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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001580-62.2013.815.0181 – 2ª Vara da Comarca de
Guarabira/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Paulo César da Silva Venâncio
DEFENSOR PÚBLICO: Odonildo de Sousa Mangueira
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ESTELIONATO.  ART.  171,  C/C  O
ART.  71,  AMBOS  DO  CÓDIGO  PENAL.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  PELA
ABSOLVIÇÃO  ANTE  A AUSÊNCIA DE  PROVAS
QUANTO  A  AUTORIA.  INSUBSISTÊNCIA.
AUTORIA E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
PALAVRAS  DAS  VÍTIMAS  CONVINCENTES  E
CORROBORADAS  PELOS  DEMAIS  ELEMENTOS
DE PROVAS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO
CRIMINAL. APELO 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, restando caracterizado o crime de estelionato.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo. 



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

RELATÓRIO

Perante a 2ª Vara da Comarca de Guarabira/PB,  Paulo César da
Silva Venâncio, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções dos
arts. 171, c/c 71 e 155, § 4º, II, todos  do Código Penal, em razão dos fatos a seguir
narrados:

“(…)  Emerge  do  procedimento  investigativo  em  anexo  que,
durante o mês de janeiro de 2013, nas agências do banco Bradesco em Cuitegi-PB e
Guarabira-PB, o denunciado, se passando por corretor bancário, induziu, por meio
fraudulento,  as  vítimas  Geraldo  Salustiano  da  Silva,  Geraldo  Pereira  da  Silva,
Sebastião Pereira da Silva (idoso com 72 anos de idade) e Severina Santos Benedito a
realizar empréstimos, obtendo, para si, uma vantagem ilícita de R$ 960,00 (novecentos
e sessenta reais), em prejuízo destas, sob a alegação de serem comissões devidas em
virtude dos empréstimos, os quais não precisariam ser pagos à referida instituição
bancária.  O  acusado,  além  disso,  subtraiu,  abusando  da  confiança  de  Geraldo
Salustiano da Silva, o valor de R$ 117,00 (cento e dezessete reais) existente em sua
conta.

O modus operandi do denunciado consistia em ludibriar e induzir,
por  meio  fraudulento,  as  vítimas ao  ponto de se  convencerem que poderiam fazer
empréstimos  sem  que  fosse  necessário  posteriormente  pagar  as  instituições
financeiras, obtendo desta forma, para si, vantagem ilícita.(...)”.

Concluída a instrução, a MM. Juíza singular  julgou procedente,
em parte, a denúncia, absolvendo Paulo César da Silva Venâncio da conduta descrita no
art. 155, § 4º, II, do Código Penal e condenando-o, nos termos do art. 171 c/c o art. 71,
ambos do mesmo Estatuto Punitivo, aplicando a pena da seguinte maneira:

1 - Para a vítima Geraldo Pereira da Silva

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 02
(dois)  anos  de  reclusão  e  30  (trinta)  dias-multa,  no  valor  unitário  de  1/30  (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, que tornou definitiva diante da
ausência de agravantes/atenuantes, causas de aumento/diminuição.

2 - Para a vítima Sebastião Pereira da Silva

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 02
(dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a agravante contida no art. 61,
II, “h”, do CP (crime cometido contra maior de 60 anos), elevou a pena em 01 (um)
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anos e 30 (trinta) dias multa, ficando, em definitivo, 03 (três) anos e 60 (sessenta) dias
multa,  no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do
fato.

3 - Para a vítima Severina Santos Benedito

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 01
(um) ano e  10 (dez)  meses  de reclusão e  28  (vinte  e  oito)  dias-multa,  no  valor
unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, que tornou
definitiva diante da ausência de agravantes/atenuantes, causas de aumento/diminuição.

- Do crime continuado

Considerando  que  foi  reconhecido  a  ocorrência  de  crime
continuado, atendendo aos ditames do art. 71 do CP, utilizou a pena mais grave -  03
(três) anos, aumentando-a em 1/3, totalizando, ao final 04 (quatro) anos de reclusão, a
ser cumprida em regime aberto.

