Apelação Criminal n. 0006463-41.2013.8.24.0039, de Lages
Relator: Des. Luiz Cesar Schweitzer

APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO. ESTELIONATO E DUPLICATA SIMULADA,
POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA E
CONCURSO MATERIAL (CÓDIGO PENAL, ARTS. 171,
CAPUT, E 172, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSURGIMENTO DA DEFESA.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE
DOS FATOS POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVOCADA
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
INVIABILIDADE.
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
ROBUSTOS
E
SUFICIENTES
A
INDICAR
A
RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO. OFENDIDO
QUE NARROU E COMPROVOU AS FRAUDES
PERPETRADAS, CONSISTENTES EM OPERAÇÕES DE
FOMENTO MERCANTIL POR MEIO DE DUPLICATAS E
NOTAS FISCAIS FORJADAS. NOTÓRIO CONHECIMENTO
ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS NEGÓCIOS
EFETUADOS. ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO.
IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS NÃO
DEMONSTRADA.
ÔNUS
QUE
LHE
INCUMBIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. SUBSUNÇÃO DAS CONDUTAS ÀS NORMAS
INCRIMINADORAS. OUTROSSIM, EVENTUAL QUITAÇÃO
DO DÉBITO E COMPOSIÇÃO NA ESFERA CÍVEL QUE
NÃO TERIAM O CONDÃO DE AFASTAR SUA
RESPONSABILIZAÇÃO
NO
ÂMBITO
CRIMINAL.
CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.
DOSIMETRIA DA PENA. ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO
DO CÔMPUTO. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III,
"B", DA LEI DE REGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. VÍTIMA
QUE, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO,
CONSIGNOU NÃO TER SIDO REPARADO O SEU
PREJUÍZO. ADEMAIS, CIRCUNSTÂNCIA LEGAL QUE
EXIGE A ESPONTANEIDADE DO AGENTE.
ESTÁGIO
DERRADEIRO.
POSTULADO
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA EM
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RAZÃO
DA
SUA
INCIDÊNCIA.
DESCABIMENTO.
INJUSTOS
PRATICADOS
EM
MAIS
DE
SETE
OPORTUNIDADES. MAJORAÇÃO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE O
TEMA.
PLEITOS DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO
CORPORAL
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE PENAS DE
NATUREZAS
DISTINTAS
PARA
OBSTAR
TAIS
PROVIDÊNCIAS. EXEGESE CONJUNTA DOS ARTS. 69 E
76 DO ESTATUTO REPRESSIVO.
PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
0006463-41.2013.8.24.0039, da comarca de Lages (2ª Vara Criminal), em que é
apelante Anderson de Souza Bastos e apelado o Ministério Público do Estado de
Santa Catarina:

A Quinta Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, conhecer
do recurso e dar-lhe parcial provimento, para estipular o regime inicialmente
aberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade impostas ao
apelante, bem assim substituí-las, individualmente, por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestações de serviços à comunidade e pecuniária, esta
no valor equivalente a um salário mínimo vigente à época do pagamento. Custas
legais.
Participaram do julgamento, realizado no dia 23 de abril de 2020, os
Exmos. Srs. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer e Antônio Zoldan
da Veiga.
Representou o Ministério Público a Exma. Sra. Procuradora de
Justiça Cristiane Rosália Maestri Böell.
Florianópolis, 26 de abril de 2020.
Luiz Cesar Schweitzer
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO
O representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina
com atuação perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de
Lages ofereceu denúncia em face de Anderson de Souza Bastos, dando-o como
incurso nas sanções dos arts. 171, caput, e 172, caput, ambos do Código Penal,
em concurso material, pela prática dos fatos delituosos assim narrados:
Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que ocorreu no
segundo semestre do ano de 2011, segundo "notitia criminis" de fl. 3, o
denunciado ANDERSON DE SOUZA BASTOS, proprietário da empresa AR
Comércio e Distribuidora de Produtos Higiênicos Ltda, com consciência e
vontade, portanto dolosamente, obteve para si vantagem ilícita, consistente na
venda de títulos de crédito forjados – cheques e duplicatas –, em prejuízo
alheio, induzindo em erro o proprietário da empresa RS Factoring Fomento
Mercantil Ltda, Saulo Antonio Costa de Oliveira, mediante artifício.
O engodo utilizado pelo denunciado consistia na venda fictícia de
produtos de higiene a clientes da sua empresa - AR Comércio e Distribuidora de
Produtos Higiênicos Ltda. Ocorre que o denunciado emitia cheques falsificados
ou adulterados – conforme constam nas listas de fls. 10-12 os nomes dos
titulares e os motivos de devolução dos cheques-, bem como duplicatas e notas
fiscais forjadas, não correspondentes às mercadorias vendidas, emitidas
apenas com o fim de sustentar a validade das compras.
Assim, obviamente, o recebimento dos valores contidos nos respectivos
cheques e duplicatas por parte da empresa RS Factoring Fomento Mercantil
Ltda. – adquirente dos títulos - restava impossibilitado, porquanto simuladas, o
que levava as empresas sacadas que, em tese, teriam comprado os produtos, a
negar a dívida anunciada ou já protestada.
Vale registrar que, segundo a vítima, o prejuízo da empresa RS Factoring
Fomento Mercantil Ltda. - adquirente dos títulos fraudulentos -, alcançou a
montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (sic, fls. II-III).

