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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0000755-65.2010.8.26.0069, da Comarca de Tupã, em que são apelantes CARLOS 
DA ROCHA CAMARGO JUNIOR e APARECIDO PANDO, é apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SOUZA NERY (Presidente) e EUVALDO CHAIB.

São Paulo, 24 de junho de 2016.

OTAVIO ROCHA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 2403

Apelação nº 0000755-65.2010.8.26.0069

Comarca: Tupã  Vara Única

Apelantes: APARECIDO PANDO e 

                   CARLOS DA ROCHA CAMARGO JUNIOR

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Estelionato  Recursos defensivos  Absolvição por 
insuficiência probatória  Concessão do benefício da 
delação premiada  Redução das reprimendas  
Substituição da pena corporal por multa, nos termos do 
artigo 171, § 1º, cc. o artigo 155, § 2º, ambos do CP  
Recursos desprovidos. 

Inconformados com a decisão proferida pela i. Juíza de Direito 

da Vara Única da Comarca de Tupã às fls. 291/297, por meio da qual 

foram condenados, respectivamente, às penas de 1 ano de reclusão, 

em regime aberto, e 10 dias-multa, e de 1 ano, 6 meses e 20 dias de 

reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa, pela prática do delito 

do artigo 171, caput, cc. o artigo 29, ambos do CP, contra ela se 

insurgiram os ii. Advogados que assistem os sentenciados 

supramencionados às fls. 305 e 310, arrazoando os apelos às fls. 

311/316 e 324/326.
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Pleiteia o i. Defensor de APARECIDO a absolvição do 

sentenciado e “... o perdão judicial, extinguindo a punibilidade do 

agente, em virtude de ter colaborado com a instrução do Inquérito 

Policial, mantendo a mesma conduta na fase processual” (fl. 314). 

Pleiteia, ainda, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da 

confissão espontânea, a substituição da pena corporal por pena 

exclusiva de multa, nos termos do artigo 171, § 1º, cc. o artigo 155, § 

2º, ambos do CP; e, por último, a fixação das reprimendas nos 

mínimos patamares da lei.

O i. Advogado de CARLOS, por sua vez, pugna pela absolvição 

em razão da insuficiência probatória, não formulando qualquer pleito 

subsidiário ou alternativo.

O Ministério Público ofertou contrarrazões às fls. 328/333.

Os recursos foram regularmente processados, tendo o d. 

Procurador de Justiça oficiante opinado pelo não acatamento dos 

pleitos com eles deduzidos (fls. 353/357).

É o breve relatório.

Realmente, os apelos não comportam provimento.

APARECIDO PANDO e CARLOS DA ROCHA foram 

condenados às penas descritas acima porque ambos, de comum 

acordo, arquitetaram plano para obtenção de vantagem econômica 
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indevida em detrimento de terceiros, que consistiu, em síntese, na 

utilização, pelo primeiro, de documentos pessoais falsos 

confeccionados pelo segundo, para aquisição de mercadorias em loja 

comercial, cujo pagamento foi  financiamento pela empresa 

“Losango”, em parcelas mensais que ambos não pretendiam pagar e, 

de fato, não pagaram. 

Conforme mencionado na denúncia, no dia 10/10/2009, no 

período diurno, APARECIDO PANDO, de posse dos documentos 

falsos fornecidos pelo comparsa CARLOS ROCHA, em nome de 

“Juliano de Oliveira”, compareceu ao estabelecimento comercial 

denominado “Combat Center Bastos”, localizado na Rua Adhemar de 

Barros, nº 330, no Foro Distrital de Bastos, Comarca de Tupã, onde 

fez uma compra no valor de R$1.136,581, induzindo em erro a 

funcionária Valéria Cristiane de Castro, mediante o expediente 

fraudulento consistente em simular que era o real detentor da 

identidade apresentada, causando, assim, prejuízo à pessoa de 

Juliano de Oliveira, cujo nome foi inserido na lista de maus pagadores 

do SCPC-Serviço Central de Proteção ao Crédito, e da pessoa jurídica 

denominada “Losango”, que financiou o valor da compra para 

pagamento em parcelas mensais e não recebeu qualquer quantia 

após a realização do negócio.

