
1

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000900-31.2009.815.0371 – 2ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Cézar Augusto Pereira de Sousa Júnior
ADVOGADO: Ozael da Costa Fernandes
APELADO: A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO  EM  SUA FORMA
TENTADA.  APLICAÇÃO  DA  CAUSA  DE  AUMENTO
CONTIDA NO § 3º DO ART. 171 DO CP. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO  PÚBLICO  E  PRIVADO.  CONCURSO
MATERIAL.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM.
REJEIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DA  UNIÃO.
PREJUÍZO QUE ATINGE APENAS AS EMPRESAS PRIVADAS
CONVENIADAS  (SEGURADORAS).  PRECEDENTE DO STJ.
MÉRITO: PLEITO  PELA  ABSOLVIÇÃO  POR
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  INSUBSISTÊNCIA.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  FARTO.
PLEITO  SUBSIDIÁRIO.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  FALSIFICAÇÃO  DE
DOCUMENTOS QUE NÃO SE ESGOTOU COM A TENTATIVA
DE  OBTER  VANTAGEM  ECONÔMICA  INDEVIDA.
DOSIMETRIA.  ALEGAÇÃO  DE  EXACERBAÇÃO,  SEM
JUSTIFICATIVA,  QUANDO  DA  APLICAÇÃO  DA
AGRAVANTE  GENÉRICA  DO  ART.  61,  II,  “G”,  DO  CP.
DISCRICIONARIEDADE  DO  JUIZ  E  OBSERVÂNCIA  DOS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  NO  PRESENTE  CASO.
MANUTENÇÃO  DO  QUANTUM  APLICADO.  PEDIDO  DE
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 3º DO
ART.  171  DO  CP.  ACOLHIMENTO.  VÍTIMA,  PESSOA
JURÍDICA  DE  DIREITO  PRIVADO
(SEGURADORA).REDIMENSIONAMENTO  DA
REPRIMENDA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

– Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é da Justiça
Estadual  a  competência  para  o  processamento  e  julgamento  das
fraudes  perpetradas  em  prejuízo  de  empresa  integrante  do  Seguro
Obrigatório DPVAT, inexistindo interesse da União na apuração de
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tais ilícitos. Precedente: CC nº 47745 PB e 39801.

– Restando devidamente comprovados nos autos os delitos imputados
ao réu, pelo farto conjunto probatório colacionado, não há que se falar
em absolvição.

 – No caso em apreço, o uso dos documentos falsificados tinha outros
fins além da fraude, não havendo que se falar em absorção dos delitos
de falsificação de documento público e privado, pelo de estelionato,
vez  que  a  adulteração  não  se  esgotou  com  o  intento  de  proveito
econômico, mas também detinha potencialidade lesiva de corromper o
resultado  de  ação  judicial  cível  (indenização  por  danos  materiais),
bem como de persecução penal (lesão corporal culposa no trânsito).

– A quantidade de pena a ser aumentada em decorrência da presença
de agravante genérica submete-se ao critério  discricionário do juiz,
que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
como foi feito na decisão censurada.

– Considerando que a natureza jurídica da vítima – Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT é de direito privado, deve a causa
de aumento contida no § 3º do art. 171 do CP, ser decotada da pena.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo. 

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Cezar Augusto
Pereira de Sousa Júnior, através da qual se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª  Vara da Comarca de Sousa, na pessoa do Juiz de Direito Anderley Ferreira Marques,
que julgou procedente denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba e com
arrimo no art. 383 do CPP, desclassificou a imputação na peça inaugural, condenando-lhe pelo
crime tipificado no art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, e arts. 297, caput, e 298, caput, todos do CP. 

De acordo com a inicial acusatória (fls. 02/04, vol. I):

