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APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0002712-55.2015.815.2002 –  3ª  Vara  Criminal  da
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APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE LOTE
DE  TERRENOS  MEDIANTE  APRESENTAÇÃO  DE
DOCUMENTOS  FALSOS.  VANTAGEM  ECONÔMICA
AUFERIDA.  ABSOLVIÇÃO.  NECESSIDADE  DE  REFORMA
DO  DECISUM.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  PROVAS
ROBUSTAS  E  CONTUNDENTES.  DELITO  DE  FALSIDADE
DOCUMENTAL  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.
ABSORÇÃO PELO ESTELIONATO. PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO.

– O tipo do art. 171, caput, do CP exige que o agente realize qualquer
meio ardiloso, artificial ou fraudulento para manter a vítima em erro e,
assim,  conseguir  obter  vantagem  patrimonial  ilícita  em  prejuízo
alheio. Nesse diapasão, data vênia o entendimento da ilustre julgadora
de  primeiro  grau,  todos  os  elementos  caracterizadores  da  culpa
restaram  sobejamente  demonstrados,  ao  passo  em  que  o  réu  não
conseguiu demonstrar em nenhum momento ter sido vítima do mesmo
ardil, embora fosse plenamente possível fazê-lo.

–  Com  relação  aos  delitos  tipificados  nos  arts.  297  e  304  do  CP
(falsificação e uso de documento falso), embora não haja elementos
suficientes de autoria quanto à prática do primeiro pelo acusado, sabe-
se que ele efetivamente utilizou-se de documento falso para forjar uma
procuração pública, mas com o intuito de transferir, fraudulentamente,
a  propriedade  de  bens  imóveis  dos  quais  sabia  não  ser  o  real
proprietário.  Nisto,  o  delito  do  uso  torna-se  crime-meio  para  a
execução do crime-fim, qual, seja, o estelionato, restando, deste modo,
absorvido por este, em face do princípio da consunção.

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 condenar SÉRGIO MANUEL ALVES MADEIRA
à pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de
direitos, no regime aberto, nos termos do voto relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Paraíba, ofereceu denúncia
contra  Sérgio Manuel Alves Madeira, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática
do delito previsto no art. 171, § 2º, inc. I c/c arts. 297 e 304, todos do Código Penal.
Porque, segundo a prefacial acusatória (fls. 02/03):

“a  empresa  Star  Construções  LTDA,  de  propriedade  de
Lisandro Carvalho Fujita  e  Sílvia Furlan,  vendeu os  direitos
aquisitivos  de  dois  lotes  de  terreno  nº  353  e  363,  Q  565,
loteamento IV Centenário, nesta urbe, à senhora Maria Zelma
do Nascimento  Soares,  esta  por  sua vez,  cedeu os  direitos  à
empresa Compac Engenharia LTDA.
Ocorre que no mês de outubro de 2014, Gustavo Rebolças Lira,
ora vítima, foi apresentado ao denunciado, o qual se apresentou
como legítimo procurador  de  Lisandro Carvalho Fujita,  bem
como afirmou ser proprietário dos dois lotes acima citados.
Nesse sentido, a vítima negociou com o denunciado a venda de
dois lotes de terreno pelo valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos
e  cinquenta  mil  reais),  momento  em  que  se  dirigiram  ao
Cartório  Carlos  Neves  (onde  se  encontrava  supostamente  a
procuração  de  Lisandro Carvalho),  oportunidade  em que foi
substabelecido ao ofendido.
Ocorre que quando já realizava a limpeza nos citados lotes de
terreno,  a  vítima foi  informada pelo proprietário da empresa
Compac Engenharia que os lotes lhe pertenciam, desde o ano
de 2004,  quando adquiriu diretamente  de Lisandro Carvalho
Fujita.
Dessa forma, a vítima procurou o denunciado para esclarecer
os  fatos  acima  narrados,  momento  em  que  recebeu  uma
resposta arrogante e, não tendo outra alternativa, procurou a
autoridade policial competente.
Consta,  ainda,  dos  autos,  que  a  procuração pública  lavrada
pelo denunciado, junto ao Cartório Carlos Neves, foi revestida
com documentos falsos, tais como a carteira de identidade de
Lisandro  Fujita  e  o  Contrato  Social  da  empresa  Star
Construções.”