Encerrada a instrução, o Magistrado a quo julgou procedente o
pedido formulado na inicial acusatória para condená-lo às penas de um ano e
oito meses de reclusão e três anos e quatro meses de detenção, a serem
resgatadas em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de trinta e dois diasmulta, individualmente arbitrados à razão de um trigésimo do salário mínimo, por
infração ao preceito dos arts. 171, caput, e 172, caput, em continuidade delitiva,
na forma do art. 69, caput, todos da lei de regência.
Inconformado, interpôs o réu recurso de apelação, objetivando a
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absolvição, ao argumento de que inexistem nos autos substratos de convicção
suficientes de que tenha agido com dolo, de modo que as condutas que lhe
foram imputadas são materialmente atípicas, devendo incidir o princípio do in
dubio pro reo na espécie. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da
circunstância atenuante descrita no art. 65, III, "b", do Diploma Repressivo.
Requer, ainda, o afastamento da fração referente à continuidade delitiva ou, ao
menos, sua minoração para um sexto. Por fim, pleiteia a fixação do regime
prisional aberto para o resgate inicial da reprimenda corporal e a sua substituição
por restritivas de direitos.
Em suas contrarrazões, o Promotor de Justiça oficiante pugna pela
preservação da decisão vergastada.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer
da lavra do eminente Procurador de Justiça Norival Acácio Engel, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do reclamo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os respectivos pressupostos de admissibilidade, conhecese da irresignação e passa-se à análise do seu objeto.
Nada obstante as ponderações constantes das razões recursais, a
pretensão absolutória não merece prosperar.
As infrações penais que lhe foram irrogadas e pelas quais o
apelante restou condenado encontram-se disciplinadas na Lei de Regência da
seguinte forma:
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.
Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à
Gabinete Des. Luiz Cesar Schweitzer

