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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0028548-93.2016.815.2002  –  7ª  Vara  Criminal  da
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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES  DE  ESTELIONATO
EM  CONTINUIDADE  DELITIVA.  AQUISIÇÃO  DE
DIVERSOS BENS PELO RÉU, EM NOME DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
SENTENÇA  PROLATADA  SEM  OPORTUNIZAR
ACAREAÇÃO  SOLICITADA  PELA  DEFESA.  PLEITO
INDEFERIDO  PELO  MAGISTRADO  DE  FORMA
FUNDAMENTADA.  INEXISTÊNCIA  DE  NULIDADE.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ALEGADA  NÃO
CONFIGURAÇÃO  DO  DELITO  DE  ESTELIONATO.
NÃO  ACOLHIMENTO.  MATERIALIDADE
DEMONSTRADA.  INDUZIMENTO  DA  VÍTIMA  EM
ERRO,  MEDIANTE  UTILIZAÇÃO  DE  ARDIL
COMPROVADOS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA
EM  PREJUÍZO  ALHEIO. CONDENAÇÃO  QUE  SE
IMPUNHA. DESPROVIMENTO. 

- Não há que se falar em nulidade decorrente do sentenciamento
do feito antes de se proceder à acareação solicitada pela defesa,
por  ter  sido  esta,  de  maneira  devidamente  fundamentada,
indeferida pelo juízo a quo.

- Configura-se o crime de estelionato quando comprovado que o
denunciado obteve documentos e procuração da vítima – sob o
argumento de que precisava destes para passar seus bens para o
nome  daquela  –,  utilizando,  na  realidade,  referida
documentação,  sem  o  conhecimento  da  ofendida,  com  a
finalidade  de  adquirir  produtos  (veículos  e  eletrodomésticos),
obtendo,  com isso,  vantagem patrimonial  ilícita,  em prejuízo
alheio, no caso, da vítima, que teve seu nome negativo e vem
sofrendo  diversas  cobranças,  bem  como  das  instituições



financeiras que não obtiveram a respectiva quitação decorrente
do engodo realizado pelo réu.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

ACORDA  a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar e,  no
mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e em harmonia
com o parecer ministerial. 

RELATÓRIO

Perante  a  7ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,  o
representante  do  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  em  face  de  Hildo  de  Assis
Arnaud Filho, incursionando-o no art. 171, c/c art. 71, e art. 147, combinados com o art.
69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que “entre os anos de 2013 e 2015, o acusado,
mediante fraude, induziu a vítima Francisca Dias da Cruz em erro, obtendo vantagem
indevida em prejuízo alheio. Já no início de dezembro de 2015, o acusado ameaçou a
vítima de mal injusto e grave.

Consta nos autos que a ofendida trabalhou por seis anos na
casa do denunciado, período em que passou a existir  relação de confiança entre
eles.

Diante  disso,  o  acusado,  aproveitando  daquela  relação
existente, bem como da falta de maior instrução da vítima, convenceu esta a assinar
alguns documentos, dizendo que eram relativos a alguns bens de que a ex-esposa
dele  queria  se  apropriar  e  que  ele  precisava  proteger,  alegação  essa  que  era
enganosa,  tendo em vista  que  o  denunciado já  era à  época viúvo.  Nesse mesmo
período, e também se utilizando da mesma relação de confiança, o denunciado teve
acesso  ao  cartão  de  crédito  da  vítima  referente  a  uma  conta-corrente  desta  no
Banco Itaú.

Com base na mencionada documentação assinada pela vítima,
o  acusado,  em  04/01/2014,  conseguiu  lavrar  uma  procuração  em  que  lhe  eram
atribuídos plenos poderes para praticar qualquer ato referente àquela conta-corrente
da ofendida, consoante se vê do documento de fl. 26.

A partir daí,  o denunciado passou a adquirir vários bens em
nome da vítima,  sem que esta tivesse conhecimento,  sendo que todos eram por ele
usufruídos.