A denúncia foi recebida em 26/05/2015 (fl. 184).



Após a instrução processual, fls. 311/312, 371/372, o magistrado
de primeiro grau, Dra. Andréa Gonçalves Lopes Lins, julgou improcedente a pretensão
punitiva do Estado, absolvendo o denunciado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Irresignada,  a  vítima,  na qualidade de assistente  de acusação,
devidamente assistida por advogado, apelo da sentença, fl. 413. 

Em suas razões, fls. 430/458, requer reforma total da sentença,
discorrendo acerca  de  provas  da  autoria  e  da  materialidade  dos  crimes  narrados  na
inicial acusatória, pugnando, ao fim, pela condenação do acusado.

O Ministério  Público,  em contrarrazões  ao  apelo,  requereu  a
manutenção da decisão singular (fls. 461/462), tal como o recorrido, em sua resposta à
apelação às fls. 466/467.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra do
insigne  Dr.  Álvaro  Gadelha  Campos,  opina  pelo  provimento do  apelo, com  a
condenação do apelado pelo crime de estelionato (fls. 485/489). 

É o relatório.

VOTO: 

Conheço da apelação interposta, eis que presentes os requisitos
objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Ausentes preliminares, examino o mérito
do recurso.

E este merece parcial provimento.

É que não há, com base na prova dos autos, como se afastar a
condenação do acusado, vez que sobejam elementos que confirmam, não somente a
materialidade, como a autoria do delito previsto no art. 171, caput, do CP.

Colhe-se  do  arcabouço  probatório  constante  do  caderno
processual que o acusado vendeu lotes de terreno à vítima Gustavo Rebouças, passando-
se por legítimo procurador da empresa Star Construções, de propriedade do sr. Lisandro
Fujita, substabelecendo os poderes constantes no referido instrumento público para que
o  ofendido  pudesse  eventualmente  transferir  a  propriedade  do  imóvel  no  cartório
competente. Ocorre que a referida procuração foi elaborada por meio da apresentação
de  documentos  falsos,  quais  sejam,  RG do  sr.  Lisandro  Fujita  e  contrato  social  da
empresa  Star  Construções,  os  quais  continham  não  apenas  dados  falsos,  como
assinaturas que não correspondiam com a do sr. Fujita. Tal fraude apenas foi descoberta
após o real proprietário dos lotes entrar em contato com a vítima e alertar ao cartório
Eunápio Torres acerca da tentativa de transferência do imóvel para pessoa que não era
sua real proprietária.

Eis os relatos da vítima e testemunhas ouvidas em juízo: 



