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ESTELIONATO  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.
PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR  DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO. VANTAGEM ILÍCITA
NÃO  OBTIDA  POR  CIRCUNSTÂNCIAS  ALHEIAS  À
VONTADE DO AGENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA
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TENTATIVA  DE  ESTELIONATO.  CONSUNÇÃO.
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CONDIÇÕES  FINANCEIRAS  DA  APELANTE.
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PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- Uma vez iniciados os atos de execução configurados na fraude
empregada para a prática do delito, não se obtendo a vantagem
ilícita em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente,
o  crime  de  estelionato  restará  configurado  na  modalidade
tentada.

-  Aplicável  a  Súmula  nº  17  do  STJ  se  a  prova  obtida  na
instrução  indica  que  o  falso  foi  utilizado  com  a  exclusiva
finalidade de possibilitar um único crime de estelionato, qual
seja, aquele descriminado na denúncia.

- A pena pecuniária imposta, ao tempo em que tem por objetivo
reparar o dano causado pela conduta criminosa, também deve
guardar  proporcionalidade  com  a  condição  econômica  da
ré/apelante.

- Provimento parcial do apelo.



VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo,  para,  aplicando  o  princípio  da  consunção,  absorver  o  delito  de  falso,  e
reduzir a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis)
dias  multa,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  e  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Paraíba ofereceu denúncia
em desfavor de Marinalva Araújo Tomás pelos crimes previstos nos arts. 171, c/c o
art. 14; art. 299 e 304, todos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 08 de julho do ano de 2016,
por volta das  13:30 horas, a denunciada, dirigiu-se ao  Banco Itaú, localizado à Rua
Sete de Setembro, n. 26, centro, na cidade de Campina Grande/PB, com o intuito de
desbloquear  uma  determinada  conta  bancária,  fazendo  uso  de  uma  cédula  de
identidade falsa, em nome de “Lúcia de Fátima Fernandes”, a qual detinha a fotografia
da apelante, e  tentou efetuar um saque no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais).

De acordo com a denúncia,  a  denunciada apresentava  atitude
suspeita, tendo  uma funcionária da instituição bancária percebido a tentativa de
fraude e noticiado o fato a um agente de polícia,  o qual abordou a increpada nas
proximidades  do  local  do  fato,  de  posse  da  carteira  de  identidade  em  nome de
“Lúcia de Fátima Fernandes”.

Uma  vez  levada  até  a  agência  bancária, a  acusada  foi
reconhecida  pelos  funcionários como  sendo  a  pessoa  que  tentou  efetuar  o  saque
indevido.  Nesta  oportunidade,  ao  fazer  uso  do  banheiro,  a  ré/apelante,  teria  ainda
tentado se desfazer do material ilícito que trazia consigo, jogando vários documentos
falsificados em um saco de lixo. Porém, este material teria sido apreendido.

Durante as diligências, os agentes de polícia identificaram que a
denunciada  agia em conjunto com outro indivíduo não identificado que estaria em
local inserto e não sabido.

Por  fim,  segundo a  denúncia,  a  acusada  confessou os  crimes
perante a autoridade policial.

Com  base  em  tais  fatos,  o  Ministério  Público  requereu  a
condenação da acusada.

Prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 27/28).

A denúncia foi recebida em 15/08/2016 (fls. 67).

Defesa prévia, às fls.71/74.



Audiência una, às fls. 133/133-v.

Alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa, às fls.
136/138 e 140/147, respectivamente.

A  sentença (fls. 148/151-v) proferida  pelo  Excelentíssimo
Senhor Juiz  Alexandre  José  Gonçalves  Trineto,  titula  da  1ª.  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande, condenou a ré, Marinalva Araújo Tomaz, à reprimenda
de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa , em
regime inicialmente aberto, pelos crimes de  tentativa de estelionato (art. 171, c/c o
art. 14 do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP), tendo absolvido-lhe pelo
crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP).

Ao final, atendendo ao disposto no  art. 44 do Código Penal, a
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes na
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, à razão de uma hora de
tarefa por dia de condenação, em local a ser fixado pelo Juiz das Execuções Penais, e
prestação pecuniária, no importe de  06 (seis) salários mínimos, a serem recolhidos
em favor de instituição a ser definida também pelo juízo da Vara de Execuções Penais. 