A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por 

meio do boletim de ocorrência de fls. 05/06, do auto de exibição e 

apreensão de fl. 16, do auto de entrega de fl. 17, das declarações 

colhidas em sede policial (fls. 12/15 e 18/20), dos documentos 

anexados às fls. 73/82 e da prova oral coligida durante a instrução 
1 Mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos.
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processual (fls. 235/238 e mídia de fl. 270).

A testemunha Valéria Cristiane de Castro confirmou os fatos 

narrados na denúncia e reconheceu APARECIDO, em sede policial, 

como sendo a pessoa que se identificou como Juliano de Oliveira (fl. 

15). Disse que no dia dos fatos o ora apelante dirigiu-se até a loja em 

que trabalhava, chamada “Combat Center”, sendo que lá adquiriu uma 

televisão e uma estante, que custavam aproximadamente mil e 

duzentos reais. O réu exibiu documentos em nome de Juliano de 

Oliveira, os quais continham, porém, sua própria fotografia. 

Aproximadamente três meses após a compra, o verdadeiro detentor 

dos documentos contatou a loja e afirmou que tal compra havia sido 

feita indevidamente em seu nome. Acrescentou, por último, que o 

setor financeiro não recebeu qualquer pagamento e que os bens 

foram recuperados (fl. 235).

Rodrigo Roberto dos Santos, gerente do estabelecimento 

comercial, corroborou o depoimento de Valéria (fl. 236).

A vítima Juliano de Oliveira, ouvida perante a Polícia Civil da 

cidade de Araxá, no estado de Minas Gerais, declarou que se dirigiu 

até o banco “HSBC” para renovar um financiamento, ocasião em que 

foi informado de que seu nome constava no cadastro do SCPC. Após 

procurar o “Procon” de sua cidade, tomou conhecimento de que o 

débito em seu nome estava relacionado com uma compra realizada 

na loja “Combat Center”, com a qual entrou em contato e, então, 

tomou conhecimento da fraude. Aduziu que “... teve prejuízos, uma 

vez que ficou impossibilitado para levantar capital para beneficiamento 
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de sua propriedade rural” (fl. 110).

O réu APARECIDO, em todas as oportunidades em que ouvido, 

confessou o delito, declarando que utilizou documentos em nome do 

ofendido Juliano de Oliveira para realizar a compra da televisão e da 

estante, as quais foram recuperadas à loja. Pagou ao corréu CARLOS 

o valor de duzentos reais para a confecção dos documentos (fls. 18/20 

e 237/238).

Em juízo, o apelante CARLOS negou a prática delitiva, 

declarando que nunca produziu qualquer documento falsificado (mídia 

de fl. 270).

Ocorre que, como bem ressaltou o i. Julgador de Primeiro Grau 

às fls. 294/295, não emergiu dos autos indício algum de que 

APARECIDO PANDO tivesse motivo para incriminar falsamente a 

pessoa de CARLOS ROCHA, havendo, ao contrário, indicações de 

que poderia sofrer prejuízos pessoais com tal conduta, eis que era 

arrendatário de bem pertencente ao último. É dizer, ao delatar o 

comparsa, o fez claramente com o ânimo exclusivo de relatar a 

verdade acerca dos fatos da denúncia, que admitiu inclusive em seu 

próprio desfavor.

A jurisprudência brasileira sempre atribuiu relevância à delação 

do comparsa por agente de delito que a faz sem eximir-se da própria 

responsabilidade. 