“Depreende-se das  peças  investigativas  que,  em 15/09/2006 o denunciado,  como
advogado, ingressou com uma Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Materiais,
em  nome  de  FRANCISCO  DE  ASSIS  DA  SILVA,  contra  a  SULAMÉRICA
SEGUROS S.A, Processo nº 037.2006.004.086-4 com tramitação junto ao 1º juizado
Misto da Comarca de Sousa.
Consta dos autos do inquérito policial que o denunciado recebeu de FRANCISCO
DE  ASSIS  DA  SILVA  apenas  o  instrumento  procuratório,  tendo  falsificado
documentos públicos e privados que foram utilizados na ação judicial,  visando a
obtenção de seguro DPVAT.
As diligências  determinadas pela Turma Recursal  Mista  da  4ª  Região,  conforme
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despacho de fls. 87, e as informações consignadas nos autos, respectivamente às fls.
96 e 100 confirmaram que o documento público de fl. 17 e o documento particular
de fl. 53 são falsos e foram utilizados pelo denunciado nos autos do Processo nº
037.2006.004.086-4.  De  posse  dessas  informações,  o  Acórdão  de  fls.  102/103
remeteu cópias dos autos à delegacia de polícia local, para as providências cabíveis.
Em delegacia de polícia,  o denunciado reservou-se ao direito  de permanecer em
silêncio e de somente se manifestar em juízo.
Juntados os antecedentes criminais do denunciado às fls. 108/110, verifica-se que o
mesmo  responde  a  diversos  processos  criminais  nesta  comarca,  bem  como  na
comarca de Patos, inclusive por crimes contra a fé pública e contra o patrimônio.
Inclusive já tendo sido denunciado pelo Ministério Público de Sousa em diversas
ações penais pela mesma atuação criminosa (...)”. 

Às fls. 258/262, vol. II, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S.A. requereu seu ingresso no feito,  na condição de assistente de acusação. Após
manifestação do parquet estadual, o juízo monocrático deferiu o pedido às fls. 307, vol. II.

Após a audiência de instrução e julgamento, em sede de alegações
finais, o Ministério Público requereu a desclassificação do crime descrito na denúncia,
sem necessidade de aditamento (emendatio  libelli),  já  que os  fatos  narrados na peça
inaugural se coadunam com a figura típica do estelionato em sua forma tentada (fls.
351/359, vol. II). Por fim, pediu que fosse considerada na terceira fase da dosimetria da
pena a causa de aumento do § 3º do art. 171, do CP.

O assistente de acusação apresentou suas alegações derradeiras às fls.
372/379, vol. II, enquanto que a defesa apresentou suas razões às fls. 382/396, vol. II. 

Sentença  proferida  às  fls.  397/419,  vol.  II,  na  qual  reconheceu  a
autoria e a materialidade do estelionato em sua forma tentada, praticado em concurso material
com  os  delitos  de  falsificação  de  documento  público  e  particular,  condenando  o  réu  a
reprimenda de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além de 370 (trezentos e setenta) dias-multa, à razão de 1/20 (um vinte
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mas atualizados até a data do pagamento. 

Inconformado,  o  réu  interpôs  apelação  criminal  (fl.  421,  vol.  II),
pleiteando, através das razões de fls. 413/435, vol. II, preliminarmente, a incompetência da
justiça  comum,  com a  remessa  dos  autos  à  Justiça  Federal.  No  mérito,  aduz  fragilidade
probatória, requerendo a absolvição, ou a aplicação do princípio da consunção. 

Por fim, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena do § 3º
do art. 171, do CP, e pela redução da reprimenda fixada, alegando exasperação da dosimetria
da pena.

Em contrarrazões, o Parquet rebate os argumentos defensivos e pugna
pela manutenção do decisum recorrido (fls. 460/471, vol. III). Ato contínuo, o assistente de
acusação apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 478/497, vol. III.

A Procuradoria  de Justiça,  em parecer  da lavra da Procuradora de
Justiça, Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, manifestou-se pelo desprovimento do
apelo (fls. 511/516, vol. III).



4

É o relatório. 
VOTO.

Conheço  do  recurso,  porque  presentes  os  pressupostos  para  a  sua
admissão.

A irresignação externada nas razões recursais não merece prosperar,
senão vejamos.

DA PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

Ab initio,  quanto  à  alegada  incompetência  da  Justiça  Comum para
julgar o presente feito sob o pretexto de que o seguro DPVAT teria natureza Federal, temos
que tal argumento já foi devidamente afastado na sentença de 1º grau (fls. 399/401):