Entre  os  referidos  bens,  foram  comprados,  mediante
financiamento  bancário,  11  veículos,  a  saber:  1)  Renault  Sandero  placas
0FY6627/Campina  Grande-PB;  2)  Hyundai  HB20  placas  0GA6000/PB;  3)  VW
Crossfox GII placas M0J7551/PB; 4) Renault Sandero placas 0GD5387/Campina
Grande-PB; 5)  Renault  Sandero placas  0FY6507/Campina Grande-PB; 6)  Ford
KA  Flex  placas  M0R7106/PB;  7)  Renault  Sandero  placas  0FY6567/PB;  8)
Renault  Sandero  placas  0FY6547/Campina  Grande-PB;  9)  GM  Celta  placas



LUA0366/PB;  10)  Renault  Sandero  placas  0GD5377/Campina  Grande-PB;  11)
MMC/L200 Triton placas KGV2266/PB.

Além desses automóveis,  o acusado ainda adquiriu para si,
utilizando-se do cartão da vítima, sem o conhecimento desta, móveis, utensílios e
eletrodomésticos.  Também teriam sido  negociados pelo  acusado,  utilizando-se  do
nome da vítima, uma fazenda localizada no município de Alagoa Grande-PB e o
apartamento de n. 1001, no Condomínio Blue Tower Residence, situado na rua Juiz
João  Agrícola  Montenegro,  n.  105,  Miramar,  nesta  capital,  respectivamente  em
21/05  e  14/10/2014,  isso  através  de  procuração  que  o  denunciado  também
conseguiu lavrar tendo como outorgante a ofendida, que seria a proprietária dos
referidos  imóveis,  e  como  outorgado  a  pessoa  de  Erli  Cabral  de  Lima  Júnior,
corretor  de  imóveis  que  seria  encarregado  da  efetiva  alienação  dos  bens,  tudo
conforme traslados inseridos às fls. 28 e 29 do inquérito.

Somente no final de 2015, a vítima descobriu toda a situação,
isso após tomar conhecimento de que seu nome estava negativado junto ao SERASA,
vindo, então, a adotar as providências cabíveis ao caso, inclusive a revogação da já
aludida procuração e a comunicação à autoridade policial.

Ocorre  que,  ciente  de  que  a  vítima  estava  adotando  essas
medidas,  o  acusado entrou em contato com aquela,  vindo a ameaçá-la,  dizendo:
‘eita, bichinha, você está mexendo com o que não deve, pode se esconder que eu vou
lhe achar nos quintos do inferno’.”

Em sentença de fls. 285/294, o Juiz Geraldo Emílio Porto julgou
procedente,  em parte,  a pretensão punitiva, absolvendo o réu do crime de ameaça e
condenando-o como incurso no art. 171, c/c art. 71, a uma pena de 03 anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de  150 (cento e
cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Substituiu, ao final, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito,
consistentes  em  prestações  de  serviços  à  comunidade e  prestação pecuniária  no
valor de 20 (vinte) salários-mínimos, a ser recolhida  em favor da vítima Francisca
Dias da Cruz. Concedeu, ainda, o direito ao réu de recorrer solto da sentença.

Inconformado, o  réu interpôs apelação criminal, alegando, em
síntese,  preliminar  de  nulidade  da  sentença  por  cerceamento  de  defesa,  pois  foi
requerida, à fl. 211, uma acareação entre a declarante Karla e a testemunha Gabriele e
outra entre a vítima e a testemunha Karla Hamona, tendo o Juízo se precipitado em
sentenciar  o  processo  sem  dar  ao  apelante  o  direito  de  defesa,  pois,  se  houve
controvérsia, esta deveria ser elucidada; que há prova de que a vítima era conivente com
as  atitudes  do  réu,  pois  recebia  bonificação  pelos  serviços  prestados,  não  se
configurando, assim, crime de estelionato; que as acusações contra o réu são frágeis,
não havendo provas de sua culpabilidade,  devendo ser aplicado o  in  dubio pro reo.
Pugna a defesa, ao final, pela absolvição do acusado (fls. 304/329). 

Em contrarrazões, o Parquet pugnou  pela manutenção do
decisum recorrido (fls. 330/338). 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne
Procurador  de  Justiça  José  Roseno Neto,  opinou  pelo desprovimento do apelo (fls.
345/349).



É o relatório. 
VOTO: 

Da preliminar de cerceamento de defesa

De  início,  sustenta  o  réu  a  existência  de  nulidade,  face  o
cerceamento de defesa, decorrente do fato de o Magistrado a quo haver sentenciado o
feito antes de promover as acareações solicitadas pela defesa. 