Em  seguida,  procedeu  à  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, nas modalidades prestação de serviços a
comunidade e limitação de fim de semana.

Inconformado, o réu recorreu (fls. 94; 96-97), pugnando em suas
razões de apelação, pela absolvição, por entender que não existem provas com relação a
autoria.

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 98-100), pugnou pelo
desprovimento do recurso, a fim de que o decisum seja mantido na íntegra.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer  da  lavra  de  Dr.  Joaci  Juvino  da  Costa  Silva  (fls.  106-113),  opinou  pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso há de ser
conhecido.
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2. DO MÉRITO (inexistência de preliminares):

2.1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS:

Trata-se de recurso apelatório em que o réu/apelante, irresignado
com a sentença que o condenou nas sanções do art.  171, c/c 71, ambos do Código
Penal, requer, a esta Egrégia Corte, a reforma do r. decisum, para que lhe seja concedida
a absolvição, visto que as acusações que lhes são imputadas não restaram cabalmente
comprovadas nos autos.

Todavia, não há como acolher tal pleito.

Inicialmente, cumpre registrar que para a configuração do crime
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,  Paulo  César  da  Silva
Venâncio, 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
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alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento”.

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 (fls. 22-25), confirmando a prática
descrita na sentença condenatória.

Ao prestar suas declarações, a vítima Geraldo Salustiano da Silva,
fls. 63-64, disse que:

“(…) " que confirma o depoimento de fls. 09/10; que
no dia 22/01/2013 o depoente estava passando na casa
do  seu  amigo  Geraldo  Pereira  da  Silva,  conhecido
como "Geraldo de Tião", quando parou para conversar
e este lhe disse que havia conhecido uma pessoa que
"tirava" empréstimos e que não precisaria pagar nada;
que "Geraldo de Tião" informou que havia feito um
empréstimo com o denunciado e que teria dado tudo
certo; que "Geraldo de Tião" pegou o telefone e ligou
para  uma  pessoa  conhecida  como  Paulo,  ora
denunciado e combinou para que o mesmo fosse à casa
do depoente no dia seguinte; que no dia seguinte, por
volta das 10:00 horas, o denunciado Paulo chegou na
residência do depoente e afirmou "eu faço empréstimo
para você e você não vai pagar nada; eu ajeito tudo e a
gente divide meio a meio o valor do empréstimo"; que
o  depoente  ficou  tentado  pela  facilidade  de  arranjar
dinheiro  e  concordou,  se  deslocando  com  o
denunciado  Paulo  para  a  agência  do  Bradesco  da
cidade de Cuitegi; que o depoente entregou para Paulo
o seu cartão de banco e sua senha, enquanto Paulo foi
até a agência, ficando o depoente dentro do veículo o
aguardando;  que  em seguida  o  denunciado  retornou
informando  que  só  havia  retirado  cem  reais,
entregando  ao  depoente  o  valor  de  cinquenta  reais,
tendo ficado o mesmo com os outro cinquenta reais;
que  então  o  denunciado  combinou  com  o  depoente
para  no  •dia  25/01/2013  sacar  a  importância  de  R$
500,00, dividindo com o mesmo o valor sacado; que o
depoente então desconfiou do denunciado e foi até a

Apelação Criminal  nº 0001580-62.2013.815.0181                                     C.M.B.F- Relator.                                                                          5



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

agência do Bradesco de Cuitegi, onde verificou no seu
extrato  de  conta  que  o  denunciado  havia  realizado
mais um saque no valor de R$ 117,00; (...) que no dia
29/01/2013 o denunciado veio até a cidade de Pilões
para  conseguir  novos  clientes,  momento  em que  foi
reconhecido pelo  depoente;  que  comunicou o  fato  à
polícia; (...) que "Geraldo de Tião" informou que o pai
do  mesmo  e  dona  Severina  também  fizeram  o
empréstimo com o denunciado; (...)".