“Em  preliminar  de  alegações  finais,  a  Defesa  fundamenta  ser  este  Juízo
incompetente para o processamento da presente ação, porquanto o seguro DPVAT
teria  natureza  Federal,  na  medida  em  que  o  respectivo  seguro  seria  pago  pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que teria parceria com o Ministério
da Fazenda.
Acrescenta  que  o  Decreto-Lei  n.  96.904,  de  03  de  outubro  de  1988,  constaria
expressa  previsão  da  SUSEP na  qualidade  de  autarquia  especial  vinculada  ao
Ministério da Fazenda, entre, portanto, da União, de modo que qualquer prejuízo
para o respectivo cofre público atrairia a competência da Justiça federal, por força
do disposto no art. 109, IV, da Constituição da República.
De logo, é de se registrar a inexistência de adequação do precedente transcrito pela
defesa, à f. 383, com o caso discutido nos autos. Pode-se ler do referido aresto, com
imensa  facilidade,  que  o  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  entendeu  que  as
fraudes  perpetradas  contra  o  INSS atraem  a  competência  para  o  processo  e
julgamento da Justiça Federal.  Nada se referiu,  nem em  obter dictum,  acerca do
ramo do Judiciário competente para apreciar os crimes que redundem em fraude ao
Seguro DPVAT.
Em  análise  da  jurisprudência  da  referida  Corte  acerca  do  tema  específico,  no
entanto,  verifica-se o sólido posicionamento do STJ pela competência da Justiça
Estadual, como assentado no julgamento do Conflito de Competência n. 47745 PB
(...).
O  acertado  voto  faz  referência  a  precedente  firmado  nos  autos  do  CC 398801,
deixando evidente que não há sequer digressão no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça  acerca  da  competência  material  da  Justiça  Estadual  para  apreciar  crimes
como aquele imputado nos presentes autos (…). 
Com imensa razão o posicionamento. O fato de a SUSEP ter natureza jurídica de
direito público interno e estabelecer as diretrizes para o pagamento de seguro não
implique dizer que seja a referida entidade, e não as seguradoras conveniadas, que
pague a respectiva indenização e venha a se tornar vítima direta de eventual fraude
no recebimento de indenizações. E se não é ela que fez o pagamento, não se pode
falar  em  prejuízo  a  ‘União,  suas  autarquias  ou  empresas  públicas’  a  atrair  a
competência estabelecida no art. 109, IV, da Constituição Federal.
Aliás, a se prevalecer o entendimento da Defesa, mesmo as fraudes e outros crimes
contra empresas privadas como operadoras de telefonia móvel e fixa, de serviços de
internet, portuárias, de transporte interestadual, empresas aéreas, etc., ou mesmo as
meras ações cíveis resultante da má prestação, atrairiam a competência da Justiça
Federal,  porquanto  todos  esses  serviços  dispõem  de  órgão  Federal  regulador,
pertencente à União.
Não sendo,  contudo, essa a  diretriz  firmada pelo Constituinte,  é  de se rejeitar  a
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preliminar de Defesa (...)”.

Ademais, o interesse da União com relação ao seguro DPVAT, refere-
se  tão  somente  ao  pagamento  do  prêmio  do  seguro  obrigatório,  não  havendo  nenhuma
vinculação com sinistros e suas respectivas indenizações (por morte, invalidez permanente ou
despesas de assistência médica e suplementares).

Destarte, rejeito a preliminar de incompetência aventada.

DO MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Diga-se, inicialmente, que ao compulsar os autos, vê-se a existência
das elementares de tipificação penal quanto ao delito de estelionato na sua forma tentada, uma
vez que o apelante tentou obter vantagem ilícita indevida, utilizando-se de documentos falsos,
público e particular.

As provas colhidas, demonstram à saciedade o apelante como autor
dos fatos delituosos narrados, evidenciando, portanto, o acerto por parte do magistrado na sua
condenação, como bem elucidado na sentença objurgada (fls. 402/412): 

“Especificamente,  atribui-se ao Denunciado ter fraudado laudo de constatação de
ofensa física (f. 21, 95 e 100), e recibo de pagamento de Hospital (f. 57, 101, 104),
com propósito de lograr o pagamento indevido, em favor de seu constituinte,  do
seguro  contra  acidentes  no  trânsito  e,  por  evidente,  para  si,  dos  respectivos
honorários de advogado.
(…) 
Como se sabe, a prática do estelionato consiste no emprego de meio fraudulento
para  conseguir  vantagem  econômica  indevida.  E  nessa  diretriz,  ‘a  fraude  pode
consistir em artifício, que é a utilização de um aparato que modifica, aparentemente,
o aspecto material da coisa ou da situação etc., ardil, que é a conversa enganosa, em
astúcia,  ou  mesmo  no  inadimplemento  preconcebido,  na  emissão  de  cheques
falsificados, furtados, dados em garantia de dívida etc’.
(…)
Na situação em exame, tem-se que, segundo a denúncia, o acusado seria advogado,
contratado para patrocinar a defesa da vítima em ação de indenização do seguro
DPVAT e,  nesta  condição,  mas  ainda  antes  do  ajuizamento,  teria  falsificado um
laudo  de  constatação  e  ofensa  física  e  um  recibo  de  pagamento  de  despesa
hospitalar, tudo visando o pagamento indevido da indenização respectiva em favor
do constituinte e, por evidente, o recebimento dos honorários.
(…)
Os primeiros relatos dessa infração partiram do Juiz da Turma Recursal, quando,
como relator e apreciando recurso manejado pela vítima, foi cientificado que o Réu
teria  praticado  fraude  para  recebimento  da  indenização  do  seguro  em  outros
processos.
(…)
Dúvidas não se tem, tal como demonstrado, da inidoneidade material do laudo de
constatação  de  ofensa  física  e  do  recibo  de  pagamento,  cujas  cópias  estão
colacionadas,  respectivamente,  às  f.  21  e  57.  a  resposta  apresentada,  seja  pelo
Núcleo Operacional de Medicina e Odontologia Legal de Campina Grande-PB, à f.
100,  e  o  setor  financeiro  do Hospital  Antônio Targino,  à  f.  104,  deixam a  toda
evidência que os documentos impugnados não foram emitidos pelos mencionados