Apelação Criminal n. 0006463-41.2013.8.24.0039

5

mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Estabelecendo relação entre as normas referidas e as condutas
praticadas, tem-se que a materialidade dos ilícitos restou devidamente
comprovada por meio de notificação (fls. 8-9), notícias criminais (fls. 10-12 e
39-42), cártulas de cheque (fls. 13-29 e 63-64), certidão simplificada (fls. 43),
contratos (fls. 45-49, 51-52 e 54-56), duplicatas e notas fiscais (fls. 68-482), bem
assim pela prova oral colacionada ao processado.
Acerca das ocorrências criminais não há maiores digressões.
Assim, fazendo uso da técnica da fundamentação referenciada ou aliunde,
amplamente admitida pela jurisprudência pátria, em especial nas Cortes
Superiores (STF, AgR no RE 1099396/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j.
23-3-2018; STJ, HC 462.140/RS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 4-10-2018, AgRg no
REsp 1.640.700/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 18-9-2018, AgRg nos EDcl no
AREsp 726.254/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21-8-2018 e HC 426.170/RS,
rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8-2-2018; TJSC, Embargos de Declaração n.
0006291-74.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 16-10-2018 e
Embargos de Declaração n. 0000906-80.2011.8.24.0027, de Ibirama, rel. Des.
Sidney Eloy Dalabrida, j. 6-9-2018), adotam-se os bem lançados fundamentos da
sentença da lavra do então Juiz de Direito Luiz Neri Oliveira de Souza como
razões de decidir, porquanto examinou os elementos de convicção de acordo
com a compreensão deste Colegiado:
[...]
Objetivam os presentes autos de processo-crime apurar a prática delitiva
descrita nos artigos 171, caput (várias vezes) e 172, caput (diversas vezes),
imputadas ao denunciado Anderson de Souza Bastos.
Em face da ausência de preliminares, passo ao exame do mérito da lide.
Consta da denúncia a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio
perpetrada pelo acusado, ao passo em que emitiu cheques falsificados ou
adulterados e ainda forjou duplicatas e notas fiscais, com a finalidade de vender
os créditos advindos destas transações.
Aduz ainda que o delito perpetrado pelo réu causou prejuízo
economicamente aferível ao patrimônio da empresa vítima "RS Factoring
Fomento Mercantil Ltda", chegando ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos
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mil reais), comprovado pelas provas carreadas aos autos, bem com as
declarações prestadas em juízo.
A materialidade delitiva se afigurou presente nos autos por intermédio das
notícias criminais de fls. 10/12 e 39/42, notificação de fls. 08/09, cheques de fls.
13/29 e 63/64, certidão simplificada de fl. 43, contratos sociais e alterações de
fls. 45/49, 51/52 e 54/56, notas fiscais e duplicatas de fls. 68/482, além de toda
a prova oral constituída nos autos.
A autoria, por seu turno, restou fartamente evidenciada pelas provas
confeccionadas nos autos, principalmente pelas declarações prestadas em
Juízo pelas testemunhas.
O denunciado, quando do seu interrogatório judicial, negou a prática
delitiva, aduzindo (fls. 586/587): "Que não é verdadeira a imputação que lhe
está sendo feita (...) Que o interrogando era o proprietário e dirigente da
empresa A. R. Comércio e Distribuidora de Produtos Higiênicos Ltda. Que
mantinha um relacionamento comercial com a empresa R. S. Factoring
Formento Mercantil Ltda. Que nesse relacionamento comercial era comum a
troca de duplicatas e cheques da empresa do interrogando e de terceiros junto
a empresa de Factoring. Que alega que em nenhuma oportunidade teria sido
emitidas duplicatas ou cheques sem origem, que não tivessem lastro em
vendas de produtos efetivamente ocorridas. Que alega que alguns cheques e
duplicatas, não foram honrados por clientes da empresa do interrogando,
fazendo com que ocorresse uma dívida junto a empresa de Factoring. Que
procurou posteriormente a empresa de Factoring, e fez um acerto liquidando os
valores devidos. Que não deve mais qualquer importância em dinheiro para a
Factoring."
Já a testemunha Saulo Antônio Costa de Oliveira, representante da
empresa vítima, declarou em Juízo (fl. 557): "Que conforma em sua
integralidade as declarações prestadas perante autoridade policial às fl. 30 dos
autos; que a dívida foi executada, entretanto até a presente data não foi
possível a negociação; que as duplicatas e os cheques eram entregues
diretamente pelo denunciado até a empresa do depoente, que comprava
referidos títulos, inclusive após o endosso (...) Que trabalha a mais ou menos
15 anos no mercado de Factoring; que em um período o denunciado enfrentou
dificuldades financeiras e renegociou alguns títulos e entretanto o valor se
avolumou não tendo mais o denunciado condições de honrar os pagamentos;
que alguns títulos foram pagos pelo próprio denunciado; que o denunciado por
ocasião de uma renegociação pagou algumas parcelas, mais depois não teve
mais condições de honrar o pagamento; que recebeu um casa e um caminhão
em garantia, de uma dívida anterior aos valores do presente feito; que existe
execuções na área civil cobrando os valores devidos (...) Que o depoente é
proprietário da empresa RS Factoring Fomento Mercantil Ltda.; que a empresa
do denunciado AR Comércio e distribuída da produtos de Higienes Ltda, era
cliente da empresa do depoente a quatro ou cinco anos; que em operação de
Factoring recebeu a empresa do denunciado diversos duplicatas de cheques,
para posterior desconto; que por ocasião do vencimento dos títulos negociados
verificou se tratar de duplicatas e notas fiscais forjados, não sendo honrados
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pelos sacados; que o prejuízo da RS Factoring foi em torno de R$ 300.000,00