Sem razão,  todavia,  porquanto  o  Juízo  de  primeiro  grau,  de
maneira devidamente fundamentada, indeferiu, em duas oportunidades (fls. 212 e 286) o
pleito  defensivo  em testilha,  seja  pela  irrelevância  da  matéria  objeto  do  pedido  de
acareação, seja por não ter entendido que a testemunha, cuja acareação se pleiteava,
tenha faltado com a verdade.

Assim, a rejeição da preliminar é a medida que se impõe.

Do mérito

A  denúncia  narra  que  o  acusado,  utilizando-se  de  uma
procuração assinada pela vítima e com acesso ao cartão de crédito desta, referente a
uma conta-corrente no Banco Itaú,  passou a adquirir vários bens em nome da vítima,
sem  que  esta  tivesse  conhecimento  e  por  ele  usufruídos,  sendo  estes,  mediante
financiamento  bancário,  os  seguintes  veículos:  1)  Renault  Sandero  placas
0FY6627/Campina  Grande-PB;  2)  Hyundai  HB20  placas  0GA6000/PB;  3)  VW
Crossfox GII placas M0J7551/PB; 4) Renault Sandero placas 0GD5387/Campina
Grande-PB; 5) Renault Sandero placas 0FY6507/Campina Grande-PB; 6) Ford KA
Flex  placas  M0R7106/PB;  7)  Renault  Sandero  placas  0FY6567/PB;  8)  Renault
Sandero placas 0FY6547/Campina Grande-PB; 9) GM Celta placas LUA0366/PB;
10)  Renault  Sandero  placas  0GD5377/Campina  Grande-PB;  11)  MMC/L200
Triton placas KGV2266/PB; além de móveis, utensílios e eletrodomésticos.

O Juiz a quo, na sentença vergastada, expôs:

“Com  os  documentos  da  vítima,  o  acusado  lavrou  procuração
pública  concedendo-lhe  plenos  poderes  para  realizar  as
movimentações  financeiras  da  vítima  (fls.  32).  Comprou
eletrodomésticos  e  adquiriu  veículos,  doze  no  total,  com  o  fim  de
comercializá-los. Terminada a querela com sua ex-esposa o acusado
permaneceu  se  utilizando  do  nome  da  vítima,  por  meio  das
procurações e cartões de crédito que possuía em nome desta.
(...)
A vitima  semianalfabeta,  pois  só  sabia  assinar  seu  nome,  confiava
no acusado cegamente, posto que era seu patrão. Não tinha noção da
gravidade  dos  fatos  até  a  data  em que  foi  comprar  um sapato  para
sua filha e descobriu que seu nome estava com restrição de crédito.
Informada da  empresa  credora,  a  ofendida  começou a  investigar  os
fatos  e  descobriu  que  em  seu  nome  haviam  treze  carros,
eletrodomésticos  e  imóveis.  Constatou  que  possuía  restrição  de
crédito,  que  o  réu  tinha  passado  cheques  sem fundos  em seu  nome
(fls. 36).
(…)  Dessa  forma,  adquiriu  diversos  veículos  para  comercializar,
obtendo lucro com a venda dos carros. Comprou eletrodomésticos em
nome da vítima para seu uso próprio. Para a vítima restou o prejuízo



de ter seu nome negativado nos órgãos de restrição ao crédito,  além
de suportar o desabor de constantes cobranças bancárias.
(...)
Desta  forma,  outro  não  pode  ser  o  entendimento,  senão  o
condenatório,  posto  que  restou  comprovado  que  o  réu  ludibriou  a
vítima,  para  obter  doze  veículos  a  fim  e  comercializá-los,  obtendo
lucro com a venda e deixando os prejuízos, a restrição de crédito para
a ofendida.
DA CONTINUIDADE DELITIVA
Do  mesmo  modo,  constata-se  que  o  acusado  utilizando-se  do
mesmo modus operandi,  adquiriu os doze veículos,  duas geladeiras
e dois  fogões em nome da vítima,  pelo que se pode deduzir  que os
fatos  ocorridos  se  deram  na  mesma  condição  em  continuidade
delitiva.  Isto  quer  dizer  que  os  últimos  foram  desdobramentos  do
primeiro  em  situação  de  subsequência,  pelas  condições  de  lugar,
modo,  natureza  das  infrações,  tempo  que  definem  tal  situação
elencada no art.  71 do CP. Pois o réu a cada aquisição fazia uso da
procuração  que  possuía  em nome da  vítima.  Assim,  está  provada a
ocorrência  de  que  agiu  em  continuidade  delitiva,  devendo-se
cumprir o que determina o artigo 71 do CP, que autoriza a aplicação
de  causa  de  aumento  de  pena,  determinada  pela  quantidade  de
crimes valorando-se de um sexto a dois terços à pena de um só dos
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas.
(…)
Sendo o caso de continuidade delitiva,  tomo apenas uma delas,  por
serem idênticas  e  aplico-lhe  o aumento de  2/3 (dois/terços)  de  que
trata  o  art.  71  do  CP,  posto  que  o  réu  praticou  onze  condutas
delituosas,  obtendo  03  ANOS,  10  MESES  E  20  DIAS  DE
RECLUÇÃO,  E  150  DIAS-MULTA,  tornando-a  definitiva,  a  ser
cumprida  em  regime  inicial  ABERTO  considerando-se  o  quantum
de pena aplicada e as circunstâncias judiciais já analisadas.