6

órgãos, nem possuem conteúdo informativo verdadeiro.
(…)
Consta  do relatório policial:  ‘Acontece  que  para instruir  o  processo  com provas
documentais, o indiciado usou de meio ilegais e fraudulentos, como fez em outros
processos dos quais esta autoridade tem conhecimento’(f. 134).
Este fato, aliás, é corroborado pela extensa certidão de antecedentes criminais do
Denunciado, à f. 112, e o despacho do juiz relator da Turma Recursal (f. 91), sendo
infactível que todos os constituintes do Réu, e não o próprio, tenham operado as
falsificações, e o que é pior, sem o conhecimento do causídico (...)”.  

O  Sr.  Francisco  de  Assis  da  Silva,  autor  da  ação  indenizatória
interposta pelo apelante, afirmou que:

“(…) realmente sofreu um acidente e que, no ano de 2006, procurou o Advogado
Cezar para requerer algum direito que o declarante tinha devido ao acidante (…) que
o advogado Cezar disse que o mesmo tinha direito a receber uma certa quantia em
dinheiro, mas não disse quanto (…) que entregou ao Advogado Cezar, somente os
documentos pessoais, como cópia da Carteira de Identidade e o CPF e que, Cezar
disse para o declarante que o resto resolvia (…) que, jamais foi atendido em Hospital
da cidade de Campina Grande-PB;  Que também não foi  a  unidade de Medicina
Legal da cidade de ferimento e ofensa naquela cidade; Que, nunca foi atendido no
Hospital  Antônio Targino na cidade de Campina Grande – PB (...)”  (Declaração
prestada na esfera policial – fls. 127).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO  CRIMINAL  ESTELIONATO  TENTADO.  ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. 1. Suficientemente demonstrada a conduta delitiva do apelante,
no sentido de utilizar artifício ou ardil, com o fim de ludibriar a vítima, causando-lhe
prejuízo  material,  merece  ser  mantida  a  condenação  pela  prática  do  crime  de
estelionato na forma tentada. (...)” (TJGO - ACr 0081456-38.2008.8.09.0107 - Rel.
Des. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos – DJ 25/03/2015).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATOS  PRATICADOS  EM
CONTINUIDADE  DELITIVA.  RÉUS  QUE  RECEBIAM,  EM  NOME  DAS
VÍTIMAS, VALORES DECORRENTES DO SEGURO DPVAT. RETENÇÃO DE
TRINTA POR  CENTO  DO  VALOR  DO  SEGURO.  PERCENTUAL QUE  AS
VÍTIMAS ACREDITAVAM TRATAR-SE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ADVOGADO  QUE  NUNCA  EXISTIU.  VANTAGEM  ILÍCITA  OBTIDA
MEDIANTE  ARDIL.  PREJUÍZO  ALHEIO  CONFIGURADO.  SENTIMENTO
PESSOAL  DAS  VÍTIMAS.  IRRELEVÂNCIA  PARA  A  CONSUMAÇÃO  DO
CRIME DE ESTELIONATO. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Consuma-se o
crime de estelionato quando os réus, mediante ardil, incutem nas vítimas a ideia de
ser necessária a contratação de um Advogado para o recebimento do seguro DPVAT,
cobrando,  para  tanto,  o  percentual  de  trinta  por  cento  sobre  o  valor  total  a  ser
recebido,  valor  este  que  era  apropriado  pelos  próprios  agentes.  2.  O  sentimento
pessoal  das  vítimas,  consistente  no  fato  de  não  se  sentirem  enganadas  ou
prejudicadas, não impede a consumação do crime de estelionato, já que tipo penal
em referência é formado por elementos normativos objetivos, sendo irrelevante os
sentimentos subjetivos das vítimas” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00003455320138150151, Câmara Especializada Criminal, Relator DES MARCIO
MURILO DA CUNHA RAMOS, j. em 17-12-2015).