Sebastião Pereira da Silva, também vítima, disse que (fls. 64):

“(…) o denunciado combinou com o filho do depoente
Geraldo, já falecido, o empréstimo no banco Bradesco;
que o depoente não viu o dinheiro do empréstimo; que
soube que o empréstimo foi no valor de cerca de mil
reais;  que  não  sabe  com  quanto  dinheiro  ficou  o
denunciado; que no dia 25/01/13 o denunciado Paulo
telefonou para o filho do depoente Geraldo Pereira da
Silva  dizendo  para  o  depoente  levar  todos  os  seus
documentos e extrato da sua conta para se encontrarem
na  agência  do  Bradesco  de  Guarabira;  que  ao
chegarem em Guarabira o seu filho Geraldo ficou na
frente, tendo o depoente e Paulo entrado na parte dos
caixas eletrônicos; que não sabia que o denunciado iria
fazer um empréstimo; que neste dia viu o denunciado
Paulo  saindo  da  agência  com  o  seu  filho  Geraldo;
(...)”.

E Severina Santos Benedito, vítima, fls. 65, declarou que:

“(…) no dia 22/01/13 estava em sua residência quando
"Geraldo de Tião" chegou em sua residência com um
rapaz chamado Paulo, ora denunciado, pedindo para a
depoente fazer um empréstimo; que ante a insistência
dos mesmos a depoente e sua vizinha Sineide vieram
para Guarabira com o denunciado; que chegando no
posto  Frei  Damião  o  denunciado  tentou  fazer  o
empréstimo, mas o caixa estava quebrado; que então se
dirigiram para a o Banco Bradesco desta cidade, local
onde  a  depoente  entregou  o  cartão  e  a  senha  ao
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denunciado  Paulo;  que  no  caixa  eletrônico  o
denunciado efetuou um saque no valor de R$ 790,00 e
só entregou à depoente o valor de R$ 400,00; que a
amiga da depoente de nome Sineide pediu para Paulo
devolver o restante do dinheiro para a depoente, mas o
denunciado informou que não devolveria,  pois  era  a
parte dele para pagar os papéis e em seguida o mesmo
deu R$ 10,00, afirmando que era para a depoente e sua
amiga fazerem um lanche; (...) que no dia seguinte o
denunciado Paulo retornou em sua residência, por três
vezes,  pedindo  para  a  depoente  fazer  novo
empréstimo; (...)".

O elemento subjetivo do tipo,  in casu, consiste no  animus lucri
faciedi, vale dizer, a intenção de fraudar, o que resta demonstrado nos casos in tela.

Ademais,  a  palavra  da  vítima,  em delitos  contra  o  patrimônio
como  é  o  estelionato,  praticados  geralmente  na  clandestinidade,  adquire  grande
importância, sobretudo quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos. 

Eis alguns julgados acerca da matéria: 

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ESTELIONATO  -
ABSOLVIÇÃO -  IMPOSSIBILIDADE -  ESPECIAL
RELEVO  QUE  SE  DÁ ÀS  DECLARAÇÕES  DOS
OFENDIDOS EM CRIMES PATRIMONIAIS - DOLO
EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. Em
crimes de estelionato, em que o ofendido é induzido a
erro, especial importância se dá à sua palavra, pois a
maioria  dos  delitos  patrimoniais  são  cometidos  às
ocultas,  sem  testemunhas  presenciais.  Geralmente,
ficam frente a frente somente o ofendido e o agente do
crime;  portanto,  em tais  circunstâncias,  a  palavra  do
primeiro  é  de  suma  relevância  para  o  deslinde  da
questão.  Comete  o  crime  de  estelionato  aquele  que
induz  terceira  pessoa  a  realizar  pagamentos
fraudulentos,  mantendo  as  vítimas  em erro,  obtendo
vantagem  patrimonial  em  prejuízo  alheio.  V.V.
EMENTA PROPOSTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
INÍCIO  IMEDIATO  DA  EXECUÇÃO  DA  PENA
APÓS  A  PROLAÇÃO  DE  ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO  -  POSSIBILIDADE  -
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DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO
DA  CONDENAÇÃO  E/OU  DE  ESGOTAMENTO
DAS  VIAS  RECURSAIS  NESTA  INSTÂNCIA
REVISORA - HC 126.292/SP DO STF. A expedição de
mandado  de  prisão  e  de  guia  de  execução,  após  a
prolação  de  Acórdão  Condenatório  por  este  egrégio
Tribunal  de  Justiça,  com  a  finalidade  de  iniciar  a
execução  da  pena  imposta,  não  fere  o  princípio
constitucional da presunção de inocência, uma vez que,
neste  momento  processual,  encerrada  está  a
possibilidade de reexame da matéria fático-probatória,
encontrando-se formada a culpa do agente. (Apelação
Criminal nº 1729837-11.2015.8.13.0024 (1), 6ª Câmara
Criminal  do  TJMG,  Rel.  Márcia  Milanez.  j.
31.10.2017, Publ. 10.11.2017). ”.