Gustavo Rebolças Lira (vítima) – que acredita que o réu agiu em conluio
com outra  pessoa,  que se fez  passar  pelo sr.  Lisandro  Fujita  mediante  os
cartórios;  que  o  prejuízo  causado  foi  inicialmente  de  R$  450  mil,  fora
corretagem de  R$  10  mil,  além de  gastos  com limpeza,  estudo  de  solo,
funcionários, muragem do terreno; que o dano não foi ressarcido; que várias
pessoas  que  teriam  feito  negócio  com  o  acusado,  após  o  declarante,
começaram  a  queixar-se  de  prejuízos  causados  por  aquele;  que  o  réu
compareceu  em  cartório  para  transferência  da  procuração  apenas
acompanhado  do  corretor  que  intermediou  a  compra  e  venda;  que  quem
recebeu os valores negociados foi o próprio acusado; que o réu se apresentou
como  procurador  da  empresa  Star,  mostrando  um  contrato  social,  que
percebeu quando comprou os terrenos do sr. Lisandro, além de uma série de
documentos que depois descobriu-se serem falsos;  que o réu possuía uma
cópia do documento RG do sr. Lisandro; que o contrato social apresentado
não era um contrato original; que esteve aproximadamente cinco vezes no
cartório  Carlos  Neves  para  tratar  da  compra  e  venda  do  imóvel;  que  os
funcionários  do  referido  cartório  estariam se  baseando nos  contratos  sem
registro na Junta Comercial para elaborarem a procuração; que o réu tinha a
procuração do Sr. Lisandro e iria substabelecê-la para o declarante; que o réu
combinou com o pessoal do cartório Carlos Neves que após o pagamento
integral do valor acordado informaria ao Oficialato de Registro que liberasse
o substabelecimento para o declarante, logo o cartório ainda iria elaborar o
substabelecimento;  que  a  procuração  apresentada  pelo  réu  teria  sido
elaborada anteriormente  pelo  próprio cartório Carlos  Neves;  que  antes  de
fazer o negócio certificou-se com o próprio pessoal do Cartório Carlos Neves
acerca  da  validade  da  procuração,  também tendo acorrido  ao  cartório  de
registro imobiliário Eunápio Torres, tirando certidão vintenária dos referidos
lotes de terreno; que foi feito um negócio de confissão de dívida por parte do
réu no qual reconhecia ser devedor da quantia de R$400 mil  reais ao ora
declarante, além de ter passado um terreno para o nome do declarante para
reparar  os  prejuízos  sofridos  pela  vítima;  que  o  valor  do  terreno  era  de
aproximadamente R$ 70 mil reais; […] que a procuração apresentada pelo
réu ao declarante era recente, de cerca de quatro meses anteriores ao negócio
firmado; que o pagamento foi realizado mediante transferência bancária para
a conta do réu; que após o pagamento o réu informou ao declarante que este
poderia passar  no cartório para pegar o substabelecimento;  que como não
tinha  posse  do  substabelecimento  anterior  ao  pagamento  dos  lotes  foi
realizado um contrato de promessa de compra  e  venda;  que  por volta  de
janeiro de 2015 começou a fazer a limpeza do terreno e o estudo de solo
quando um funcionário seu ligou-lhe dizendo que um terceiro teria afirmado
que o terreno lhe pertencia desde 2004, razão pela qual procurou o cartório
Eunápio Torres  novamente para verificar  a  situação do referido imóvel,  o
qual  permanecia  como  propriedade  de  Lisandro  Fujita;  que  entrou  em
contato  com  Joseane,  que  descobriu  ser  a  legítima  representante  da
empresa Star na Paraíba, a qual lhe informou que o sr. Lisandro não
possuía nenhum terreno pendente para transferência por aqui e que os
referidos lotes adquiridos pela vítima já teriam sido objeto de transação em
2004; que perguntou a sra. Joseane se o sr. Lisandro teria estado na cidade
para assinar a procuração ao que ela respondeu que ele nunca esteve aqui
para a prática de tal ato; […].”

Valmey  Sá Vitoriano –  “que  os  fatos  aconteceram conforme narrado  na
denúncia; que o autor dos fatos é o acusado presente ao ato; que presenciou a
transação; que conhecia o corretor do imóvel que, primeiramente, o ofereceu
os  lotes  de  terreno,  mas  como  não  tinha  o  dinheiro,  contatou  a  vítima
Gustavo, que começou a negociação com o réu e o corretor; que durante o



período de negociação não desconfiou de nada; que tomou conhecimento do
golpe por intermédio da vítima; que acompanhou a negociação, que foi feita
em seu escritório, a primeira vez que se encontraram Gustavo, o corretor e o
ora acusado.”