In casu, a materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante,
restaram demonstradas à saciedade, não havendo que se falar em absolvição.
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2. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO:

Tendo em vista que o uso dos documentos falsificados tinha outros
fins além da fraude, não há que se falar em absorção dos delitos de falsificação de documento
público e privado, pelo de estelionato, vez que a adulteração não se esgotou com o intento de
proveito econômico, mas também detinha potencialidade lesiva de corromper o resultado de
ação judicial cível (indenização por danos materiais), bem como de persecução penal (lesão
corporal culposa no trânsito).

No ponto,  faço minhas  as  palavras  do julgador de 1º  grau,  que de
forma brilhante justificou a impossibilidade da aplicação do princípio da consunção no caso
em apreço. Vejamos:

“(…)  na  situação  tal  como  narrada,  não  parece  acertada  a  adoção  irrestrita  do
princípio da consunção, reunindo-se todas as condutas descritas em um único tipo de
crime contra o patrimônio.

Com efeito,  a adulteração dos documentos não se exauriu no intento do proveito
econômico.

(…)
Noutras palavras, embora a elaboração do documento tenha se dado no propósito de
lesar empresa integrante dos Consórcios do Seguro DPVAT (vítima de estelionato),
tinha  potencialidade  lesiva  de  corromper  resultado  de  ação  judicial  cível
(indenização por danos materiais) e persecução penal, de lesão corporal culposa no
trânsito, em detrimento do Estado.

(…)
Concretamente,  a  utilização  das  referidas  peças  documentais  redundou  na
movimentação  do  aparato  do  Judiciário,  com prolação  de  sentença  contaminada
pelos documentos falsos, e julgamento de respectivo recurso, pela Turma Recursal;
para a parte contrária, a vítima efetiva do estelionato, representou a contratação de
advogados, práticas dos atos da respectiva defesa e pagamento de custas judiciais;
para o autor da ação indenizatória, redundou a eliminação de qualquer expectativa
de recebimento do valor do seguro, ainda que em quantia bem aquém do que foi
inicialmente condenado pelo Juiz do 1º Juizado Especial Misto, embora revertido
pela mencionada Turma; para o Serviço Notarial, implicou a ilegítima autenticação
de documento falso, embora desconhecida essa circunstância (f. 57).

(…)
A  conclusão  seria  diversa  se,  ainda  que  mantido  o  interesse  econômico,  os
documentos falseados tivessem sido exibidos exclusiva e diretamente à Seguradora,
sem qualquer envolvimento de terceiros e da via Judicial, o que, nesta hipótese, sim,
haveria a perfeita aplicação do disposto na Súmula n. 17 do STJ (...)”(fls. 403/404).

Diante do acima descrito, não merece prosperar o pedido do apelante
para que seja aplicado o princípio da consunção ao caso em testilha.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA:

Ainda de forma alternativa, o apelante alega que houve exacerbação,
sem justificação, na dosimetria da pena, no que se refere à aplicação da agravante genérica do
art.  61, II, “g”, do CP, no que pleiteia sua redução.

A dosimetria penal rege-se pelos arts. 59 e 68, ambos do CP. O art. 68
preceitua a aplicação do critério trifásico, segundo o qual a reprimenda deve ser calculada em
três fases. Primeiro, a pena-base é fixada em atendimento aos patamares mínimo e máximo
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previstos no preceito secundário do tipo legal, e de acordo com análise das circunstâncias
judiciais  do  art.  59  do  CP.  Após,  verifica-se  a  incidência  de  circunstâncias  atenuantes  e
agravantes  e,  por  fim,  passa-se  ao  exame  de  causas  de  diminuição  e  aumento,  gerais  e
especiais,  única  fase  em  que  a  pena  pode  ultrapassar  os  limites  daquela  abstratamente
cominada.