Da  leitura  do  decisum  vergastado,  percebe-se  que  foram
consideradas, para a condenação do apelante, as aquisições, por parte deste e para serem
por ele usufruídos, de veículos e eletrodomésticos, utilizando-se do nome da vítima, o
qual teria sido negativado nestas situações.

O delito em epígrafe possui a seguinte tipificação

“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: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez
contos de réis.” 

Para que o estelionato se configure, portanto, é necessário: 1º) o
emprego,  pelo  agente,  de  artifício,  ardil  ou  qualquer  outro  meio  fraudulento;  2º)
induzimento ou manutenção da vítima em erro; 3º) obtenção de vantagem patrimonial
ilícita pelo agente; 4º) prejuízo alheio.

De acordo com parte de nossa doutrina majoritária, o crime de
estelionato é  regido pelo binômio vantagem ilícita  x  prejuízo de terceiro,  em que a
vantagem ilícita  corresponde a  qualquer  benefício  econômico apreciado obtido  pelo
agente. 

Por  conseguinte,  o  prejuízo  sofrido  pela  vítima  também será
econômico, vez que o autor do fato acaba por induzir aquela a erro a fim de obter êxito
em sua empreitada criminosa. 



No caso em comento, temos que o conjunto probatório é seguro,
harmonioso  e  suficiente  a  consubstanciar  a  materialidade  e  autoria  delitiva  do  réu,
conforme se extrai dos depoimentos contidos na mídia acostada aos autos e citados na
sentença vergastada. Vejamos:

A vítima afirmou: 