valor que não foi reparado até a presente data."
Elaine Moraes Leite Bastos, esposa do acusado, relatou (fl. 571): "Que os
vendedores externos é que recebiam os cheques de terceiros, repassavam
para a empresa do denunciado que por sua vez trocavam com a Factoring. Que
havia um volume de vendas em torno de R$ 50.000,00 semanais (...) Que a
empresa AR Comercio e Distribuidora de Produtos Higiênicos Ltda, que era de
propriedade do denunciado acabou falindo. Que tem conhecimento da
existência de relações comerciais junto a empresa RS Factoring Fomento
Mercantil Ltda onde era feita a troca de duplicatas e cheque. Que inclusive
foram feitos dois acordo com a firma de Factoring, que inclusive renogociou a
dívida que está sendo paga em dia, acabando o parcelamento em dezembro."
A testemunha John Hartmann Zampieri acrescentou: "Que o depoente em
algumas oportunidades teria efetuado a troca de alguns títulos e cheques com a
empresa R. S. Factoring. Que normalmente era deixado um título de crédito e a
empresa de Factoring emitia um cheque tendo como beneficiária a empresa do
denunciado. Que ocorria o fato de alguns representantes comerciais da
empresa do denunciado deixarem cheques que eram trocados junto a empresa
Factoring (...) Que alega que recebeu todos os seus direitos quando deixou a
empresa do denunciado (...) Que o depoente teria trabalhado para a empresa
A. R. Comércio e Distribuidora de Produtos Higiênicos Ltda nos anos de 2012 e
2013. Que tem conhecimento que a empresa do denunciado seria cliente da
empresa R. S. Factoring Formento Mercantil Ltda."
Diante de todas as declarações acima descritas, restou inequívoca a
relação comercial havida entre as partes, fato incontroverso.
Porém o que se amolda em relação ao crime praticado é a emissão de
documentos de crédito fraudulentos visando a obtenção de vantagem perante a
factoring, o que de fato ocorreu.
Do desenrolar dos fatos extrai-se que comumente o acusado recorria à
empresa vítima para desconto de créditos oriundos da sua atividade comercial
e, por circunstâncias desconhecidas, possivelmente motivado por dificuldades
financeiras, passou a fraudar cheques e simular duplicatas, buscando auferir
vantagens.
Há informação nos autos de que a dívida gerada por tais atos foi cobrada
na esfera cível, sendo que as partes compuseram acordo e houve a quitação do
débito.
Óbvio, claro, que as responsabilidades civis e criminais não se confundem
e, uma vez praticado ato ilícito, a responsabilização criminal é imperiosa.
Os procedimentos do denunciado revelaram-se revestidos de ardil
utilizado para, mantendo em erro a vítima através de meio fraudulento, obter,
para si, vantagem indevida em prejuízo alheio, e do mesmo modo também
emitir duplicata não correspondente às mercadorias vendidas.
O dolo, elemento subjetivo do tipo, ficou caracterizado, pois o agente tinha
ciência de que estava iludindo a vítima quando dos descontos dos cheques e
duplicatas, e possuía vontade de obter ilícita vantagem patrimonial para si.
Caracterizado também restou o elemento objetivo do tipo, pois óbvio o
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duplo resultado de sua conduta: vantagem ilícita e prejuízo alheio decorrentes
da fraude e do erro que provocou.
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como
demonstrada a conduta dolosa do denunciado em obter vantagem ilícita para si
em prejuízo da vítima, não há que se falar em fragilidade do elenco probatório
e, assim, consolida-se a condenação nas sanções cominadas à prática dos
crimes de estelionato e duplicata simulada em sua forma fundamental. Por fim,
necessário salientar que referidos atos delituosos restaram devidamente
consumados, eis que o denunciado obteve para si vantagens ilícitas em
prejuízo alheio, induzindo em erro mediante artifício.
A respeito da questão, a jurisprudência pátria já firmou entendimento:
"ESTELIONATO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE
FRAUDE. ELEMENTOS TIPIFICADORES DO CRIME BEM DELINEADOS.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE."
(Apel.
Crim.
nº
2003.002429-8, de Quilombo, rel. Des. Sérgio Paladino).
Em posicionamento semelhante:
"APELAÇÃO
CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO.
ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO PELO
IN DUBIO PRO REO E FALTA DE DOLO NA CONDUTA. MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONTUNDENTE.
PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. RÉU QUE
USOU DE NOME DE OUTRA PESSOA PARA REALIZAR SERVIÇOS EM
SEU CARRO.MA-FÉ CONFIGURADA. FRAUDE QUE ULTRAPASSOU A
SEARA CIVIL. DOLO EVIDENCIADO. ELEMENTOS DO TIPO PENAL
DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DO ART. 65, II, B DO CP. REPARAÇÃO DOS DANOS ANTES
DA
SENTENÇA.
ADEQUAÇÃO
DA
REPRIMENDA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Criminal n.
2013.006190-5, de Brusque, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt
Schaefer, julgado em 12-12-2013).
A ligação entre a vantagem e o erro, caracterizadores do estelionato, é
amplamente aduzida pela doutrina: "A ação tipificada é obter vantagem ilícita
(para si ou outrem), em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A
característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para
induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem
patrimonial ilícita. No estelionato, há dupla relação causal: primeiro, a vítima é
enganada mediante fraude, sendo esta a causa e o engano o efeito; segundo,
nova relação causal entre o erro, como causa, e a obtenção de vantagem ilícita
e o respectivo prejuízo, como efeito. Na verdade, é indispensável que a
vantagem obtida, além de ilícita, decorra de erro produzido pelo agente, isto é,
que aquela seja consequência deste. Não basta a existência do erro decorrente