Irresignada, a ré, por sua defesa, interpôs o recurso apelatório de
fls. 158 e, em suas razões (fls. 162/171), aduz, em suma, que: a) por ter havido uma
desistência voluntária, não poderia ter sido condenada pelo crime de estelionato,
pugnando  pela  sua  absolvição  por  tal  crime;  b)  em  eventual  manutenção  da
condenação pelo crime de estelionato tentado, requer a sua absolvição pelo crime
de uso de documento falso; e c) a redução da pena pecuniária estipulada em 06
(seis) salários mínimos por se mostrar por demais exacerbada, face a maioria das
circunstâncias judiciais favoráveis e o fato de não ter existido prejuízos a terceiros,
em consonância  também com a sua condição financeira,  por se  tratar de  uma
simples empregada doméstica.

Em  contrarrazões,  o  Ministério  Público  Estadual,  através  da
manifestação encartada às fls. 177/180, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
apresentado.

Instada  a  pronunciamento,  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça
através  do  parecer  de  fls. 210/213,  da  lavra  do  insigne  Procurador  de  Justiça  em
substituição, José Roseno Neto, opinou pelo  desprovimento  do apelo e consequente
manutenção da sentença.

Os autos, então, me vieram conclusos. 

É o breve relato.

VOTO: 

Inicialmente,  conheço  do  recurso,  eis  que  presentes  os
pressupostos de admissibilidade.

Alega  a  apelante,  inicialmente,  que,  por  ter  desistido
voluntariamente  da  ação  delituosa,  não  poderia  ter  sido  condenada  pelo  crime  de
estelionato, pugnando, portanto, por sua absolvição.



Inviável, contudo, o acolhimento do argumento apelatório vez
que, as provas que levaram à conclusão acerca da efetiva atuação da ré são deveras
contundentes e foram assim reconhecidas pelo Juiz sentenciante, conforme os trechos da
sentença combatida que, com a devida vênia, a seguir transcrevo:

“(…)
Quanto ao estelionato, está à saciedade demonstrada a materialidade delitiva,
seja pelo depoimento das testemunhas, tanto na polícia como em juízo. Não
restando a menor dúvida de que a mesma efetivamente praticou estelionato
(tentado) quando, de posse de documento falso (cédula de identidade), tentou
desbloquear uma conta e dela fazer um saque da quantia de R$ 50.000,00,
fato que somente não ocorreu, face a atuação dos servidores do Banco Itaú da
própria polícia Civil.
A própria  acusada,  quando do seu  interrogatório  em juízo,  confirmou,  ao
menos em parte, os fatos alegados na inicial, assegurando haver apresentado
a  documentação  que  havia  sido-lhe  entregue por  um terceiro,  com a  sua
fotografia aposta de forma fraudulenta em um documento de uma terceira
pessoa, de quem pretendiam sacar a quantia de R$ 50.000,00 existente em
uma conta bancária de propriedade de terceira pessoa.
Desta forma em relação ao crime de estelionato, há de se reconhecer a sua
ocorrência porquanto preenchidos todos os elementos descritos no tipo (171)
do Código Penal, na modalidade tentada, porquanto diante de circunstâncias
alheias à vontade do agente, o crime não se aperfeiçoou, sendo frustrada a
efetividade da ação delitiva e consequentemente o saque da quantia como
pretendia a acusada.
(…)
Vale ainda ressaltar que em relação à tese defensiva de que tenha ocorrido
desistência  voluntária  da  acusada  em relação  ao  crime de  estelionato,  tal
desistência voluntária esbarra no fato do crime já ter se aperfeiçoado e na
verdade o que a defesa trata como arrependimento eficaz, diante da prova dos
autos  há  de  ser  reconhecido  como  tentativa  de  fuga  para  evitar  a  ação
policial.”

Como se  vê  da  transcrição  dos  trechos  acima,  extraído  da  r.
sentença proferida  no juízo  primevo,  tanto a  materialidade  como a autoria  delitivas
restaram suficientemente verificadas durante a instrução criminal, sendo a ré, ao final,
condenada pela prática de estelionato na modalidade tentada.

Ora,  tem-se  por  consumado  o  estelionato  quando  o  agente
consegue  obter  a  vantagem  ilícita,  em  prejuízo  da  vítima,  ao  passo  que  uma vez
iniciados os atos de execução configurados na fraude empregada para a prática do
delito, não se obtendo a vantagem ilícita em virtude de circunstâncias alheias à
vontade  do  agente,  o  crime  de  estelionato  restará  configurado  na  modalidade
tentada.

É o caso dos autos, pois a apelante, utilizando-se de documento
de  identidade  falsificado,  dirigiu-se  a  uma instituição  bancária  e  tentou  efetuar  um
saque, não se obtendo a vantagem indevida, especialmente pelo fato de que a conta se
encontrava bloqueada, o que dificultou a ação.