Ao  exarar  a  sentença  ora  impugnada,  o  juiz  monocrático  sopesou
convenientemente  todas  as  fases  do  sistema trifásico,  na  análise  de  cada  um dos  delitos
praticados  pelo  réu.  Na  segunda  fase,  aumentou  igualmente  em 8  (oito)  meses  as  penas
inicialmente fixadas para cada crime, tendo em vista a presença da agravante genérica contida
no art. 61, II, “g”, do CP (fls. 415/417).

Nesse  diapasão,  as  penalidades  impostas  em  sede  de  1.º  grau
mostraram-se adequadas para os crimes praticados pelo réu/apelante, não havendo que se falar
em redução. Ademais, a quantidade de pena a ser aumentada em decorrência da presença de
agravante  genérica  submete-se  ao  critério  discricionário  do  juiz,  que  deve  observar  os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto, como foi feito na decisão
censurada.

4. DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO § 3º DO ART. 171, DO CP:

Nas  razões  recursais,  a  defesa  alega  que  não deve  incidir  a  causa
especial de aumento de pena do art. 171, § 3º, do CP, vez que não houve lesão ao patrimônio
de organização voltada à realização de atividades que se revestem de caráter assistencial, mas
somente ao da seguradora e que esta não é uma pessoa jurídica de direito público ou instituto
de economia popular, mas sim uma sociedade empresária privada, que desenvolve atividade
empresarial voltada ao lucro. 

Outrossim,  argumenta que  “são empresas privadas com acionistas,
sócios e executivos que auferem lucros consideráveis em benefício próprio, portanto, inserir
o caso nessa hipótese seria indisfarçável analogia in mallam partem.”

De fato, assiste razão à defesa no ponto, senão vejamos.

Segundo  o  doutrinador  Cleber  Masson  (Código  Penal  Comentado,
edição 2014, pág. 726):  “O § 3º traz o  estelionato circunstanciado  ou  agravado. Incide a
causa de aumento, aplicável na terceira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade,
quando o estelionato ofende o patrimônio da União, dos Estados, Municípios e Distrito
Federal, de suas autarquias e entidades paraestatais, bem como de instituto de economia
popular,  assistência social  ou beneficência. A majorante é  aplicável  tanto à modalidade
fundamental de estelionato (CP, art. 171, caput) como também às figuras qualificadas (CP,
art. 171, § 2º), e fundamenta-se na extensão difusa dos danos produzidos, pois com a lesão
ao patrimônio público e ao interesse social toda a coletividade é prejudicada. A causa de
aumento da pena baseia-se na qualidade especial do sujeito passivo do estelionato. Mas,
nada obstante a vítima seja determinada, os indivíduos ofendidos pela conduta criminosa
são inúmeros e indeterminados. Os reflexos do delito atingem a generalidade das pessoas.
No tocante ao  estelionato previdenciário, cabe recordar o teor da Súmula 24 do Superior
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Tribunal de Justiça: “Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como vítima entidade
autárquica da Previdência Social, a qualificadora do § 3º do art. 171 do Código Penal”.

Para Cezar Roberto Bitencourt,  “13. Majorante especial do crime de
estelionato.  O estelionato não apresenta figuras  qualificadas,  mas prevê a majoração da
pena,  equivocadamente  concebida  pela  doutrina  como  qualificadora,  ignorando  que,
tecnicamente, majorante e qualificadora não se confundem, como demonstramos em várias
passagens desta obra. A pena aplicada deve ser majorada em um terço (§ 3º) se a infração
for cometida em prejuízo de entidade de direito público ou de instituto de economia popular,
assistência social ou beneficência (Súmula 24 do STJ). O Banco do Brasil S/A, por exemplo,
é uma sociedade de economia mista, e, como tal, uma entidade de direito privado, ou seja, o
Banco  do  Brasil  é  sociedade  por  ações  de  economia  mista,  que  não  se  confunde  com
“entidade de direito público”, referida no § 3º do art. 171. Em sede de direito penal material,
é inadmissível interpretação extensiva ou analógica para agravar a situação do acusado,
especialmente para incluir o que a lei não consagra. Não se pode invocar interesse indireto
deste ou daquele ente ou órgão público, administrado por uma entidade de direito privado,
para justificar a agravação da pena.”

O STJ, analisando conflitos de competência entre a Justiça Federal e a
estadual, sobre o tema, diz que não há interesse da União, vez que, em casos tais, o prejuízo é
eminentemente  da  seguradora,  estando  a  parcela  cabível  ao  SUS resguardada,  o  que  faz
sugerir, a ocorrência da forma simples do estelionato.