da fraude, sendo necessário que da ação resulte vantagem ilíicta e prejuízo
patrimonial. Ademais, a vantagem ilícita deve corresponder um prejuízo
alheio."(Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., São
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Paulo: Saraiva, 2012, p. 782).
Sobre a duplicata simulada, leciona Rogério Greco: "O núcleo emitir,
utilizado pelo delito em estudo, tem o significado de colocar em circulação. Wille
Duarte Costa, dissertando sobre o tema esclarece: "A duplicata é um título de
crédito causal e à ordem, que pode ser criada no ato de extração da fatura,
para circulação como efeito comercial, decorrente da compra e venda mercantil
ou da prestação de serviços, não sendo admitida outra espécie de título de
crédito para documentar o saque do vendedor ou prestador de serviços pela
importância faturada ao comprador ou ao beneficiário dos serviços. [...] Embora
seja um título causal, não é a duplicata título representativo de mercadorias ou
de serviços. Exige uma provisão determinada, que se consubstancia no valor da
compra e venda de mercadorias ou da prestação de serviços, discriminados na
fatura e na nota fiscal. Sem tal provisão a duplicata torna-se fria, constituindo-se
em crime de estelionato previsto no art. 172 do Código Penal, por emissão de
duplicata simulada" (Código Penal comentado. 5 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011.
p. 534). duplicata simulada
Leia-se o julgado da Côrte Catarinense:
"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DUPLICATA
SIMULADA (ARTIGO 172, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AGENTE QUE EMITE DUPLICATA
SIMULADA SEM CORRESPONDÊNCIA COM VENDA DE MERCADORIA
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTENTO DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO
INDEVIDO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADO. DOLO
CARACTERIZADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(TJSC, Apelação Criminal n. 2012.058532-3, de Timbó, rel. Des. José
Everaldo Silva, j. 04-11-2014).
A alegação da douta defesa de fragilidade probante não merece guarida,
pois encontra-se evidenciada a participação de Anderson nos fatos narrados
pela denúncia, corroborando, neste sentido, as provas carreadas aos autos, e a
convicta palavra do representante da empresa vítima em Juízo.
Nesse sentido:
"CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA (CP, ART. 157, § 2.º, I). CONDENAÇÃO. RECURSO
DA
DEFESA.
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA DO PRECEITUADO
NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUANTO AO
RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL E DE NÃO
APREENSÃO DA ARMA. IRRELEVÂNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA
APRESENTADAS DE MANEIRA UNÍSSONA E COERENTE COM O
CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DO RÉU FEITO DE
FORMA INEQUÍVOCA PELA VÍTIMA, COM OBSERVÂNCIA DO ART. 226
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO DA ARMA PARA CARACTERIZAR A CAUSA DE ESPECIAL
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AUMENTO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. Os crimes contra o patrimônio são,
em sua maioria, cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de possíveis
testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima, aliadas às demais provas,
tem força probatória e autoriza a prolação do decreto condenatório". (Ap.
crim. N° 2011.096309-8, de Itajaí, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j.
22/03/2012) Grifei.
Ao tratar do valor probatório das palavras das vítimas, a doutrina não
discrepa, consoante lição de Júlio Fabbrini Mirabete: "sumamente valiosas
quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse
do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não
acusar pessoas inocentes" (Processo Penal, 5º ed., SP: Atlas, 1996, p.
288/289).
Diante disso, por tudo que se extrai do cotejo probatório coletado em
Juízo, verifico que não restam dúvidas de que o denunciado foi o autor dos
delitos narrados na exordial acusatória, o que revela a existência de provas
concretas capazes de embasar seu decreto condenatório.
Quanto à tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de dolo,
tal não merece prosperar, eis que acima já fora exaustivamente ressaltada a
intenção do denunciado de obter vantagem econômica ilícita em detrimento do
patrimônio da empresa vítima.
Evidenciadas as condutas do estelionato e da duplicada simulada,
acrescenta-se que as diversas práticas delitivas de cada figura penal ocorreram
em continuidade delitiva.
O crime continuado está previsto no art. 71, do Código Penal, cuja
redação transcrevo:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo,
lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só
dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Veja-se que do elenco probatório extraem-se todas as oportunidades em
que o denunciado praticou os tipos penais, as quais encontram-se
perfeitamente narradas na denúncia e demonstradas nos documentos de fls.
13/29, 63/64 e 68/482.
Vislumbra-se do desenrolar dos fatos que, havendo êxito na prática do 1º
delito, o acusado, em curtos intervalos de tempo, praticou os demais ilícitos.
Neste diapasão, flui da jurisprudência:
"APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO DA RÉ PELA
PRÁTICA DE CRIME CONTINUADO ANTE A UTILIZAÇÃO DE VÁRIOS
CHEQUES PARA A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. RECURSO DO
PARQUET PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA HABITUALIDADE
CRIMINOSA E, POR CONSEQUÊNCIA, DO CONCURSO MATERIAL.
CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que os crimes foram cometidos nas "mesmas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
Gabinete Des. Luiz Cesar Schweitzer