“(...)  que  trabalhou  na  casa  do  acusado  como  doméstica  por  seis
anos,  no  período  de  segunda  a  sexta,  às  vezes,  ia  também  nos
sábados, quando o acusado viajava para Patos. (...)
Sobre  os  delitos  ora  apurados,  contou que  o acusado lhe  pediu seus
documentos pessoais, dizendo que passaria os bens dele para o nome
dela,  pois  estava  se  divorciando  de  sua  ex-mulher  e  ela  queria  lhe
tomar  os  bens.  Depois  de  passado  o  litígio,  retomaria  os  pertences
para  o  nome  dele.  Disse  que  entregou  todos  os  documentos  para  o
denunciado, pois havia uma confiança mútua e nunca pensou que ele
fosse  capaz  de  lhe  fazer  “uma  covardia  dessas”.  (...)  Acrescentou
que  não  tem  estudo,  sabe  assinar  seu  nome.  Disse  que  o  acusado
tinha conhecimento de que ela não sabia ler.  Confirmou que assinou
vários documentos para o acusado (...)  Descobriu que o acusado lavrou
duas  procurações  em  seu  nome  no  Cartório.  Quando  soube  dos  fatos,
cancelou  as  procurações  no  Banco.  Não  sabe  dizer  o  conteúdo  dessas
procurações. Confirmou que não lhe explicaram o que tinha na procuração.
Apenas as assinou. 
(...) Ele não dizia  nada,  veio a  lhe  dizer  quando o seu nome caiu no
SPC.  Ele  nunca  explicou  nada,  porque  se  tivesse  explicado  nunca
tinha  caído  nessa.  Contou  que  quase  todo  dia  ele  chegava  com  um
documento  para  assinar.  (...)  O  escrivão  no  cartório  não  leu  a
procuração.  Quando  chegou  no  cartório  o  acusado  lhe  mandou
assinar,  assinou  e  se  retirou.  O  acusado  conhecia  as  pessoas  do
cartório.
Descobriu os fatos quando foi fazer uma compra na Riachuelo para a
sua  filha  e  verificou  que  o  seu  nome  estava  no  SPC.  Perguntou  ao
acusado o que estava acontecendo, mas ele não lhe deu resposta. Com
a  informação  de  onde  era  a  restrição  de  crédito,  foi  ao  banco  e
descobriu que havia financiamento de carros em sua titularidade. Foi
descobrindo  as  coisas.  Não  sabia  que  tinha  conta  corrente  em  seu
nome. Viu que ele tinha comprado geladeiras e fogões em seu nome.
Além  de  eletrodomésticos,  existem  treze  carros  em  seu  nome,  três
imóveis,  um deles da Brascon. (...)  Afirmou que nunca recebeu nada
pelas  transações  realizadas  por  esses  carros.  Não  sabe  para  quê  o
acusado comprou esses carros, mas sabe dizer que o acusado lhe disse
que  vendia  carros,  porém  nunca  foi  no  trabalho  dele.  A conta  que
possuía foi aberta no Banco Itaú, porque a justiça lhe pediu para que
o pai  de sua  filha depositasse o dinheiro dela.  Narrou  que quando o
réu  soube  dessa  conta,  pediu-lhe  o  cartão,  dizendo  que  tinha  um
amigo que ia depositar um dinheiro da venda de um caro, mas ele não
devolveu o cartão. O acusado só devolveu esse cartão quando saiu da
casa  dele.  Atualmente,  esse  cartão  está  bloqueado,  porque  possui
restrição  de  crédito.  Além  desse,  o  acusado  abriu  outra  conta  com
cartão  de  crédito no  valor  de  cinco  mil  e  ficava  utilizando.  A senha
dos  cartões  ficava  com  ele.  A senha  que  tinha  feito  no  cartão  do
Banco Itaú, o acusado trocou. Depois ele fez outro cartão de crédito.
Disse que nunca foi  no banco com o acusado.  Deu seus documentos
para ele. Ele tirou xerox de sua identidade e seu CPF, da identidade e
do  CPF  de  sua  filha.  Na  época  ela  tinha  onze  anos.  O  banco  lhe
informou  que  tinham  feito  diversas  compras  nesses  cartões.  Soube
tentaram comprar  uma fazenda e um apartamento em seu nome com
umas procurações.



Acrescentou  que  não  sabe  dizer  porque  o  acusado  não  colocava  os
carros  no  nome  dele.  Afirmou  que  nunca  recebeu  nada  dele  por
deixar  ele  colocar  os  veículos  no  seu  nome,  porque  não  sabia  que
existiam  veículos  em  seu  nome.  Veio  saber  quando  começou  a
procurar.  Perguntou  ao  acusado,  mas  ele  não  dizia  nada.  Disse  não
possuir bens. Confirmou que está com seu nome no SPC. (...)
Disse  conhecer  Gabrille  do  apartamento  do  Sr.  Hildo.  Ela  teve  um
relacionamento com o Sn Hildo,  não morou com ele.  Disse que não
entrou  na  casa  dele  para  tirar  documento.  Afirmou  que  quem  tirou
documento  foi  Gabrielle  porque  achava  o  cúmulo  o  que  ele  tinha
feito consigo. O documento está guardado em sua casa e só devolve
o documento na justiça.  Afirma que o documento está em seu nome.
Quando entrou  no emprego não  via Gabrielle.  Não tinha  intimidade
com ela.  Estava lá para fazer seu serviço. Sobre a testemunha Karla
disse que ela lhe apresentou para trabalhar na casa de Sr. Hildo, pois
conhecia  uma ex-namorada do acusado.  Então,  foi  indicada por  ela.
Contou  que  Karla  não  frequentava  a  sua  casa,  pois  não  eram
vizinhas.
No começo do emprego pegava as correspondências, mas depois que
ele começou a usar seu nome, não pegava mais as correspondências,
elas  eram  entregues  pela  portaria  diretamente  para  o  acusado.  Ele
comprou  duas  geladeiras  e  dois  fogões  em  seu  nome,  quando
chegaram  para  ser  entregues,  disse  ao  entregador  que  não  os  tinha
comprado,  então  eles  levaram  de  volta.  Então  o  acusado  foi  na
delegacia da Epitácio e eles trouxeram de volta.
Contou  que  depois  que  descobriu  o  que  ele  fazia,  continuou
trabalhando, ficou calada, passado algum tempo, viu do que o acusado era
capaz,  então se retirou.  (...)  Seu  nome  está  negativado  no  SPC.  Não
pode  comprar  nada.  (...)  Sabe  dizer  que  tem dividas,  porque  ainda
hoje  o  banco  liga  para  lhe  cobrar,  inclusive  para  o  telefone  de  sua
filha, disse que a dívida do Banco Itaú está muito alta, mas não pode
fazer nada, porque não tem dinheiro para pagar.
Sobre  a  ameaça  disse  que  ligaram  para  ela  dizendo  que  estava
mexendo com o que não devia, e devia parar. Não sabe dizer se foi o
acusado  que  lhe  telefonou,  mas  na  época,  estava  investigando  era
esses  fatos,  tinha,  inclusive,  saído  para  saber  dos  imóveis,  estava
saindo da financeira, tinha ido para saber o que estava em seu nome,
a  moça  lhe  informou  que  haviam  dois  carros  financiados  em  seu
nome.”

