. Por esta razão é que
não  deve  ser  considerada  a  referida  atenuante  na
dosimetria da pena de Anselmo, pois que o apelante
negou que seu agir prejudicou as vítimas e que teria
obtido qualquer vantagem econômica dos fatos.” (fl.
881/882 – volume V)

Na terceira fase, à míngua de outras circunstâncias atenuantes
ou  agravantes,  bem  como  causas  de  diminuição  ou  aumento  de  pena  a  serem
consideradas, torno definitiva a reprimenda no montante de 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
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salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, considerando que, em relação a cada uma das vítimas,
o magistrado fez a mesma análise das circunstâncias judiciais, a pena de 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, esta, à razão de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, deve ser aplicada em relação
ao delito cometido contra cada vítima.

 
Assim sendo, por força da aplicação dos termos do art. 69 do

Código Penal, procedo à soma das penas postas isoladamente, de modo que a pena
final passa a ser de 10 (dez) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Destarte, não há como substituir a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, uma vez que, mesmo fazendo a redução da pena base, a
reprimenda definitiva, ainda assim, foi superior a 4 (quatro) anos, uma vez que foram
4  (quatro)  vítimas  consideradas.  De  igual  forma,  ante  o  não  preenchimento  dos
requisitos do art. 77 do Código Penal, também, não é possível a aplicação do sursis.

2.2  -  DO  RECURSO  DE  ALEXANDRO  FONSECA
GOMES:

Alexsandro Fonseca Gomes, também, pugnou pela absolvição,
ante  a  ausência  de  dolo,  não incorrendo,  assim,  na  prática  dos  fatos  narrados  na
denúncia e, ainda, em razão do conjunto probatório não ser apto para incriminá-lo. 

Contudo, de acordo com o depoimento das vítimas, observa-se
que o recorrente agiu de forma semelhante a Anselmo Augusto Moreira de Morais,
restando  caracterizadas  a  autoria  e  a  materialidade,  conforme  se  observa  no
depoimento prestado, em juízo, pelas vítimas Alinne Maria Faria Paiva e seu marido
Fagner Franklin.

Nesse  direcionamento,  há  que se  observar  que Alinne Maria
Faria Paiva (mídia, fl. 661) declarou, em juízo, que entregou um veículo Nissan Livina
para que fosse vendido na concessionária dele, o qual providenciou anúncios para
comercializar o automóvel, no entanto, resolveu ficar com o bem para a esposa dele,
comprometendo-se  a  pagar  as  parcelas  do  financiamento  e,  quando  vendesse  um
terreno, do qual dizia ser dono, e quitaria o débito bancário. Contudo, sequer fora
estabelecido prazo para a venda do terreno.

A declarante assegurou, ainda, o automóvel foi repassado a um
terceiro sem seu conhecimento e que se viu ré em uma ação de busca e apreensão
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ajuizada na esfera cível, uma vez que as prestações não foram pagas pelo réu, que teria
feito a quitação de, apenas, duas parcelas. Outro ponto destacado foi o fato de que o
acusado nunca lhe falou que o carro havia sido negociado com um terceiro.

No  mesmo  sentido,  as  declarações  prestadas,  em  juízo,  por
Faner Franklin, marido de Alinne Maria Faria Paiva (mídia, fl. 661)

O  estelionato  é  caracterizado  pelo  emprego  de  meio
fraudulento para obtenção de vantagem indevida. É um crime material e de dano, em
que a fraude e o engano são apenas meios de que se serve o agente para alcançar o
ilícito pretendido.

Do contexto probatório, vê-se que a adequação dos fatos ao tipo
é perfeita, valendo dizer que o réu, ora apelante, obteve vantagem ilícita, ao induzir a
vítima em erro, causando-lhes prejuízo. 

Desta forma,  no presente caso,  a  materialidade e autoria do
delito se encontram consubstanciadas nos autos,  já que patente que o réu obteve
vantagem ilícita para si, mantendo a vítima em erro que consistiu em obtenção do
veículo,  que  foi  repassado  a  terceiro  sem adimplemento  das  prestações,  que  foi
repassado  a  terceiro  como se  tivesse  a  propriedade  do  mesmo,  utilizando-se  de
artifícios ardis, da ingenuidade e da boa fé de ambas.

Em  situações  semelhantes,  outros  tribunais  pátrios  já
decidiram:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  NA
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
PROBATORIO  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
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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.

Logo, existe prova suficiente para manter a condenação do réu,
pois o conjunto probatório comprova a prática do delito de estelionato.

No tocante à culpabilidade, de igual forma, entendo que houve
equívoco  na  fundamentação  da  aludida  circunstância  e  sigo  as  mesmas
considerações inerentes ao acusado Anselmo Augusto Moreira de Morais Júnior,
razão pela qual afasto a desfavorabilidade da mencionada circunstância.

Nesse  passo,  pelas  razões  acima  mencionadas,  tendo  sido
afastada a  desfavorabilidade da culpabilidade,  restaram desfavoráveis  –  a  conduta
social, a personalidade, as circunstâncias do crime e as consequências, fixo a pena
base  em  02  (dois)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão  e  20  (vinte)  dias-multa,
mantidos os demais termos da sentença
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3. CONCLUSÃO:

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial aos  recursos
apelatórios  para  que  a  pena  definitiva  de  Anselmo  Augusto  Moreira  de  Morais
Júnior, passe a ser de 10 (dez) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e para Alexandro
Fonseca Gomes reduzo para 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos
fatos, mantidos os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Cópia desta 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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