Apelação Criminal n. 0006463-41.2013.8.24.0039

11

subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", aplica-se a regra da
continuidade delitiva." (TJSC, Apelação Criminal n. 2012.005674-3, de Lages,
rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 26-03-2013). Grifei.
Também da Côrte Catarinense:
"APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIMES
DE
ESTELIONATO
EM
CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
CONFISSÃO
DO
APELANTE
CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DO SÓCIO-ADMINISTRADOR
DA EMPRESA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RÉU QUE ABASTECEU
GALÕES DE COMBUSTÍVEL EM NOME DA ANTIGA EMPREGADORA,
ASSINANDO NOTAS FISCAIS COMO SE EMPREGADO FOSSE. INDUÇÃO
EM ERRO DOS FUNCIONÁRIOS DO POSTO DE GASOLINA. VANTAGEM
ILÍCITA OBTIDA EM PREJUÍZO DA EMPRESA VÍTIMA. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REPRIMENDA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO." (TJSC, Apelação Criminal n.
2013.061686-5, de Joinville, rel. Des. Torres Marques, julgado em
03-12-2013).
Ausente a incidência de causa excludente da ilicitude bem como da
culpabilidade e sendo o réu imputável, verifico a tipificação das condutas
delituosas previstas nos arts. 171, caput e 172, caput, ambos do Código Penal,
merecendo o agente reprovação penal que passo a fazer através da
individualização da pena, dosimetricamente separadas (sic, fls. 611-617).

A autoria, por sua vez, exsurge evidente.
Como se vê, em que pese a negativa do apelante, o conjunto
probatório apresenta-se seguro e concludente, a indicar quantum satis a sua
responsabilidade penal pelas condutas que lhe foram imputadas.
Cumpre ressaltar, no ponto, que, nos crimes contra o patrimônio,
via de regra praticados na clandestinidade, as declarações da vítima, quando
firmes e não destacadas da realidade, possuem extrema relevância e alto valor
probante, de modo que, em harmonia com os demais elementos coligidos no
processo, como na espécie, autorizam a condenação.
Nesse sentido, este Sodalício já decidiu:
[...]
1 Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na
clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante porquanto foi quem sofreu o prejuízo e, em princípio, não se propõe a acusar
inocentes, senão procurar colaborar com a justiça - mormente quando
corroborada por outros elementos, como na espécie. [...] (Apelação Criminal n.
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0000203-40.2012.8.24.0052, de Porto União, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima
Filho, j. 6-6-2017).