A testemunha  Karla  Hamona  Monteiro  de  Andrade  Silva
disse:

“(...)  Apresentou  a  vítima  ao  acusado.  Na  época  que  era  casada,
morava  no  José  Américo,  a  vitima  foi  sua  vizinha.  A  vítima  era
casada  nesse  tempo.  O  acusado  lhe  disse  que  estava  precisando  de
uma  pessoa  que  fizesse  faxina,  foi  na  época  que  ela  estava  se
separando  do  marido,  então  os  apresentou.  Ela  foi  fazer  faxina  na
casa  dele.  Durante  o  tempo  que  a  vitima  trabalhou  para  o  acusado
tinha contato com ela.  Sabe dizer que ela trabalhou um bom tempo,
não sabendo precisar datas. (...)
Acrescentou  que  a  vítima  lhe  contou  que  ele  tinha  pedido  os
documentos para fazer um cartão de crédito para ela.  Foi quando ele
fez  o  cartão  e  não  entregou  para  ela.  Sabe  que  ele  ficava  com  o
cartão,  porque certa  vez  pediu o cartão para comprar  um playstation
para o seu filho e ele  não entregou o cartão.  Ela soube o que estava
acontecendo porque fez amizade com o porteiro e havia chegado uma
encomenda que estava em nome dela. Era geladeira, fogão. Então ela
ligou para a depoente chorando dizendo que não tinha em casa esses
objetos  e  ele  os  estava  comprando  no  nome  dela.  Não  tem
conhecimento  sobre  os  veículos.  Ela  descobriu,  porque  foi  comprar
um calçado para a filha dela. Nunca tinha comprado nada. Daí ela viu



que o nome dela estava sujo. Foi informada que era em um banco. Ela
foi  no  banco  e  lá  lhe  disseram que  tinham diversas  coisas  no  nome
dela e foi quando ela descobriu que tinha um seguro de vida em nome
dela e ele era o beneficiário. Ela lhe chamou para ser testemunha, se
sentiu na obrigação de ajudá-la, porque a tinha apresentado para ele.
Foi  quando  tiveram  conhecimento  dos  carros,  terrenos  e  outras
pessoas  envolvidas.  (...)  Sabe  informar  que  o  acusado  lhe  chamou
para  trabalhar  junto  com  ele  na  compra  de  carros,  que  depois
entrariam na justiça para não pagar, algo relativo a juros abusivos.
(...) Não sabe dizer se o nome da vitima continua negativado. Porém,
confirma  que  chegou  a  ligar  de  sua  casa  para  uma  representante  de
internet  e  lhe  informaram que  havia  um débito  em nome da  vítima.
Não se recorda onde estava instalada. O banco ligava para ela sempre
cobrando.  (...)  Ela  se  mudou para  uma casa  próxima a  anterior.  (...)
Moravam na mesma rua, na vizinhança, não eram vizinhas de casa.”