Joseane Pereira da Silva – “que os fatos aconteceram conforme descritos na
denúncia, sendo o acusado seu autor; que não tem conhecimento se outras
pessoas foram lesadas; que Gustavo teria comprado os terrenos de Sérgio;
que não sabe onde a transação foi  feita; que foi  pega de surpresa,  apenas
tomando conhecimento do fato por meio do Cartório Eunápio Torres; que a
empresa Star, com sede no Ceará, já encerrou as atividades na Paraíba, tendo
a depoente ficado como procuradora legal, pelo que precisava, vez ou
outra, assinar escrituras no dito cartório; que quando há necessidade da
prática  de  algum  ato  notarial  lhe  é  outorgada  uma  procuração
específica; que o cartório lhe ligou para certificar-se de que a depoente ainda
prestava serviços para a referida empresa; que dois dias após o cartório lhe
contatar, o real proprietário do imóvel lhe ligou informando que havia sido
lesado, que a empresa havia vendido em duplicidade seus terrenos, ao que a
depoente  lhe  respondeu  que  havia  algum engano;  que  Lisandro  Carvalho
Fujita  é  o  proprietário  da  empresa  e  que  o mesmo ficou  surpreso  com a
notícia; que a documentação apresentada era falsa, apresentando erros quanto
à filiação do sr. Lisandro, por exemplo; que esteve no Cartório Carlos Neves
para checar a documentação; que viu uma certidão, um contrato, que não era
verídico, uma procuração pública em que a empresa Star conferia poderes ao
acusado; que o contrato social não era original nem cópia autenticada;
que tratou com a sra. 'Netinha', no cartório Carlos Neves; que o setor jurídico
da Star passou toda a documentação solicitada pela tabeliã após o ocorrido;
que a diferença era gritante; que de imediato percebeu que a identidade
era falsa; que a falsidade era grosseira, pois a identidade apresentada era
emitida por Pernambuco; que como representante da empresa, sempre que é
necessário  lavrar  uma  escritura,  lhe  são  solicitados  os  originais  dos
documentos  necessários  ao  ato  ou,  sendo  xérox,  os  originais  para
comparação;  que  não  reconhece  a  assinatura  de  fls.  14  como  a  do  sr.
Lisandro; que o documento de fls. 15 foi emitido pelo Estado de Pernambuco
e a  depoente  se recorda  que  o documento  original  não  fora  emitido pela
referida unidade federativa; que o nome da mãe do sr. Lisandro está correto,
mas o pai não; que a assinatura de fls. 45 não é compatível com a assinatura
do sr. Lisandro; que em outras oportunidades o sr. Fujita esteve na Paraíba
para assinar documentos, possuindo firma reconhecida no Eunápio Torres e
no cartório próximo à Igreja Universal.”

Lisandro Carvalho Fujita (mídia fl.  372) – “que fez um loteamento em
João Pessoa no ano de 2000; que vendeu para vários clientes, incluindo uma
senhora,  que não transferiu em cartório a  propriedade do terreno;  que há
cerca de oito meses recebeu uma ligação de uma funcionária sua, que tinha
amizade com o pessoal  do Cartório,  que informou que havia uma pessoa
tentando transferir a propriedade para terceiro; que a funcionária informou
que não conhecia a referida pessoa que tentava fazer a transferência naquele
momento; que o acusado falsificou a assinatura do depoente, bem como a
identidade, pois o nome do seu pai não confere; que a vítima compareceu à
delegacia  e  o  delegado  à  época  requereu  uma  declaração  da  empresa
relatando  o  ocorrido;  que  o  depoente  não  conhece  o  acusado;  que  a
procuração é falsa, que nunca emitiu procuração para referida pessoa; que o
contrato  social  da  empresa  foi  falsificado  e  o  acusado  se  passou  por
procurador  do  depoente;  que  o  acusado  falsificou  as  assinaturas  de  seus



sócios no contrato social igualmente; que soube que o prejuízo da vítima foi
de cerca de R$ 200 mil; que nunca passou procuração para o acusado, nem o
conhecia; que tem conhecimento que a pessoa a quem vendeu os lotes de
terreno repassou-os para a empresa Compac.”

O acusado se diz vítima, igualmente, de um golpe, que teria sido
arquitetado por meio de uma terceira  pessoa chamada Vicente,  o qual  afirma ter  se
apresentado como procurador de negócios e vendido o terreno por meio de procuração.
Aduz que teria pago em dinheiro o valor de R$ 250 mil em cinco parcelas ao referido
Vicente, do qual não tem mais notícia, não sabe onde mora, o que faz, qualquer contato
telefônico, nada. Também afirma que possuía recibos da referida compra, contudo foi
roubado não podendo juntar os comprovantes de saques da conta-corrente ao processo
porque estava preso, portanto, sem acesso a sua conta bancária no Banco Itaú. É o que
se extrai do seu depoimento, constante à mídia de fl. 311:

Sérgio Manuel  Alves Madeira (acusado) – “que é vítima tal  como o sr.
Gustavo; que não teve acesso às provas do processo; que era sócio de um
restaurante, que era frequentado por muitas pessoas; que certo dia apareceu
um  senhor,  chamado  Vicente,  que  se  apresentava  como  procurador  de
negócios,  afirmando  possuir  um  terreno  no  bairro  dos  Bancários;  que  o
interrogado também trabalhava no ramo de construções em Natal  e achou
uma boa oportunidade a aquisição dos terrenos oferecidos; que foi visitar o
terreno e algumas imobiliárias nas imediações do Shopping Sul, que disseram
que  era  um  excelente  negócio;  que  como  estava  desanimado  com  seu
restaurante decidiu procurar Vicente para fechar o negócio; que quando soube
que o contrato seria fechado por meio de procuração se acercou de todos os
meios  de  segurança  possíveis,  como  retirar  certidões  vintenárias,  e  no
Cartório  Eunápio  Torres;  que  informou  ao  Vicente  que  só  faria  uma
procuração pública, em um cartório público de João Pessoa para se acercar de
que  não  seria  falsificado;  que  foi  o  próprio  que  foi  tirar  as  certidões  no
cartório  Eunápio  Torres;  que  nunca  teve  contato  com  o  Sr.  Lisandro,
apenas com Vicente, que se apresentava como procurador de negócios; que
apenas encontrou com o Sr. Fujita quando foi assinar a procuração no
Cartório Carlos Neves; que era um Sr. baixinho, de uma certa idade, com
um olhar de japonês; que pagou a quantia de R$250 mil reais em dinheiro;
que  foram  cinco  pagamentos  de  R$50  mil;  que  tinha  os  recibos  dos
pagamentos  realizados,  mas  teve  o  carro  roubado  com  todos  os
documentos que estavam dentro, razão pela qual os mesmos não foram
juntados ao processo; que o dinheiro era retirado de sua conta bancária,
mas que não juntou os extratos aos autos porque já estava preso e não
teve acesso a instituição bancária;  que parte do dinheiro já tinha e outra
parte veio dos pagamentos realizados pelo Sr. Gustavo ao interrogado; que o
negócio com o sr. Vicente foi feito no final de agosto e os pagamentos finais
foram realizados com o dinheiro do negócio feito com a vítima; que recebeu
R$ 450mil  reais  do  Sr.  Gustavo;  que  com o  dinheiro  recebido  da  vítima
continuou  a  fazer  negócios,  comprou  outros  terrenos  e  quitou  algumas
dívidas  que  possuía;  […] que  não  foi  o  interrogado  que  levou  os
documentos do Sr. Fujita ao cartório Carlos Neves; que quando chegou
ao cartório,  os  documentos lhe foram entregues  em um envelope que
repassou para o sr. Gustavo; que apenas recebeu a procuração após a
sra. Netinha ler o conteúdo do documento para ele, interrogado; que não
sabe dizer quem é Vicente, que o procurou no restaurante não o tendo
localizado depois do ocorrido; […] que se tivesse praticado algum crime ou
entendesse por praticar teria ido embora da cidade e não teria agido como



agiu; que se declara vítima de pessoas desconhecidas; que nega a informação
da sra. Netinha de que esteve em cartório com os documentos da empresa
Star para que fosse lavrada a procuração; que apenas compareceu ao cartório
para pegar a procuração, que já estava assinada;  que registrou o roubo do
veículo em delegacia, mas que não juntou o boletim de ocorrência aos
autos; que o carro era um gol ou um fiat, não sabe precisar, que pertencia a
uma pessoa que  alugava carros  na praia;  que na  oportunidade,  levaram a
bolsa do interrogado, contendo celular e todos os documentos que possuía, a
exemplo  de  identidade,  documentos  da  empresa  que  possuía;  que  o
pagamento foi feito em dinheiro ao sr. Vicente; que fez um contrato com
o sr. Vicente antes de receber a procuração; que foi feito um contrato de
permuta para justificar a movimentação interna do dinheiro e que este
contrato foi apresentado ao sr. Gustavo para comprovar a propriedade
dos lotes de terreno, que sua conta era no banco Itaú [...]”.