Nesse sentido, exemplificativamente:
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As declarações do co-réu de um delito têm valor quando, confessando a parte que teve 
no fato incriminatório, menciona também os que nele cooperaram como autores, especificando o 
modo em que consistiu essa assistência ao delito. (TACrimSP, ACrim 20.994, Rel. Cunha 
Camargo, RT 419/295)

Confissão minudente e harmoniosa de comparsas na Polícia e em Juízo,supre a 
posição evasiva de réu que nega a co-autoria do delito. (TACrimSP,  Rv. Crim. 129.827, Rel. 
Ferreira Leite)

Prova. Confissão de co-autor. No campo probatório são valiosas tanto a palavra da 
vítima como as declarações de co-autor que, confessando sua atuação no delito, menciona o 
nome de outro participante, bem como a forma pela qual ele se deu. (JTACrim, 71/190)

PROVA CRIMINAL - Palavra de co-réus - Valor probante - Condenação. As palavras de 
co-réus que se mostram desprovidas de qualquer interesse ou paixão podem servir de suporte à 
condenação, na veemente prova circunstancial colhida nos autos. (TJMS-AP-Rel. José Rizkallah 
- RT 660/330)

A chamada de co-réu, que, na fase policial, não visou a eximir-se da própria 
responsabilidade, é suficiente para condenar o parceiro de roubo surpreendido na posse da res 
furtiva, quando, escoteiro a negativa deste, a prova testemunhal também confirmou, no 
contraditório, a apreensão em poder do mesmo, de parte do produto do crime e a delação do co-
autor. (TACrimSP- Rel. Haroldo Luis - RJD 20/147).

A chamada co-réu, isto é, a confissão do acusado envolvendo também outro 
personagem do crime, constitui valioso elemento probatório, ensejando a condenação da pessoa 
referida, se com apoio em outros elementos do processo. (TJSC-RC - Rel. Marcílio Medeiros - RT 
479/381)

Ademais, como também não descuidou de examinar o i. juízo a 

quo, CARLOS ROCHA possui condenações pela prática de 

estelionato e respondia a processos pela prática desse delito quando 

da prática do crime aqui tratado (fls. 158, 160 e 165), circunstância 

essa que, associada à firme indicação de sua pessoa como o autor da 

falsificação que possibilitou a prática do golpe narrado na denúncia, 

autoriza conclusão segura acerca de sua corresponsabilidade pelo 

ocorrido.

Considerando, assim, a inexistência de qualquer elemento apto 

a afastar a responsabilidade penal dos increpados, de rigor se afigura 

a manutenção da condenação proclamada na origem.

Inviável, outrossim, a extinção da punibilidade de APARECIDO 

com base no benefício da delação premiada, sob o argumento de que 
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“... o Apelante revelou desde a fase inquisitiva toda a trama que 

envolveu o presente caso, desde o planejamento até a execução, 

indicando inclusive o coautor. Ademais, os produtos foram 

recuperados e devolvidos a vítima, que não experimentou quaisquer 

prejuízos” (fl. 314).

Isto porque, como se constata, APARECIDO limitou-se a admitir 

a prática do crimes após ter sido indiciado pela Autoridade Policial, 

não tendo sua atuação dado conhecimento à Polícia Civil da prática 

de crimes até então desconhecidos ou fornecido os meios que 

viabilizaram a sua elucidação. Sua cooperação, assim, apenas serviu 

para confirmar os elementos de convicção apurados pela Autoridade 

Policial, caracterizando, apenas confissão voluntária, a rigor 

insuficiente, inclusive, para caracterizar a atenuante prevista no artigo 

61, III, 'd', do Código Penal.

O artigo 13 da Lei nº 9.807/99, invocado pela defesa à fl. 313, 

prevê uma mera faculdade ao Magistrado, que poderá conceder o 

perdão judicial ao acusado primário (e, por consequência, extinguir a 

sua punibilidade), a partir do momento que a sua colaboração 

(voluntária) tenha sido efetiva com relação ao objeto da investigação e 

do processo criminal e que, obrigatoriamente, tenha resultado na 

identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa, 

na localização da vítima com a sua integridade física preservada e na 

recuperação total ou parcial do produto do crime (incisos I a III do art. 