O increpado, aliás, em momento algum demonstrou a existência
dos alegados contratempos que sobrevieram às negociações e que teriam
impedido o cumprimento dos negócios jurídicos realizados, ônus que lhe
incumbia, a teor do que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.
Em relação ao crime de estelionato, importa destacar que este
caracteriza-se pela indução ou manutenção de alguém em erro por meio de uma
conduta fraudulenta, com isso obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Conforme orientação do doutrinador Julio Fabrinni Mirabete, a conduta típica do
delito em questão:
Consiste no emprego de meio fraudulento para conseguir vantagem
econômica ilícita. A fraude pode consistir em artifício, que é a utilização de um
aparato que modifica, aparentemente, o aspecto material da coisa ou da
situação etc., 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 em garantia de dívida etc. Para a caracterização do ilícito é
necessário que o meio fraudulento seja a causa da entrega da coisa (Código
penal interpretado. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2019, p. 869).

Cotejando os substratos de convicção angariados, tem-se por
configuradas as elementares do injusto, a determinar, no ponto, a manutenção
da decisão objurgada e o afastamento do pleito absolutório. É que, dadas as
circunstâncias em que se desenrolou o fato, está evidenciado o firme propósito
do acusado de lograr indevido proveito patrimonial, aparentemente a fim de
tentar recuperar o déficit gerado por sua empresa, utilizando-se da confiança
sobre si depositada, para efetuar transações irregulares.
Assim, resta demonstrado o dolo consistente na intenção de
ludibriar a empresa "RS Fatoring Fomento Mercantil LTDA.", o que afasta a
propalada atipicidade do proceder e caracteriza, de modo irretorquível, a conduta
criminosa tipificada no art. 171, caput, do Código Penal.
Da mesma forma, constatou-se a adequação de seu proceder ao
delito previsto no art. 172, caput, da antes mencionada espécie normativa,
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praticado quando o insurgente emitiu duplicatas e notas fiscais sem existir efetiva
venda de produtos.
Nesse quadro, extrai-se da lição de Cezar Roberto Bitencourt
acerca do elemento subjetivo do tipo penal em análise:
5. Tipo subjetivo: adequação típica
O elemento subjetivo é o dolo constituído de vontade conscientemente
dirigida à emissão de duplicata simulada, fatura ou nota de venda que não
corresponda à merca-doria vendida ou ao serviço prestado. Em outros termos,
o dolo consiste na emissão do título (fatura, duplicata ou nota de venda), com
pleno conhecimento de que não encon-tra correspondência fática, isto é, sem a
contrapartida da efetiva venda de mercadoria e da prestação de serviço
correspondente. A consciência deve abranger, necessariamente, todos os
elementos constitutivos do tipo penal (Código penal comentado. 10. ed. São
Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 863).

No mais, impende registrar que eventual quitação, integral ou
parcial, da dívida e até mesmo a composição do conflito na esfera cível sequer
teria o condão de elidir a responsabilização penal do acusado.
Logo, inviável a incidência do princípio do in dubio pro reo - que tem
como escopo resolver a dúvida em favor dos acusados com a finalidade de
prevenir condenação injusta de pessoa inocente -, porquanto a conjuntura ora
analisada conduz à conclusão cristalina acerca dos crimes perpetrados,
circunstância que, por conseguinte, impossibilita a sua absolvição.
Irretocável, portanto, o juízo de mérito alvitrado na origem.
De outra banda, não há falar em reconhecimento da circunstância
atenuante prevista no art. 65, III, "b", do Diploma Repressivo, pois, consoante
alhures exposto, o representante da empresa vítima, Saulo Antônio Costa de
Oliveira, destacou em audiência de instrução e julgamento que até aquela
ocasião o réu não havia reparado o prejuízo causado. Além disso, para a
incidência da indigitada circunstância legal é necessário que a reparação do
dano tenha sido feita por espontânea vontade do agente, o que não se
evidenciaria, se fosse o caso, na espécie, posto que foi acionado judicialmente
pela pessoa jurídica.
Gabinete Des. Luiz Cesar Schweitzer