Não  obstante,  nenhum elemento  do  seu  relato  conseguiu  ser
comprovado nos autos, embora fosse plenamente possível fazê-lo, pois os atos narrados
se materializaram em boletins de ocorrências, extratos de movimentações bancárias e
até  mesmo por  meio  de  testemunhas  referidas,  como o  misterioso  sr.  Vicente,  que,
apesar de ter tratado durante cinco meses com o acusado, sumiu do mundo sem deixar
qualquer vestígio, sequer um telefone para contato, o que é de se estranhar na era da
conectividade.

Ademais,  suas  afirmações  são  desconstruídas  por  outras
testemunhas ouvidas em juízo, a exemplo da tabeliã Osanete, também conhecida como
'Netinha', que afirmou em seu depoimento constante na mídia anexada à fl. 311:

Osanete de Araújo Veloso – “que os fatos aconteceram conforme narrados
na denúncia e que o acusado aqui presente é o autor dos fatos narrados;
que conheceu a vítima no cartório; que tomou conhecimento na delegacia de
que outras pessoas haviam sido lesadas pelo acusado; que foi responsável
pela colheita dos documentos no momento da lavratura da procuração; que
compareceu  o  acusado,  Sérgio,  pedindo  para  ser  lavrada  uma
procuração da empresa Star; que o cartório pediu o contrato social da
empresa Star, a identidade e o CPF do representante da empresa, na
qual constava assinatura igual à aposta no contrato da empresa, e dele
como  procurador  da  empresa;  que  o  réu  apresentou  uma  certidão
simplificada  da  Junta  Comercial,  atualizada;  que  não  foi  apresentado
documento original do contrato social, mas cópia, na qual constava carimbo
da  junta  comercial;  que  não  se  recorda  de  haver  perfuração  no  contrato
apresentado; que de início o réu compareceu sozinho ao cartório; que o réu
se apresentou como o outorgado da empresa;  que a depoente preparou a
procuração mediante os documentos apresentados;  que os documentos do
representante da empresa foram apresentados através de cópias; que não se
recorda  se  as  cópias  estavam autenticadas;  que a  assinatura  aposta  na
procuração coincidia com aquelas constantes do contrato social e dos
documentos apresentados; que não teve contato com o sr. Lisandro, não
sabendo dizer se o mesmo esteve em cartório, pois sequer o conhece; que
não foi a depoente que recolheu a assinatura do dono da empresa; que
conhece Joseane Pereira, que esteve no cartório dias depois querendo falar
com  o  tabelião,  adiantando  que  existia  uma  procuração  lavrada  com
documentos supostamente falsos em nome da empresa Star; que o tabelião
preparou uma certidão determinando a suspensão dos efeitos de todas as
procurações lavradas com os referidos documentos; que não se recorda se a
foto da cópia do rg do suposto sr. Lisandro estava legível; […]  que após



Sérgio  compareceu  ao  cartório  com  Gustavo  para  fazer  o
substabelecimento; que após este fato Joseane compareceu ao cartório para
informar a fraude documental; que não sabe qual foi o servidor que verificou
a veracidade das assinaturas.”

Como se percebe, a testemunha afirma que foi o acusado quem
levou  os  documentos  já  falsificados  para  a  elaboração  da  procuração  em nome da
empresa Star, na qualidade de outorgante, para ele próprio, como outorgado, afirmando
que posteriormente o proprietário da empresa passaria no referido cartório para assinar o
referido instrumento público. Isso entra em rota de colisão com o alegado pelo réu, que
afirma ter comparecido ao cartório somente para receber a procuração e ter visto, nesta
oportunidade, o “proprietário” da empresa Star, o sr. Lisandro Fujita, o qual descreve
como sendo um “homem de meia idade”, “baixinho” e com “olhinhos de japonês”. Não
obstante, salta aos olhos o fato de a notária ter reconhecido o réu em juízo, pois teria ele
estado no cartório Carlos Neves ao menos em duas oportunidades: quando pediu para
elaborar a  procuração  (e  não  para  recebê-la,  portanto)  e,  depois,  por  ocasião  do
substabelecimento para a vítima Gustavo, além de ter afirmado que não foi ela quem
colheu  as  assinaturas  da  procuração,  quando  esta  já  estava  confeccionada,
minguando, portanto, a tese soerguida pela defesa, que afirma que foi a serventuária
quem leu o conteúdo da procuração para o réu, entregando-a em mãos, posteriormente.