No  inteiro  teor  do  CC  nº  39.801/SP,  o  relator,  Ministro  Arnaldo
Esteves Lima, consignou, in verbis:

“Quanto às fraudes perpetradas quando das postulações de indenização perante as
seguradoras conveniadas do DPVAT, tem-se por imperativa a análise de eventual
interesse  da  União  para  o  efeito  de  fixação  da  competência  jurisdicional  para
eventual ação penal. Prevê o art. 1º do Decreto nº 2.867/98: 
O  prêmio  do  Seguro  Obrigatório  de  Danos  Pessoais  causados  por  Veículos
Automotores  de  Vias  Terrestres  -  DPVAT será  arrecadado  pela  rede  bancária  e
repassado diretamente e sem qualquer retenção, do seguinte modo: 
I - quarenta e cinco por cento do valor bruto recolhido do segurado a crédito direto
do Fundo  Nacional  de  Saúde,  para  custeio  da  assistência  médico-hospitalar  dos
segurados vitimados em acidentes de trânsito, nos termos do parágrafo único do art.
27 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 
II - cinco por cento do valor bruto recolhido do segurado ao Departamento Nacional
de Trânsito,  por meio de crédito direto à conta única do Tesouro Nacional,  para
aplicação exclusiva em programas destinados à prevenção de acidentes de trânsito,
nos termos do parágrafo único do art. 78 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997; 
III  -  cinquenta  por  cento  do  valor  bruto  recolhido  do  segurado  à  companhia
seguradora, na forma da regulamentação vigente. 
Portanto,  parte dos prêmios do seguro obrigatório é destinada ao SUS – Sistema
Único de Saúde e ao Denatran, cujo interesse da União faz-se presente. 
Entretanto, a quota atribuída a esses entes leva em conta apenas o montante
arrecadado,  sendo  irrelevantes  eventuais  pagamentos  irregulares  de
indenização,  que  são  realizados  às  custas  das  seguradoras  conveniadas,
destinatárias de outra parcela definida do produto da arrecadação. 
Prescreve o art. 8º da Lei nº 6.194/74: 
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Comprovado o pagamento, a Sociedade Seguradora que houver pago a indenização
poderá,  mediante ação  própria,  haver  do responsável  a  importância  efetivamente
indenizada. 
Pelo dispositivo em apreço, evidencia-se não só o pagamento realizado pelas
seguradoras  conveniadas  como  também  a  possibilidade  de  ressarcimento,
revelando serem as verdadeiras e únicas vítimas das práticas ilícitas versadas
nos autos. 
Isso  posto,  apresenta-se  patente  a  inexistência  de  interesse  da  União  no  caso
presente, restando afastada a competência da Justiça Federal. 
Diante do exposto, conheço do conflito para declarar competente o Juízo de Direito
da 1ª Vara da Comarca de Ourinhos/SP, ora suscitado, para o qual, oportunamente,
deverão ser encaminhados estes autos (...)”.

No mesmo sentido:

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  ESTELIONATO.  FRAUDE
PARA O  RECEBIMENTO  DE  INDENIZAÇÕES.  SEGURO  OBRIGATÓRIO  -
DPVAT.  PREJUÍZO.  SOCIEDADES  SEGURADORAS  CONVENIADAS.
COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. O interesse da União refere-
se  tão-somente  ao  pagamento  do  prêmio  do  Seguro  Obrigatório,  não  possuindo
vinculação com o sinistro e as respectivas indenizações seja por morte, invalidez
permanente ou despesas de assistência médica e suplementares. 2. O suposto crime
de  estelionato  para  o  recebimento  de  indenizações  oriundas  do  Seguro
Obrigatório  -  DPVAT  prejudica  as  sociedades  seguradoras  conveniadas
responsáveis pelo pagamento, nos termos da Lei n.º 6.194/74 e da Resolução n.º
109/2004, expedida pelo CNPS. 3. Conflito conhecido para declarar competente o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB, ora suscitado” (CC
47.745/PB,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em
09/03/2005, DJ 30/03/2005, p. 132).(destaquei).