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CRIMES  DE
ESTELIONATO  -  CONTINUIDADE  DELITIVA  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
REDUÇÃO DA PENA-BASE - DESCABIMENTO -
ADEQUAÇÃO. 1.  Comprovadas a materialidade e a
autoria  dos  crimes  de  estelionato,  através  das
informações prestadas pela vítima em coerência com a
prova documental alicerçada aos autos, a manutenção
da condenação é medida que se impõe. 2. Não há falar-
se  em  redução  da  pena-base  que  estabelecida  com
adequação, de forma rigorosa, mas não inadequada, às
consequências  desfavoráveis  dos  crimes.  (Apelação
Criminal nº 0752055-95.2008.8.13.0153 (1), 5ª Câmara
Criminal  do  TJMG,  Rel.  Eduardo  Machado.  j.
12.09.2017, Publ. 22.09.2017)”.

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTELIONATO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO
DEFENSIVO.  SUPLICA  POR  ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  IN  DUBIO  PRO
REO.  INOCORRÊNCIA.  SUFICIÊNCIA  DE
PROVAS  PARA  A  CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO. Havendo prova cabal da autoria
e  materialidade  do  crime  de  estelionato  descrito  na
denúncia,  restando  evidenciada  a  existência  do
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elemento  subjetivo  do  tipo,  qual  seja,  a  vontade  de
obter  vantagem ilícita  em proveito  alheio,  induzindo
alguém em erro, resulta inviável a súplica absolutória.
Incorrendo o acusado na norma incriminadora do art.
171 do Código Penal,  pela  obtenção para si  ou para
outrem,  de  vantagem  ilícita,  em  prejuízo  alheio,
induzindo  ou  mantendo  alguém  em  erro,  mediante
artifício,  ardil,  ou  qualquer  outro  meio  fraudulento,
sem  a  demonstração  de  qualquer  justificativa  ou
excludente  impõe-se  a  aplicação  do  preceito  penal
secundário com a condenação imputada. (Apelação nº
0010035-75.2012.815.0011,  Câmara  Criminal  do
TJPB, Rel. João Benedito da Silva. DJe 28.08.2017)”.

Vejamos, ainda, o que disse o douto Procurador de Justiça (fls.
111) em seu Parecer:

“(…) Não se pode dizer, a nosso sentir, que age de boa
fé,  sem  intenções  escusas,  quem  se  apresenta  como
corretor bancário, realiza empréstimos para as vítimas
e  retém  valores,  afirmando  serem  comissões  pelas
operações realizadas.

Diga-se,  ainda,  que  o  acusado  afirmou  que  era
correspondente da Crefisa e do Banco BMG. Contudo,
tais  instituições  financeiras  informaram  que  ele  não
possuía qualquer contrato de prestação de serviços (fls.
71 e 73). (...)”.

Cumpre registrar, ainda, que 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.

Diante  dos  fatos  analisados,  a  acusação  feita  pelo  Ministério
Público contra Paulo César da Silva Venâncio está suficientemente provada, pois restou
caracterizado o fato típico descrito no artigo 171, caput, do Código Penal, como bem
ficou  esquadrinhada  na  decisão  condenatória  vergastada,  ficando  afastada  a
possibilidade de absolvição.
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3. CONCLUSÃO

Ante  o  exposto,  nego provimento  ao  recurso,  para  manter  a
sentença tal como lançada.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator, os Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves
Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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, aos 17
(dezessete) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 23 de abril de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                                                  - Relator -
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