A testemunha Gabrielle Lopes Dantas asseverou:

“que  conheceu  a  vítima  S.  Francisca  Gomes  na  casa  do  acusado.
Conhecia  o  acusado  da  época  que  trabalhava  no  Banco  Bradesco.
Sabe dizer que o acusado utilizava cartões e cheques, ele estava com
o “nome sujo” há muito tempo. Utilizava a conta, cartão de crédito e
cheques  dela.  A  vítima  trabalhava  na  residência  do  réu  como
doméstica. A vitima é simples, humilde, pobre, não tem estudo. Está
aprendendo a ler agora.  Não sabe informar se o acusado responde a
outros  processos.  Perguntou  ao  acusado  à  época  porque  ele  tinha
tanto  cartão  em  nome  da  vitima.  Ele  explicou  que  por  ele  ter  o
“nome sujo” e não poder possuir cartão, nem cheque. Ela abriu urna
conta  onde  ele  era  procurador  e  ele  utilizava  esses  produtos
bancários. Se recorda que ele comentou que tinha um carro em nome
dela. (...) Sabe dizer que ouviu comentários de que ele ficou com os
cartões  da  vitima,  porque  o  acusado  arcou  com  um  tratamento
dentário realizado pela ofendida. Alega que até aí foi consensual.
(...) sabe  dizer  que  ele  se utiliza  do nome de terceiros  para adquirir
bens  e  depois  deixa  a  dívida  para  essas  pessoas.  Ele  tinha  outros
carros em nome de outras pessoas e como ele tinha o “ nome sujo” ele
não  colocava  em  nome  dele.  Não  sabe  informar  se  D.  Francisca
autorizou  ele  a  adquirir  outros  veículos,  também,  não  sabe  dizer  se
ele os quitou. Ele adquiria outros bens em nome da vítima por boleto
bancário  que  eram  expedidos  em  nome  da  ofendida.  Teve  um
relacionamento  com  o  acusado.  Frequentava  a  casa  dele.  Ele
comprava  tudo  em  nome  de  terceiras  pessoas.  Esses  boletos,  os
móveis, ele chegou a pagar. Os veículos não sabe dizer. (...) Não sabe
dizer  se  os  automóveis  que  ele  adquiriu  era  para  vender.  (...)  Ela
recebeu uma mesa, uma televisão, mas não sabe dizer se esses objetos
foram dados em contrapartida pelo uso de seu nome. (...) D. Francisca
lhe  disse  que  ficou  sabendo  desses  carros  quando  foi  no  Serasa.
Alguns carros ela já sabia, mas não sabia que eram tantos.”

O réu, por sua vez, em seu interrogatório judicial, narrou:

“Não  é  verdade  que  tenha  pego  os  documentos  dela.  Realizou
compras  em  nome  dela  com  a  autorização  dela.  Quando  ela  foi
comprar o material escolar o nome estava negativado. Ela pediu para
ver  como  fazia  para  “limpar  o  nome”,  então  pagou  um  título  no
cartório,  pagou  cartão  do  hiper,  depois  fizeram  uma  procuração  no
cartório,  para ficar  movimentando no nome dela.  Movimentava com
autorização  da  procuração.  Movimentava  as  contas  com  a
autorização  dela  porque  estava  se  separando  da  segunda  esposa.
Casou-se  com  a  segunda  esposa  em  2003,  se  separou  e  o  divórcio
saiu  em  2010.  Depois  de  2010  continuou.  Estava  em  processo  de
separação,  era  litigioso  e  estava  havendo brigas.  Ela  sabia  de  tudo.