O  fato  de  não  restar  provado  que  foi  o  acusado  quem
efetivamente falsificou as assinaturas dos documentos de identidade do civil Lisandro
Fujita e de sua pessoa jurídica, a Star Construções, ao contrário do alegado pela juíza de
primeiro grau, não afasta a autoria do delito em testilha, máxime porque não se exige o
crime antecedente  de  falso  para  que  o  de  estelionato  necessariamente  se  configure.
Também não infirma a prova da autoria o fato de os documentos pessoais utilizados
pelo réu para a confecção da procuração falsa serem originais ou que seja comezinho à
prática cartorária que terceiros levem unilateralmente a documentação para lavratura de
atos, para que a outra parte possa ir assinar posteriormente.

Como é cediço,  o tipo do art. 171,  caput,  do CP exige que o
agente  realize  qualquer meio  ardiloso,  artificial  ou  fraudulento  para  manter a
vítima em erro e, assim, conseguir obter vantagem patrimonial ilícita em prejuízo
alheio. Nesse diapasão, data vênia o entendimento da ilustre julgadora de primeiro
grau,  todos  os  elementos  caracterizadores  da  culpa  restaram  sobejamente
demonstrados,  ao  passo  em  que  o  réu  não  conseguiu  demonstrar  em  nenhum
momento ter sido vítima do mesmo ardil, embora fosse plenamente possível fazê-
lo.

O dolo se perfaz cristalino, porquanto a prova dos autos aponta
que o réu efetivamente sabia o que estava fazendo e determinou-se neste sentido, pois
compareceu  ao  cartório  Carlos  Neves  munido  da  documentação  necessária  para  a
lavratura de uma procuração pública, apresentando pessoalmente os documentos falsos.
Destaco  que  sequer  poder-se-ia  chamar  de  documentos,  posto  que  meras  cópias
xerográficas, as quais não estariam autenticadas, conforme relatos testemunhais, o que
agrava  sobremaneira  a  situação.  Os  indícios  são de  que  não agiu  sozinho,  mas  em
conluio com terceiro,  que se fez passar  por Lisandro Fujita,  o qual  compareceu em



cartório  posteriormente  para  assinar  a  referida  procuração  e,  assim,  forjar  um
instrumento público ideologicamente falso e apto, porque acima de qualquer suspeita, a
lesar terceiros. Nisto, o depoimento da tabeliã 'Netinha' é determinante, principalmente
se confrontado com as declarações infundadas do acusado.

Outrossim,  em que  pesem os  argumentos  do  réu  de  que,  se
tivesse intenção de cometer crime teria fugido da cidade, certo é que a vítima relatou
que  quando  o  procurou  este  foi  arrogante  e  grosseiro,  o  que  a  levou  a  procurar  a
autoridade policial para resolver sua situação, fato que demonstra que não agiu de boa-
fé, sequer na esfera contratual.

Registro  que  o  acusado  não  conseguiu  explicar  como  essa
procuração foi elaborada sem qualquer interferência do suposto sr. Vicente, que se dizia
procurador da empresa Star, embora o réu efetuasse o pagamento do valor acordado
diretamente a ele. Isto porque, existindo um real procurador de negócios em nome do
proprietário da referenciada empresa, teria este, previamente, por certo, uma procuração
pública, a qual precisaria apenas ser substabelecida para o acusado, quando da aquisição
dos referidos  lotes  de  terreno,  tal  como o fez  com a vítima Gustavo Rebolças.  No
entanto, o réu parece ter sido bastante cauteloso para extrair certidões vintenárias, mas
não para acercar-se de certeza quanto à real condição do intermediário Vicente, do qual
sequer tem mais notícias.

Aliás, frise-se, nada do que foi alegado pelo réu em sua defesa
foi provado em juízo, pelo que sua versão não é digna de qualquer credibilidade. Lado
outro,  o  conjunto  probatório  erguido  no  caderno  processual  permite  concluir,  sem
adentrar  no  terreno  das  suposições  ou  elementos  inconsistentes,  pela  existência  de
materialidade  e  autoria  quanto  ao  delito  do  art.  171,  §2º,  I  do  CP,  pelo  que  sua
condenação é inafastável.