13), o que não ocorreu no caso em apreço, na medida em que a 

recuperação dos bens adquiridos de forma ilícita se deu em 

decorrência de diligência de busca domiciliar realizada pela Polícia 
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Civil do Foro Distrital de Bastos (cf. fls. 33/35).

Frise-se, ademais, que as normas que regulam o instituto da 

colaboração (ou delação premiada) não preveem a possibilidade de 

sua aplicação por iniciativa do juiz, ex-officio, devendo, em qualquer 

caso, ser o acordo de colaboração celebrado entre o órgão acusador 

e a parte interessada (o indiciado/réu colaborador), atuando o juiz 

somente como garantidor da observância dos preceitos legais 

aplicáveis e da observância do direito de livre manifestação de 

vontade do acusado quanto à sua celebração.

Embora o mencionado artigo 13 faça menção ao “juiz”, tal não 

significa que a autoridade judiciária tenha legitimidade para entabular 

diretamente com os réus colaboradores as condições em que deva 

ser a colaboração estabelecida, porque tal implicaria inevitável 

prejuízo à sua imparcialidade. Ao juiz incumbe tão-somente examinar 

o acordo de “colaboração” ou “delação” no que tange à sua 

regularidade e legalidade, assim como a voluntariedade do acusado 

em firma-lo, homologando-o para que produza os efeitos jurídicos 

previstos na legislação correspondente. 

Sobre esse aspecto, aliás, cumpre salientar que antes mesmo 

do advento da Lei no 12.850/2013 (“Define organização criminosa e 

dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, 

infrações penais correlatas e o procedimento criminal”), que introduziu 

novo regramento para a utilização desse meio de prova no processo 

penal (e revogou expressamente a Lei no 9.034, de 3 de maio de 

1995), proibindo expressamente o juiz de participar das negociações 
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voltadas à formalização de acordo de colaboração2, o professor 

PIERPAOLO CRUZ BOTTINI3 ressaltava que “Nos parece que, no 

sistema acusatório (ou acusatório misto), que se pretende aos poucos 

implementar no ordenamento pátrio, a participação do magistrado na 

colheita da prova afeta sua imparcialidade, de forma que seu 

envolvimento no acordo de delação é desaconselhável”.

Segundo AURY LOPES JÚNIOR4, no modelo acusatório o 

processo penal não pode desenrolar-se validamente sem observância 

dos princípios da imparcialidade e do contraditório, haja vista que “a 

imparcialidade é garantida pelo modelo acusatório e sacrificada no 

sistema inquisitório, de modo que somente haverá condições de 

possibilidade da imparcialidade quando existir, além da separação das 

funções de acusar e julgar, um afastamento do juiz da atividade 

investigatória/instrutória”. O autor aduz que “O perfil ideal do juiz não é 

como investigador ou instrutor, mas como controlador da legalidade e 

garantidor do respeito aos direitos fundamentais”5.

Desse modo, é imperativa a conclusão de que a delação 

premiada, enquanto meio de obtenção de prova voltada a produzir 

efeitos em processo penal, não comporta a atuação do juiz, sob pena 

de violação da imparcialidade, que constitui, no dizer de FERNANDO 

DA COSTA TOURINHO FILHO, garantia que proporciona 

“indissimulada conotação ética ao processo”6.