Ao  que  parece,  corroboraram  ainda  como  fatores  que
dificultaram o saque, o fato da instituição financeira possuir sistema interno de pesquisa
de dados, além do treinamento de funcionários para o combate à fraude. Mesmo assim,
a apelante continuou no seu intuito, tendo tratado com, no mínimo, três funcionárias da
agência, a fim de que se resolvesse o referido bloqueio.



Por fim, ao perceber que os funcionários do banco suspeitavam
de sua atitude,  com a chegada dos policiais, estes  acionados pelo próprio banco, a
apelante evadiu-se do local. É o que se depreende dos depoimentos prestados pelas
testemunhas  arroladas  pelo  Ministério  Público  (mídia  de  fls.  134).  Tanto  é  que,  o
documento falsificado foi apreendido em poder da apelante no momento do flagrante,
juntamente a outros documentos.

Assim, a interrupção do  iter criminis deu-se por circunstâncias
alheias  à  vontade  da  apelante,  situação  fática  que  ultrapassa  a  falsificação  do
documento,  uma  vez  que  as  testemunhas,  assim  como  a  apelante,  relataram que  a
documentação  (identidade  e  cartão  magnético)  chegou  a  ser  apresentada  perante  o
banco.

Com isto, torna-se  inviável o reconhecimento da desistência
voluntária, uma vez que, grosso modo,  a apelante não interrompeu o  iter criminis
por vontade própria, mas sim por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, o
fato da conta se encontrar bloqueada, a suspeita dos funcionários e,  por fim, a
chegada dos agentes policiais.

Destarte,  a  hipótese  é  de  ter  havido  a  tentativa,  e  não  a
desistência  voluntária,  à  míngua  de  elementos  de  convicção  que  comprovem  a
desistência voluntária da ré em prosseguir na execução do crime. Vejamos:

Everton  Pirroni  Santos  de  Sousa,  policial  civil,  testemunha
arrolada pelo Ministério Público, em seu depoimento, em suma, informou que foram
acionados pelo próprio banco e que, ao chegarem ao local, a apelante se encontrava com
a gerente, tendo saído do banco na tentativa de evadir-se do local. Também informou
que, durante a abordagem, esta realizada fora das dependências da instituição financeira,
quando solicitados os documentos da apelante, ela teria apresentado o documento falso.
Que, levada até o interior do banco, a apelante teria pedido para ir ao banheiro, ocasião
em que jogou vários outros documentos no cesto do lixo, a grande maioria, em nome de
terceiros  e  com a foto  da  apelante,  revelando que a  falsificação era feita  sobre um
documento verdadeiro.  E que a apelante,  ao se passar por terceira pessoa,  chegou a
apresentar o documento, tanto que a funcionária ficou com uma cópia.

Christiana  Maria  Monteiro  de  Mesquita,  testemunha  arrolada
pelo Ministério Público, e sendo a primeira funcionária do banco a atender apelante,
afirmou, em seu depoimento, que recebeu a apelante porque havia um bloqueio na conta
e, assim, ligou para a ouvidoria e passou os dados dela, ocasião em que lhe pediram
para que tentasse fazer a apelante esperar na agência. Porém, a apelante teria lhe dito
que não esperaria e que voltaria depois. Depois disso, afirmou que saiu para almoçar,
sendo que a sua colega de trabalho foi quem continuou o atendimento. Que, quando
retornou,  a  apelante  teria  ido  direto  para  o  caixa,  tendo  sido  informada  de  que  o
bloqueio persistia.

Valder  Lúcia  Camara  Garcia,  testemunha  arrolada  pelo
Ministério Público e gerente da agência, contou, em seu depoimento, que a conta estava
bloqueada e que foi procurada pela apelante para resolver a questão, a qual chegou a
apresentar a documentação, sendo que a identidade apresentava a sua foto e o nome de
outra  pessoa.  No  entanto,  com a  chegada  dos  agentes,  em questão  de  segundos,  a
apelante,  segundo  suas  próprias  palavras,  “sumiu”.  Informou  ainda  que  os  agentes
policiais a trouxeram de volta, ocasião em que solicitou para ir ao banheiro e lá jogou



outros documentos no lixo, como identidades e cartões de terceiros.