Apelação Criminal n. 0006463-41.2013.8.24.0039

14

Melhor sorte não assiste à defesa também ao postular o
afastamento da continuidade delitiva ou redução do quantum de aumento
aplicado, porquanto ao que tudo indica ambos os crimes se repetiram por mais
de sete vezes, impondo o Magistrado singular, escorreitamente, as penas
aumentadas na fração de dois terços, de acordo com reiterado entendimento
jurisprudencial.
A respeito da referida ficção legal, leciona Rogério Greco:
Da mesma forma que o concurso formal, no crime continuado, seja
simples ou qualificado, o percentual de aumento da pena varia de acordo com o
número de infrações penais praticadas (Código penal comentado. 6 ed. Niterói:
Impetus, 2012. p. 195).

Mudando o que há de ser mudado, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. DELITOS QUE EXCEDEM O
SUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO
PELA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
UTILIZAÇÃO.
PENA
BASE.
DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior construiu o entendimento de que, cuidando-se
aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4
infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais
infrações (REsp 1582601/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, DJe 02/05/2016) [...] (Agravo Regimental no Recurso Especial
1.646.255/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28-3-2017).

E dos julgados deste Areópago, extrai-se:
APELAÇÃO CRIMINAL (RÉUS SOLTOS). CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71,
AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA (RÉ) E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
(ACUSADO). NA DOSIMETRIA, PEDIDOS DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES
NO MÍNIMO LEGAL E DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 EM FACE DA
CONTINUIDADE DELITIVA. POSTULADA, AINDA, A SUBSTITUIÇÃO DAS
PENAS CORPORAIS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4. Em se tratando de continuidade delitiva, regulada pelo caput do art. 71
do Código Penal, o aumento das penas deve ser norteado pelo número de
infrações cometidas, devendo ser mantida a fração de 2/3 diante da ocorrência
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de delitos em número muito superior a sete.
[...] (Apelação Criminal n. 0049656-57.2013.8.24.0023, da Capital, rel.
Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo, j. 11-6-2019).

Desse modo, não há correções a serem realizadas na fração
estabelecida.
Por outro lado, procedem os requerimentos que visam o
estabelecimento do regime inicialmente aberto para o resgate das reprimendas e
a permuta destas por restritivas de direitos.
Isso porque, conforme a intelecção conjunta dos arts. 69 e 76 do
Decreto-Lei 2.848/1940, concorrendo infrações penais, revela-se inviável a soma
dos castigos corporais quando estes possuírem naturezas distintas, isto é,
reclusão e detenção, como na hipótese sob exame.
A propósito:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL
DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, CAPUT,
C/C §1º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DECISÃO CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA.
[...]
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO QUE VISA A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE
DA ARMA ANTERIOR AO HOMICÍDIO. SOBERANIA DO VEREDICTO DO
CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS MANTIDA.
SOMATÓRIO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO,
INDISTINTAMENTE, PARA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ÚNICO.
IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Não obstante o teor do enunciado pelo artigo 111 da Lei de Execução
Penal possa fazer crer, num primeiro momento, que devam ser somadas todas
as penas indistintamente, referida exegese é rechaçada pelo disposto nos
artigos 69 e 76 do Código Penal, conquanto referidas normas não excluem-se,
mas ao invés, complementam-se.
[...]
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO,
ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (TJSC,
Apelação Criminal n. 0000887-17.2013.8.24.0088, de Lebon Régis, rel. Des.
José Everaldo Silva, j. 15-3-2018).

Dessarte, imperativa a fixação do modo inicialmente aberto para a
satisfação das penas impostas, as quais devem ser substituídas, cada qual, por
duas sanções alternativas, consistentes em prestações de serviços à
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comunidade, a ser especificada pelo juízo da execução, e pecuniária, no valor de
um salário mínimo vigente à época do pagamento.
Logo, merece ligeiro reparo o pronunciamento de primeiro grau.
Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e darlhe parcial provimento, para estipular o regime inicialmente aberto para o
cumprimento das penas privativas de liberdade impostas ao apelante, bem assim
substituí-las, individualmente, por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestações de serviços à comunidade e pecuniária, esta no valor equivalente a
um salário mínimo vigente à época do pagamento.
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