2 Lei 12.850/2013, artigo 4º, § 6º: “O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo 
de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, 
conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor”.
3 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Delação premiada exige regulamentação mais clara. São Paulo: Revista Consultor Jurídico, São Paulo, 
13 de novembro de 2012. http://www.conjur.com.br/2012-nov-13/direito-defesa-delacao-premiada-exige-regulamentacao-clara - 
Acesso em 22 de março de 2016. 
4 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 9ª edição. São Paulo. Saraiva, 2012, página 188.  
5 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual e sua Conformidade Constitucional. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2007, pág. 257.
6 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Volume 1. 35ª edição. 2ª Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 65. 

http://www.conjur.com.br/2012-nov-13/direito-defesa-delacao-premiada-exige-regulamentacao-clara
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Em acréscimo, cabe destacar que a possibilidade 

expressamente prevista na Lei nº 9.034/95 (em particular, no artigo 

3º)7, de o juiz atuar tal qual um “juiz inquisidor”, com a faculdade de 

buscar pessoalmente provas voltadas à utilização em inquéritos 

policiais, já não perdura em nosso ordenamento, como consequência 

da ab-rogação da mencionada lei pelo artigo 26 da Lei nº 

12.850/2013. Suprimiu-se, assim, do ordenamento jurídico, instituto 

processual que, segundo CLEBER MASSON e VINÍCIUS MARÇAL8 

“maculava a imparcialidade do magistrado que, em verdade, agia 

nessas condições em total arrepio à dimensão substancial do 'due 

process of law'”.

Afastados, pois, os argumentos trazidos na peça de 

sustentação do apelo, resta observar que as reprimendas de ambos 

os acusados foram fixadas dentro dos parâmetros legais, mediante 

correta fundamentação, não cabendo qualquer reparo a seus 

montantes e aos regimes iniciais de cumprimento de pena corporal, os 

quais se mostram adequados e compatíveis com as condutas por eles 

perpetradas e as circunstâncias de caráter pessoal, em particular os 

maus antecedentes (fls. 149, 154, 156 e 167) e reincidência (fl. 147) 

de CARLOS (fls. 147), para quem foi fixado o regime inicial fechado, 

não comportando alteração, tampouco, o benefício da substituição da 

pena corporal  a ser cumprida, eventualmente, sob regime inicial 

aberto imposta a APARECIDO por prestação pecuniária, no valor de 

dois salários mínimos, vez que preenchidos os requisitos do artigo 44 

do CP.

7 O STF, ao julgar a Adin 1.570, declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, por entender que o seu conteúdo comprometia 
flagrantemente o princípio da imparcialidade e, consequentemente, violada a garantia ao devido processo legal. 
8 Crime Organizado. São Paulo: Ed. Método, 2015, págs. 94-95.
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Também ficam afastados, porque contraproducentes, os pleitos 

do apelante APARECIDO no sentido da redução das penas a ele 

impostas e reconhecimento da confissão espontânea, haja vista que 

as penas foram fixadas nos patamares mínimos da lei em vigor e a 

aludida atenuante expressamente reconhecida pelo MM. Juiz a quo à 

fl. 295 da decisão condenatória, sem reflexo, contudo, nesses 

patamares em face do disposto na Súmula nº 231 do E. Superior 

Tribunal de Justiça, que impede o estabelecimento das penas-base 

em quantidades inferiores aos mínimos previstos nos preceitos 

secundários dos tipos penais.

Por fim, não merece acatamento o pleito da defesa de 

APARECIDO no sentido da substituição da prestação pecuniária pela 

multa prevista no artigo 171, § 1º, cc. o artigo 155, § 2º, ambos do CP, 

quer porque a multa e a prestação pecuniária constituem sanções de 

naturezas distintas  a primeira, se não paga, transforma-se em dívida 

de valor (artigo 51 do CP); a segunda, em caso de descumprimento, 

converte-se em privação de liberdade (§ 4º do artigo 44 do CP) , 

quer porque o valor do prejuízo econômico provocado, no valor de 

R$1.136,58, não se enquadra no conceito jurídico de “pequeno valor”.

Ante tais fundamentos, pelo meu voto, NEGO provimento aos 

apelos, mantendo intocada a r. decisão hostilizada. 

OTAVIO ROCHA
Relator
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