Já  a  apelante,  por  sua  vez,  confessou  parcialmente  o  crime,
alegando ter assim agido porque estava precisando de dinheiro e que sua parte era fazer
o saque com o cartão provisório e a identidade, tendo confirmado que a fotografia no
documento de Fátima Fernandes era sua e que teria ainda se passado por Izaura, sua
irmã, na C&A, sem o consentimento dela. Confirmou, ainda, que entregou o documento
no caixa e que o valor do saque seria de R$ 50.000,00, que entregou as fotos ao moto
táxi,  que  lhe  entregou,  posteriormente,  o  documento  pronto.  Afirmou,  ainda,  que
acredita que o saque não deu certo por conta da digital. 

Como  se  vê  do  teor  dos  depoimentos  acima  citados,  a
materialidade,  assim  como  a  autoria  delitivas  restaram  suficientemente  verificadas
durante a instrução criminal, assim como o dolo específico em obter a vantagem ilícita,
esta não verificada por circunstâncias totalmente estranhas à vontade da apelante,
razão porque não há que se falar em modificação da sentença condenatória a fim de
possibilitar a mínima hipótese de absolvição da apelante.

A defesa almeja, ainda, a absolvição da apelante pelo crime
de uso de documento falso por ter sido este o meio escolhido pela agente para
tentar  realizar  o  saque,  devendo,  portanto,  ser  absorvido  pela  tentativa  de
estelionato.

In casu, a prova obtida na instrução leva-nos à clara ilação de
que  o  uso  do  documento  falso, uma  cédula  de  identidade  adulterada,  tinha  a
finalidade  de  possibilitar  um  único  crime  de  estelionato,  consistente  no  saque  de
numerário (R$ 50.000,00) da conta corrente de titularidade da vítima Lúcia de Fátima
Fernandes, não havendo indícios de que a gente tenha utilizado ou pretendesse lançar
mão do sobredito documento em outras oportunidades. Ou seja,  o uso de documento
falso consistiu em crime-meio para a execução do crime-fim (estelionato), o qual
não se consumou.

Assim, em que pese o fato do documento utilizado pela ré se
revestir de maior potencialidade lesiva, não há que se falar em crime autônomo, se
a  prova  obtida  na  instrução  indica  que  o  falso  fora  utilizado  com  a  exclusiva
finalidade  de  possibilitar  um  único  crime  de  estelionato,  qual  seja,  aquele
descriminado na denúncia.

Esse é o entendimento consolidado pela Súmula 17 do Superior
Tribunal de Justiça, que ancora o aresto ora abaixo transcrito, in verbis: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ESTELIONATO.  USO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO.  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO.  APLICAÇÃO.  SÚMULA  17/STJ.  REVERSÃO  DO
JULGADO  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  REEXAME.  SÚMULA
7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme o enunciado da Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça,
Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva,
é por este absorvido.
2.  Se  o  Tribunal  de  origem,  soberano  na  análise  das  provas  dos  autos,
concluiu que, no caso,  o crime de uso de documento falso foi praticado
com a finalidade de possibilitar um único crime de estelionato, bem como
que não há indícios de que o agente tenha utilizado ou pretendia utilizar
o documento falso em outras oportunidades, o exame da pretensão em
sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental



improvido.
(STJ,  AgInt  no  AREsp  738842/DF  2015/0163089-2,  Sexta  Turma,
Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 19/12/2016). Grifei

Isto  posto,  aplicando-se  o  princípio  da  consunção,  tenho
como absorvido o crime de uso de documento falso pelo crime de estelionato.

Tendo em vista a aplicação do princípio da consunção, tomando-
se por base a pena remanescente relativa ao crime de estelionato, ou seja, 01 (um) ano e
02 (dois)  meses  de  reclusão e  16  (dezesseis)  dias-multa,  mantenho a  substituição
aplicada  no  decreto  condenatório  à  razão  de  uma  hora  de  tarefa  por  dia  de
condenação, e reduzo a pena pecuniária imposta para um salário mínimo, por também
entender  que esta,  ao tempo em que tem por  objetivo  reparar  o  dano causado pela
conduta  criminosa,  deve  guardar  proporcionalidade  com  a  condição  econômica  da
ré/apelante. Destarte, sendo a apelante uma simples manicure, o que faz presumir sua
escassa condição financeira,  a  redução da referida  pena para  um salário  mínimo é
plenamente justificável, nos termos do § 1º do art. 45 do CP.

Do modo  posto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao  apelo
interposto, para aplicar o princípio da consunção e reconhecer a absorção do crime de
uso  de  documento  falso  pelo  crime  de  estelionato  praticado  pela  ré,  além  de
modificar o valor da pena pecuniária imposta para um salário mínimo, mantendo-se os
demais termos da sentença.

Oficie-se  ao  Juízo  processante,  comunicando-lhe  acerca  desta
decisão.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando 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 “Desembargador 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