Esse também é o entediamento desta Corte:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TENTATIVA  DE  ESTELIONATO.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
INSUBSISTÊNCIA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
PALAVRAS  DA  VÍTIMA  CONVINCENTES  E  CORROBORADAS  PELOS
DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO
CRIMINAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE. PEDIDO DE
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO CONTIDA NO § 3º DO ART. 171 DO CP.
ACOLHIMENTO.  VÍTIMA (SEGURADORA) QUE É PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO  PRIVADO.  REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. 1. Por restar, devida e amplamente, comprovadas, nos
autos, a configuração das elementares do crime de estelionato, diante das palavras da
vítima e de todo o arcabouço probatório, impossível se mostra a absolvição. 2. Se o
Juiz,  ao  aplicar  o  quantum  da  pena  base  acima  do  mínimo  legal,  se  deter,
fundamentadamente, nas circunstâncias judiciais, é de se manter a punição da forma
como sopesada na sentença. 3. Considerando que a natureza jurídica da vítima -
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT é de direito privado, deve a
causa de aumento contida no § 3º do art. 171 do CP, ser decotada da pena” (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00028648820118150371,  Câmara
Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j.
em 05-09-2017). 

“DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DO DENUNCIADO. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INDUBITÁVEIS.  DA
REDUÇÃO  DA  PENA  PARA  O  MÍNIMO  LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.
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CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  PODER
DISCRICIONÁRIO  DO  JUIZ.  QUANTIDADE  NECESSÁRIA  PARA
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. CORREÇÃO  EX OFFICIO DE
ERRO MATERIAL NA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO. 1.  A absolvição resta inviável  porque a prova colhida durante a
instrução dá pleno suporte à sentença condenatória. 2. Considerando que a fixação
da  pena-base  acima  do  mínimo  legal  apresenta-se  em  quantidade  necessária  e
suficiente  para  reprovação  e  prevenção  do  delito,  há  que  se  manter  a  sanção
cominada.  APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.  PELA APLICAÇÃO DA
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 171, § 3º, DO CP. ALEGAÇÃO DE
QUE A CIA EXCELSIOR SEGUROS SERIA UM INSTITUTO DE ECONOMIA
POPULAR.  NÃO ACOLHIMENTO.  VÍTIMA QUE É PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Considerando que a
Companhia  Excelsior  Seguros  é  uma  pessoa  jurídica  de  direito  privado,
impossível o acolhimento do pleito ministerial”  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00002865520118150371, Câmara Especializada Criminal, Relator
DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 16-03-2017). (grifou-se).

Assim, considerando os posicionamentos doutrinário e jurisprudencial
acima expostos, bem como que o patrimônio lesado, com a conduta do réu, é unicamente o da
empresa seguradora, e que tal lesão não se reflete no patrimônio público ou no interesse social
da coletividade, entendo que, na hipótese dos autos, não deve incidir a causa de aumento do §
3º do art. 171 do CP.

Por  isso,  afasto  da  reprimenda  fixada  para  o  delito  de  estelionato
tentado, o aumento de 1/3 aplicado na 3ª fase da dosimetria da pena (fls. 415), restando uma
pena intermediária de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime
contido no art. 171, do CP, nos termos da sentença. 

Tendo em vista a presença da causa atenuante referente à tentativa e
porque houve esgotamento dos atos executórios pelo agente, não tendo sido consumado o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade, mantenho o patamar de redução em 1/3 (um
terço) como fixado na sentença, totalizando uma pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 10
(dez)  dias  de  reclusão,  pela  tentativa  de  estelionato.  Visando  guardar  a  devida
proporcionalidade  entre  a  pena  corporal  e  a  de  multa,  diminuo  1/3  (um terço)  dos  210
(duzentos e dez) dias-multa fixados na sentença, tendo em vista o decote do § 3º do art. 171
do CP, restando 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Com a  manutenção  das  demais  penas  aplicadas  no  decisum, quais
sejam, 3  (três)  anos  e  2  (dois)  meses  de  reclusão  para  o  crime  de  falsificação  de
documento público (art. do CP) e 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão para o ilícito
de falsificação de documento particular (art. do CP).

 Por fim, considerando a regra do concurso material de crimes (art. 69
do CP), haja vista a multiplicidade de atos, a pena redimensionada totalizará 7 (sete) anos, 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 140 (cento e quarenta) dias-multa. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL AO  APELO,
apenas para afastar da pena aplicada para o estelionato tentado, a causa de aumento
prevista no § 3º do art. 171 do CP, redimensionando a pena final para 7 (sete) anos, 5
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(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 140 (cento e quarenta) dias-multa,
mantidos os demais termos da condenação, em harmonia parcial com o parecer. 

É como o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor  Desembargador Carlos
Martins  Beltrão  Filho,  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  também  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  relator,
Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado
até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Roseno Neto,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
01 de março de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