Toda  vez  que  ela  ia  no  cartório  ela  recebia.  Ela  ia  no  cartório  para
assinar recibos de veiculo comprando e depois vendendo. Comprava
o  carro,  ela  ia  no  cartório,  assinava  como  compradora,  dois  dias
depois, ela ia no cartório e assinava como vendedora. Ela recebia por
isso.  Quem pagava  os  carros  era  ele  o  depoente.  Realizou  compras
depois  do  divórcio  porque  já  tinha  a  procuração.  Ela  cancelou  a
procuração  em  novembro  de  2015.  Comprava  vista  no  nome  dela.
Comprava  no  nome  dela  porque  ela  pedia  para  colocar  e  pedia
dinheiro.  Fazia  isso  porque  sempre  confiou  nela.  Seu  nome  estava
negativado.  Comprou  eletrodomésticos  para  ela.  Uma  televisão.
Comprou  para  os  dois  e  pagou.  O  nome  dela  está  negativado  por
conta  do  financiamento  do  Itau  porque ela  cancelou  a  procuração  e
bloqueou o cartão. O banco não lhe dá informações, não tem acesso a
mais nada. A dívida em nome dela é desse veiculo que ela  retirou o
recibo  de  sua  casa.  Não  deu  queixa  dessa  retirada.  O  recibo  está
assinado  e  reconhecido  a  firma  na  data  que  transferiu.  Não  pode
quitar a divida porque ela cancelou a procuração e não tem acesso ao
banco  e  está  com  o  recibo.  A  procuração  foi  feita  no  Cartório
Damásio. Ela sabia de tudo. Não a ameaçou. Afirma que outra pessoa
não  a  ameaçou.  Recebia  cobrança  em  sua  casa,  relativas  a  esses
débitos.  Os carros  não  estão  consigo.  Desses  carros  existem três  no
nome  dela.  Quando  ela  vinha  fazer  a  faxina  pegava  as
correspondências.  Geralmente  o  porteiro  entregava  as
correspondências.  Ela  soube  em  novembro  para  dezembro  do  ano
passado  (2015).  Foi  comprado  televisão  para  ela,  colchão,  guarda
roupa. Não sabe das notas fiscais. Realizava os pagamentos às vezes
no  cartão  dela,  às  vezes  em  dinheiro.  A  relação  era
patrão/empregada.  (...)  Passava  cheque em nome dela,  a  procuração
dava direito.  (...)  Ela  teve  um protesto,  cartão  do  hiper.  C&A e  um
aparelho dentário que ela comprou. A fazenda era para o nome dela,
com  a  procuração  para  ele.  Ela  ficou  de  2008  a  março  de  2015.
Colocava os bens no nome dela porque confiava nela.  (...)  Não sabe
dizer  o  que  foi  que  negativou  o  nome  dela.  Ela  foi  no  cartório
revogou a procuração e foi no banco e cancelou o cartão. Cancelou a
procuração  no final  de novembro  de 2015.  O carro  deixou de  pagar
porque  ela  cancelou  a  procuração  e  o  banco  não  lhe  dá  mais
informação. Adquiriu onze veículos em nome dela. Dois financiados,
o  resto  todo  a  vista.  Hoje  só  tem um que  está  em nome dela.  Para
poder negociar  ela  tem que passar  uma procuração e ela  está  com o
recibo. (...)”

Para configuração do tipo em questão, como já vista acima, o
interessado deve atuar com o interesse de induzir a vítima em erro através de qualquer
meio fraudulento que o auxilie a obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita com o
prejuízo alheio. 

No caso em disceptação, restou comprovado que o denunciado
obteve documentos e procuração da vítima – sob o argumento de que precisava destes
para passar seus bens para o nome daquela, a fim de se esquivar de eventual divisão de
bens em um processo de divórcio –, utilizando, na realidade, referida documentação,
sem o conhecimento da ofendida,  com a finalidade de adquirir  produtos (veículos e
eletrodomésticos), obtendo, com isso, vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio,
no caso, da vítima, que teve seu nome negativo e vem sofrendo diversas cobranças, bem
como das instituições financeiras que não obtiveram a respectiva quitação decorrente do
engodo realizado pelo réu.

Por  outro  lado,  entendo  não  estar  demonstrada  a  alegação
defensiva  de  que  a  vítima  era  sabedora  das  compras  realizadas  pelo  réu  e  que  se



beneficiava e/ou recebia por isso (ou seja, de que não teria sido induzida ou mantida em
erro, pelo emprego de artifício ou ardil). 

Do mesmo modo, não há prova da alegação do acusado, exposta
em seu interrogatório, de que pagou à vista todos os bens por ele adquiridos, à exceção
de um dos veículos, e, por conseguinte, de que não haveria deixado prejuízo em relação
àqueles.

Destarte,  a  pretensa  tentativa  da  defesa  de  desconstituir  a
configuração dos crimes em epígrafe e,  consequentemente, o desfecho condenatório,
não merece subsistir.

Sendo  assim,  considerando  que  a  conduta  imputada  pela
acusação ao recorrente se coaduna com a tipificada no art.  171 do Código Penal;  o
conjunto de provas e indícios desfavoráveis ao  recorrente, recolhidos ao longo da
instrução e não desconstituídos pela defesa;  e a fragilidade das explicações do réu,
observa-se que a condenação era mesmo a medida que se impunha, conduzindo ao não
acolhimento do pleito absolutório.

Diante  do  exposto,  rejeito  a  preliminar e,  no  mérito,  nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  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, vogal). 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator 