Já com relação aos delitos tipificados nos arts. 297 e 304 do CP
(falsificação  e  uso  de  documento  falso),  embora  não  haja  elementos  suficientes  de
autoria quanto à prática do primeiro pelo acusado, sabe-se que ele efetivamente utilizou-
se  de  documento  falso  para  forjar  uma  procuração  pública,  mas  com o  intuito  de
transferir, fraudulentamente, a propriedade de bens imóveis dos quais sabia não ser o
real proprietário. Nisto, o delito do uso torna-se crime-meio para a execução do crime-
fim,  qual,  seja,  o  estelionato,  restando,  deste  modo,  absorvido por  este,  em face do
princípio da consunção.

Por  tais  razões,  merece  parcial  acolhimento  a  apelação
interposta pela assistência à acusação, devendo a sentença de primeiro grau ser cassada
e,  em consequência,  condenado o  réu Sérgio  Manuel  Alves  Madeira,  como de  fato
condeno, nas iras do arts. 171, §2º, I do CP.

Passo, nos termos do art. 59 e 68 do Código Penal, a dosar-lhe a
pena:

A Culpabilidade não extravasa a inerente ao tipo; não possui
antecedentes criminais; considero sua conduta social e personalidade como neutras,



já que há relatos testemunhais que tanto as abonem como informem que o réu aplicou
outras fraudes na cidade de João Pessoa; as circunstâncias e os motivos do crime são
injustificáveis. O réu  compareceu ao cartório Carlos Neves munido da documentação
necessária  para  a  lavratura  de  uma  procuração  pública,  apresentando  pessoalmente
cópias xerográficas, modificadas, que sequer autenticadas estavam, tudo para viabilizar
uma futura venda de terrenos, que não lhe pertenciam, por meio de procuração fraudada.
As  consequências não  foram  graves,  porque  o  prejuízo  fora  reparado;  o
comportamento da vítima em nada contribuiu para o ocorrido.

Desta forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, a
qual  torno  definitiva  à  míngua  de  existência  de  agravantes  e  atenuantes  ou  causas
especiais de aumento ou diminuição da pena.

O tipo ainda comina a pena de multa, que calculo na forma dos
arts. 49 e 60 do CP, respeitando o sistema bifásico e atento às circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP oportunamente valoradas. Assim, condeno também o réu ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente à época
do fato.

Fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade, por ser o réu primário e em face do disposto no art. 33, §2º, “b”
do CP.

No  caso,  a  condenação  foi  inferior  a  04  (quatro)  anos  de
reclusão, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, sendo
o  réu  primário,  pelo  que  faz  jus  à  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 

Por tais razões, substituo a reprimenda corporal por duas penas
restritivas  de  direitos,  consistentes  em  prestação  de  serviços  à  comunidade,  em
estabelecimento a ser indicado, conforme conveniência e recomendação do caso, pelo
juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca da Capital, pelo prazo de 02 (dois)
anos,  além  de  prestação  pecuniária,  no  montante  de  seis  salários-mínimos,  a
entidades, públicas ou privadas, mas desde que com destinação social, a ser indicada
igualmente pelo Juízo da Execução.

Deixo  de  aplicar  a  detração  prevista  no  §2º  do  art.  387  do
Código  de  Processo  Penal  por  ser  o  tempo  de  cumprimento  provisório  da  pena
irrelevante para alterar o regime inicial.

Expeça-se guia de execução provisória, independentemente do
trânsito em julgado desta decisão.

Transitado em julgado:

a)  Complete-se  e  remeta-se  o boletim individual  à  SEDS-PB
(art. 809, CPP);

b) Anote-se o nome do acusado no rol dos culpados;



c) Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão,
apar os efeitos do art. 15, III, da Constituição Federal;

d) Expeça-se guia de execução definitiva de penas alternativas.
e) Cumpridas todas as formalidades, arquive-se com as cautelas

de estilo.

 É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão, Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com
jurisdição limitada,  para substituir o Exmo. Sr.  Des.  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 Doutor  Maria
Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito


