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APELAÇÃO CRIMINAL Â– APROPRIAÇÃO INDÉBITA
MAJORADA EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 168, § 1º,
III C/C ART. 71) Â– PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA
DE PROVAS Â– INVIABILIDADE Â– MATERIALIDADE E
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS Â– PALAVRAS
DAS VÍTIMAS FIRMES E UNÍSSONAS E EM HARMONIA COM
OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA Â– TESE FULCRADA NA
AUSÊNCIA DE DOLO Â– IMPROCEDÊNCIA Â–
RECORRENTES QUE FIGURAVAM COMO SÓCIOS
PROPRIETÁRIOS DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE Â–
DEVER LEGAL DE CUIDADO E VIGILÂNCIA SOBRE AS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTABELECIMENTO
EMPRESARIAL Â– AGENTES QUE ATUAVAM NO SETOR
FINANCEIRO DA EMPRESA, SENDO RESPONSÁVEIS POR
RECEBER AS QUANTIAS CONFIADAS PELOS CLIENTES
PARA O PAGAMENTO DE TRIBUTOS Â– APROPRIAÇÃO
INDEVIDA DE VALORES LEVADA A EFEITO POR LONGO
PERÍODO Â– CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A
PRESENÇA DO ANIMUS REM SIBI HABENDI NA CONDUTA
DOS ACUSADOS Â– CONDENAÇÕES MANTIDAS.

DOSIMETRIA Â– PENA-BASE Â– AUMENTO
DESPROPORCIONAL DE CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA
COMO DESFAVORÁVEL Â– NO ENTANTO, EXPRESSIVO
VALOR INDEVIDAMENTE APROPRIADO Â– NECESSIDADE
DE ACRÉSCIMO ACIMA DA ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE
Â– AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) NA PRIMEIRA FASE Â–
PENA DE MULTA Â– OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO
Â– DIAS-MULTA FIXADOS EM PROPORÇÃO À FRAÇÃO
UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA CORPORAL, POR SE
TRATAR DE CRIME ÚNICO (CP, ART. 71, CAPUT) Â–
REPRIMENDA PECUNIÁRIA REAJUSTADA DE OFÍCIO Â–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA
MODALIDADE RETROATIVA Â– OCORRÊNCIA Â–
TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA (CP, ART. 109, V) Â– EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA (CP, ART. 107, IV) Â–
DECRETAÇÃO EX OFFICIO (CPP, ART. 61).



Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
2014.069845-1, da comarca de Concórdia (Vara Criminal), em que é apelante Edson
Luiz Zotti e outro, e apelado Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena dos acusados e, de ofício, verificado o
trânsito em julgado da reprimenda aplicada, decretar extinta a punibilidade de Edson
Luís Zotti e Leandro Francisco Zotti pela prescrição da pretensão punitiva, em sua
forma retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, ambos do Código Penal,
e art. 61 do Código de Processo Penal.

Participaram do julgamento, em 10 de novembro de 2015, os Exmos.
Srs. Des. Getúlio Corrêa e Volnei Celso Tomazini.

Florianópolis, 11 de novembro de 2015.

Salete Silva Sommariva
PRESIDENTE E RELATORA
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RELATÓRIO

O magistrado Gilmar Antonio Conte, por ocasião da sentença de fls.
300/326, elaborou o seguinte relatório:

O Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia em face de EDSON
LUÍS ZOTTI, brasileiro, casado, contador, RG 1.146.344, nascido no dia 08/05/1963,
natural de Concórdia/SC, filho de Vital Zotti e de Devanir Zotti, residente na Rua
Pedro Rosseto, n. 111, Bairro Cinquentenário, nesta cidade e comarca; e LEANDRO
FRANCISCO ZOTTI, brasileiro, separado, contador, RG 1.148.626, nascido no dia
16/05/1964, natural de Concórdia/SC, filho de Vital Zotti e de Devanir Zotti, residente
na Rua Leônidas Fávero, n. 2.328, nesta cidade e comarca, na qual os indica como
incursos nas penas do artigo 168, § 1°, inciso III, do Código Penal (por 284 vezes) e
artigo 171, caput, do mesmo diploma legal (por 154 vezes), ante as imputações
assim descritas na exordial incoativa:

1 APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Os denunciados, proprietários do escritório de contabilidade Zotti & Zotti
Sociedade Simples Ltda, no exercício de suas respectivas profissões
(contadores), mantiveram toda a escrituração fiscal e contábil das empresas Furh
& Dickel Ltda-ME, Ari Vieira Lopes e Cia Ltda, Grezzana & Grezzana Ltda, Geral
Nutri Ltda, EPI Engenharia e Representações Comerciais Ltda e Clínica
Odontológica Locatelli Ltda.

Mediante plena confiança, os proprietários das empresas supra citadas
dispunham para os denunciados todas as informações sobre suas respectivas
empresas, bem como valores para pagamentos de impostos, quais sejam, INSS,
Cofins, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre Lucro
Líquido, Simples Federal e ICMS.

Todavia, de posse lícita dos valores, os denunciados, que controlavam toda a
ação do escritório conjuntamente, em união de desígnios, apropriaram-se destes
valores, assenhoreando-se das quantias em vez de destiná-las aos pagamentos
devidos, na forma que segue:

1.1 Vítima Grazzana e Grazzana Ltda

A empresa Grezzana & Grezzana Ltda, representada por Valcir Carlos
Grezzana, entregou mensalmente aos denunciados, na sede escritório de
contabilidade Zotti & Zotti Sociedade Simples Ltda, no período compreendido
entre junho de 2005 a agosto de 2008, os valores descritos na planilha, os quais
os denunciados se apropriaram.

Assim, nos moldes relatados, os denunciados apropriaram-se mensalmente
dos valores conforme segue:

Vide planilha de fl. II-v

1.2 EPI Engenharia e Representações Comerciais Ltda e Geral Nutri Ltda
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As empresas EPI Engenharia e Representações Comerciais Ltda e Geral Nutri
Ltda, representada por Rubinho Lunge, entregaram mensalmente aos
denunciados, na sede escritório da contabilidade Zotti & Zotti Sociedade Simples
Ltda, no período compreendido entre junho e julho de 2007 a julho de 2008, os
valores descritos na planilha abaixo, os quais os denunciados se apropriaram.

Assim, nos moldes relatados, os denunciados apropriaram-se mensalmente
dos valores conforme segue:

Vide planilha de fl. III

1.3 Arí Vieira Lopes e Cia Ltda

Durante os anos de 1998 a 2008, a empresa Transporte Vieira Lopes Ltda,
representada por Arí Vieira Lopes, entregou mensalmente todas os valores
referentes aos impostos e contribuições de obrigação da empresa aos
denunciados, na sede do escritório de Contabilidade Zotti & Zotti Ltda, para que
efetuassem os referidos pagamentos, mas os denunciados se apropriaram dos
respectivos valores.

Assim, nos moldes relatados, os denunciados apropriaram-se mensalmente
dos valores conforme segue:

Vide planilha de fl. III-v/V

1.4 Furh & Dickel Ltda - ME

A empresa Furh & Dickel Ltda - ME, representada por Edith Dickel, entre os
anos de 1997 a 2007, entregou mensalmente os valores referentes aos impostos
e contribuições devidos pela empresa aos denunciados, na sede do escritório de
contabilidade Zotti & Zotti Ltda, para os respectivos pagamentos, mas os
denunciados se apropriaram dos respectivos valores.

Assim, nos moldes relatados, os denunciados apropriaram-se mensalmente
dos valores conforme segue:

Vide planilha de fl. V/VI-v

2. ESTELIONATO

Prosseguindo, além das apropriações descritas, os denunciados igualmente
em união de desígnios, no escritório de contabilidade Zotti e Zotti Sociedade
Simples Ltda, conforme planilha abaixo, obtiveram, para eles, vantagem, ilícitas,
consistentes nos honorários que recebiam para desempenhar sua profissão
(contadores), em prejuízo das vítimas indicadas, induzindo-as em erro, mediante
ardil, consistente na alegação de cobrança de horários para em tese cumprir
fielmente seu encargo, mantendo estas em erro quanto à legalidade dos valores
que pagavam a título de "honorários".

Nestes termos, por 130 (cento e trinta) vezes, consistentes em 130 (cento e
trinta) ilícitas cobranças mensais de honorários, nos valores abaixo descritos, os
denunciados induziram as vítimas em erro e obtiveram indevidas vantagens
finaceiras, notadamente por não terem realizado os atos que estavam obrigadas
como contadores.

Vide planilha de fl. VII/VIII
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3. ESTELIONATO

Prosseguindo, além das apropriações descritas e dos estelionatos antes
narrados, os denunciados, novamente em união de desígnios, no escritório de
contabilidade Zotti & Zotti Sociedade Simples Ltda, conforme planilha abaixo,
obtiveram, para eles, vantagens ilícitas, consistentes nas diferenças a mais que
recebiam, em prejuízo da vítimas indiciadas, induzindo-as em erro, mediante ardil,
consistente na alegações de cobrança de valores para pagamento de impostos.

Em síntese, nas situações mencionadas na planilha abaixo, os denunciados
cobraram das vítimas valores a mais que os que deveriam ser destinados para
pagamentos de impostos e contribuições.

Nestes termos, por 24 (vinte e quatro) vezes, consistentes em 24 (vinte e
quatro) ilícitas cobranças mensais a mais, os denunciados induziram as vítima em
erro e obtiveram indevidas vantagens financeiras, na forma que segue:

Vide planilha de fl. VIII/IX

A denúncia veio instruída com inquérito policial e foi recebida em 10/12/2009,
ocasião em que foi determinada a citação (fl. 429).

Citados pessoalmente (fls. 463 e 465), os acusados apresentaram resposta à
acusação, por meio de defensor constituído (fls. 466/495).

Não sendo caso de absolvição sumária foi designada audiência de instrução e
julgamento (fl. 573).

Durante a fase instrutória foram inquiridas quatro vítimas e duas testemunhas
arroladas pela acusação, bem como três testigos indicados pela defesa. Apenas o
acusado Edson Luiz Zotti foi interrogado, pois o réu Leandro Francisco Zotti não
compareceu à audiência, o que acarretou sua revelia (fl. 625).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, foi deferida a expedição
de ofício aos órgãos de arrecadação tributária para averiguar o recolhimento ou
não dos tributos indicados na exordial acusatória, como também foi denegado o
requerimento formulado pela defesa solicitando a expedição de ofício à Receita
Federal para apresentar cópia das declarações do Imposto de Renda das
empresas vítimas (fls. 682/683).

Respostas aos ofícios foram colacionadas às fls. 712 e 716/745.
Em sede de alegações finais, o Ministério Público asseverou que a

materialidade dos fatos e a autoria das condutas concernentes ao crime de
apropriação indébita atribuídas aos réus foram confirmadas pelo conjunto
probatório, com o que pugnou pela procedência da denúncia, neste particular, a
fim de condenar-se-os como incurso nas sanções do artigo 168, § 1°, inciso III, do
Código Penal, em continuação delitiva por 284 vezes.

Em relação aos delitos de estelionato, o parquet requereu a absolvição dos
acusados quanto a acusação de cobrança de honorários por serviços que não
foram prestados, pois em sua visão a conduta não pode ser tipificada no artigo
171 do Código Penal. Postulou, ainda, concernente ao delito de estelionato ligado
ao pagamento a menor de tributos enquanto a cobrança das vítimas
eramrealizadas por valor superior, a desclassificação para o crime de apropriação
indébita, razão pela qual também requereu a condenação dos acusados pela
conduta prevista no artigo 168, § 1°, inciso III, por 24 vezes.
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A defesa, ao seu turno, afirmou que as provas não desvelam a autoria de
forma segura. Invocou o benefício da dúvida sob o argumento de que os crimes
possivelmente foram perpetrados por funcionários do escritório de contabilidade -
desvio de conduta de empregados que passou despercebido pelos acusados.

Aduziu que os acusados tentaram repor os prejuízos advindos com tal conduta,
não estando caracterizado o dolo específico para configurar o crime de
apropriação indébita, ou seja, a intenção de permanecer com o bem retido.

Por fim, a defesa requereu a absolvição dos acusados.
Por decisão o julgamento foi convertido em diligência para juntada de mídia

aos autos contento dois depoimentos de testemunhas extraída de outra ação
penal envolvendo as mesmas partes (fls. 712/713).

Em manifestação o Ministério Público ratificou o pedido de condenação (fls.
788/789), enquanto a defesa permaneceu inerte no prazo concedido (fl. 791).

Acrescente-se que a denúncia foi julgada parcialmente procedente para:
a) condenar Edson Luís Zotti à pena de 3 (três) anos 11 (onze) meses e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 20 (vinte) salários mínimos em benefício de
entidades a serem definidas pelo juízo da execução, além do pagamento de 6.776
(seis mil setecentos e setenta e seis) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, por
infração ao disposto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal; b) condenar Leandro
Francisco Zotti à pena de 3 (três) anos 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 20 (vinte) salários mínimos em benefício de
entidades a serem definidas pelo juízo da execução, além do pagamento de 6.776
(seis mil, setecentos e sententa e seis) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal,
por infração ao disposto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal; c) absolver Edson Luís
Zotti e Leandro Francisco Zotti das imputações pela prática do crime de estelionato
(CP, art. 171, caput), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; d)
desclassificar as 24 (vinte e quatro) condutas de estelionato (CP, art. 171, caput)
descritas no item "3" da denúncia para o crime de apropriação indébita, cuja
reprimenda está inclusa nas condenações acima impostas.

Irresignados, os acusados interpuseram recurso de apelação (fl. 30).
Em suas razões (fls. 366/372), os recorrentes sustentaram, em síntese,

a inexistência de dolo quanto à prática reiterada da conduta prevista no art. 168, § 1º,
III, do Código Penal, bem como a insuficiência de provas a embasar o édito
condenatório (CPP, art. 386, VII). Subsidiariamente, pleitearam a redução das
reprimendas corporais aplicadas, inclusive no que diz respeito às penas restritivas de
direitos aplicadas em substituição.

Após as contrarrazões (fls. 855/868), ascenderam os autos a esta
egrégia Corte.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Cristiane
Rosália Maestri Böell (fls. 875/882), manifestou-se pelo conhecimento e
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desprovimento do recurso.

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Edson Luís Zotti e Leandro
Francisco Zotti contra sentença que os condenou pela prática do crime de
apropriação indébita circunstanciada em concurso de agentes e em continuidade
delitiva (CP, art. 168, § 1º, III, c/c arts. 29, caput, e 71, caput).

1 Da materialidade e da autoria
Os apelantes requereram sua absolvição alegando a inexistência de

dolo para a prática das condutas delitivas, bem como a insuficiência de provas a
embasar o decreto condenatório operado na origem.

No entanto, melhor sorte não lhes socorre.
Isso porque a materialidade dos delitos está evidenciada nas perícias

contábeis realizadas pelas vítimas (fls. 20/34, 98/106, 336/338, 409/413, 434/449 e
452/453) e nos recibos emitidos pela empresa dos acusados (fls. 35/92, 107/187,
341/382 e 424/430).

A autoria, por seu turno, também restou cristalina nos autos,
encontrando amparo nos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, os
quais apontam, inequivocamente, os apelantes como as pessoas que praticaram as
condutas que resultaram na apropriação indevida de pecúnia destinada por seus
clientes ao pagamento de tributos.

No seu interrogatório judicial, o recorrente Edson Luís Zotti afirmou que
os fatos são parcialmente verdadeiros, nos seguintes termos:

[...] admitiu como verdadeiro o fato de ter ocorrido desvio da pecúnia que era
entregue por clientes em sua empresa de contabilidade para pagamentos de tributos.
No entanto, afirmou não ter se apropriado do dinheiro a ele confiado ('02'39'').
Contou que por outras circunstâncias se afastou da administração de seu escritório
de contabilidade e somente por duas vezes por semana se fazia presente em sua
empresa. Que em um determinado dia foi surpreendido com a informação de que
não houve o recolhimento de tributos da empresa Furh & Dickel Ltda-ME. Num
primeiro momento achou que fosse um problema isolado, mas com o decorrer do
tempo várias outras empresas que faziam contabilidade em seu escritório
começaram a se queixar do mesmo problema ('04'05''). Disse que na época dos
fatos aproximadamente cinquenta empresas realizavam a entrega de dinheiro
diretamente em seu escritório para que posteriormente, por funcionários da
contabilidade, fosse realizado o pagamento de tributos, o que reconheceu ser
procedimento indevido e não recomendável pelo Conselho Regional de
Contabilidade ('05'05''). Aduziu que em alguns casos realizou o pagamento ou até
mesmo o parcelamento do débito fiscal, mas mencionou que não conseguiu
identificar como estes desvios aconteceram ou quem deles se aproveitou.
Reconheceu também que não realizou qualquer averiguação ou controle para saber
se realmente os tributos estavam ou não sendo recolhidos, pois possuía plena
confiança em seus funcionários ('06'11''). Com relação ao pró-labore contou que

Gabinete Desa. Salete Silva Sommariva



tanto para ele como para seu irmão, o corréu Leandro Francisco Zotti, era liberado
de forma fracionada na medida em que necessitavam pagar contas, que tais valores
eram controlados pelo setor financeiro, sendo que resultavam ao final de um mês na
quantia entre quatro mil reais a cinco mil reais para cada um dos sócios ('06'54'').
Relatou que das seis empresas declinadas na denúncia somente ressarciu a Furh &
Dickel Ltda-ME, mencionou que em relação a empresa Grezzana & Grezzana Ltda
realizou o parcelamento do débito, mas somente adimpliu três parcelas, enquanto as
demais nada ressarciu por lhe faltar capital para tal desiderato ('07'55''). Não quis
citar nomes, mas sustentou que houve manipulação por parte de funcionários
('08'52'' e '11'53''). (fls. 811/812 – transcrição da sentença).

Sob o crivo do contraditório, a vítima Edith Dickel, proprietária da
empresa Furh & Zotti Sociedade Simples Ltda., assim se manifestou:

[...] declarou que desde o registro da pessoa jurídica em 1996 passou a realizar
o pagamento de tributos diretamente no escritório de contabilidade dos acusados,
ocasião em que levada as notas fiscais e eram realizados os cálculos dos impostos
devidos e honorários contábeis. Contou que no momento em que tentou se
aposentar tomou conhecimento de que dos doze anos que havia pago a contribuição
previdenciária, o INSS registrava a quitação de apenas seis meses, motivo que levou
a contratar outro contador que a informou sobre as irregularidades ('00'49'').
Mencionou que não necessitou pagar as contribuições previdenciárias em atraso,
pois houve regularização de tal situação pelos próprios réus. Concernente a outros
tributos não soube informar se houve ou não pagamento ('02'34''). Afirmou que os
pagamento realizados no escritório de contabilidade dos acusados foram feitos
pessoalmente pela depoente ou por sua cunhada aos funcionários encarregados de
tal setor, reconhecendo a existência de um rodízio de funções, mas disse que as
pessoas eram quase sempre as mesmas (05'38''). (fl. 812 – transcrição da
sentença).

O testigo Emerson Dickel, filho de Edith Dickel, referendou os dizeres de
sua genitora:

A testemunha Emerson Dickel, filho de Edith Dickel, avalizou a declaração
prestada por sua genitora, acrescentando apenas que o valor entregue para a
contabilidade era sempre em dinheiro e normalmente quem recebia a pecúnia era a
funcionária Leonice Parizotto Carmargo, sendo que algumas vezes os próprios
acusados a receberam ('07'07''). (fl. 813, transcrição da sentença).

A também vítima Ari Vieira Lopes, quando ouvida pela autoridade
judiciária, narrou:

Que desde que abriu sua empresa quem prestou serviços de contabilidade
foram os acusados. Que entregava valores em dinheiro no escritório de contabilidade
para pagamento de tributos, ocasião em que lhe era entregue recibo emitido pela
própria contabilidade ('01'12''). Relatou que diante do inadimplemento de vários
tributos teve que novamente realizar o pagamento por conta própria, não sendo
reembolsado pelos acusados das quantias que despendeu para regularizar sua
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situação perante o fisco ('02'20''). (fl. 813 – transcrição da sentença).

Digno de nota é o depoimento judicial do ofendido Valcir Carlos
Grazzena, proprietário da Grazzena & Grazzena Ltda., que assim afirmou:

Que desde a abertura de sua empresa, ocorrida no ano de 2005, sempre
apresentou ao escritório de contabilidade dos acusados os valores devidos com
impostos, sob o compromisso de que expedida a guia o próprio escritório de
contabilidade procederia ao pagamento dos tributos, ocasião em que lhe era
entregue recibo com valores pormenorizados dos tributos devidos e dos honorários
cobrados ('01'18''). Disse que realizou o pagamento dos tributos inadimplidos pelos
acusados. Informou, ainda, que formalizou um acordo com os acusados para ser
ressarcido dos prejuízos, mas acabou por não ser honrado após o vencimento da
quarta prestação ('04'11''). Afirmou que a primeira vez que compareceu ao escritório
para realizar o pagamento dos tributos, foi atendido pelo acusado Leandro Francisco
Zotti, mencionando que não se recorda o nome dos outros funcionários que o
atenderam nos meses subsequentes ('08'43''). (fl. 813 – transcrição indireta da
sentença).

O contador Fiorelo Ruviaro, profissional contratado por algumas das
empresas lesadas para realizar a apuração dos valores apropriados indevidamente,
narrou à autoridade judiciária o seguinte:

Que, com base nos recibos emitidos pelo escritório de contabilidade dos
acusados, pode apurar que tais quantias indicadas não eram, efetivamente,
repassadas aos cofres públicos. Constatou, ainda, que as informações repassadas
aos órgão governamentais não eram verdadeiras, ou seja, indicava-se tributo menor
do que o devido para que fosse recolhido imposto a menor ('02'43''). Explicou, desta
forma, que a apropriação se dava de duas formas, em alguns casos não houve
recolhimento de tributo e em outros o pagamento era a menor do que indicado no
recibo ('04'04''). (fls. 813/814 – transcrição indireta da sentença).

Conforme já exposto em sentença, a síntese do trabalho realizado pelo
contador Fiorelo Ruviaro pode ser visualizada no quadro abaixo, o qual fornece a
dimensão do montante apropriado das várias empresas vítimas:

EMPRESA

QUANTIA COBRADA
PELA

CONTABILIDADE
DOS ACUSADOS

PARA
PAGAMENTOS DE

TRIBUTOS

VALOR
EFETIVAMENTE

PAGO AO ESTADO

DIFERENÇA
INDEVIDAMENTE

APROPRIADA FLS.

Grazzena &
Grazzena Ltda R$ 13.423,22 R$ 2.436,19 R$ 10.987,03 409/415

Transportes
Vieira Lopes Ltda R$ 137.071,46 R$ 17.350,58 R$ 119.720,88 434/449
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Fuhr & Dickel
Ltda

R$ 12.125,25 R$5.508,11 R$6.617,14 452/453

TOTAL R$ 137.325.05*

* valor acima declinado não foi corrigido monetariamente

O depoente Rubinho Lunge, representante das empresas EPI
Engenharia e Representações Comerciais Ltda. e Geral Nutri Ltda., declarou em juízo
o que se segue:

Que mensalmente levava até o escritório de contabilidade dos réus o
movimento financeiro das empresas. Que calculado os tributos devidos deixava na
mesma ocasião dinheiro para pagamento destas obrigações ('01'23''). Mencionou
que teve que realizar, além do pagamento do Imposto Sobre Serviço, o
adimplemento de contribuições previdenciárias para poder postular sua
aposentadoria na via administrativa. Revelou que desconsiderando a correção
monetária teve um prejuízo na ordem de treze mil reais, sem que houvesse qualquer
ressarcimento ('02'19''). (fl. 813 – transcrição indireta da sentença).

No ponto, como bem observado pelo juiz sentenciante, cabe salientar
que:

conquanto as empresas EPI Engenharia e Representações Comerciais Ltda e
Gera Nutri Ltda não tenham contratado os serviços do referido contador, extrai-se
dos documentos de fls. 416/431 e fls. 627/632, que a vítima Rubinho Lange
efetivamente teve um prejuízo de R$ 9.751,33 (nove mil e setecentos e cinquenta e
um reais e trinta e três centavos) - importância que não incide correção monetária -,
quantia que foi desembolsar para adimplir ISS e Contribuição Previdenciária que
estavam atrasados em decorrência da apropriação da quantia perpetrada pelo
escritório de contabilidade dos acusados. (fl. 814).

Na instrução processual, a depoente Leonice Parizotto Camargo, que
trabalhou por 12 (doze) anos no escritório de contabilidade dos acusados, findando a
relação empregatícia no ano de 2006, consignou:

Que alguns clientes realizavam o pagamento de tributos diretamente no
escritório de contabilidade dos acusados, ocasião em que ao receber o dinheiro lhes
entregava o recibo com as especificações do que estava sendo pago e após, a
pecúnia era repassada ao acusado Edson. Somente depois era remetido ao setor de
contabilidade para que se efetuasse o pagamento junto aos órgãos públicos
('02'08''). Reiterou ao afirmar que todas os pagamentos passavam pelas mãos do
acusado Edson, já que a guia vinha para o setor financeiro onde se confeccionava o
recibo, depois a guia juntamente com o dinheiro eram entregues aos acusados
('05'48''). Asseverou dizendo que o dinheiro que recebia dos clientes destinados ao
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pagamento de tributos era diariamente entregue ao acusado Edson, era quem
preenchia as guias, inclusive. Mencionou que na ausência de Édson quem recebia
as importâncias era o acusado Leandro Francisco Zotti ('09'40''). (fl. 815 – transcrição
indireta da sentença).

Merece destaque, também, o relato judicial conferido pela testemunha
Simone Funes, funcionária que exerceu a chefia do setor de recursos humanos do
escritório de contabilidade dos apelantes, senão vejamos:

Que quando iniciou-se os problemas por falta de pagamento de tributos, por
meio de reunião, os acusados mencionaram à declarante de que teriam se
apropriado de alguns valores, mas que não era para se preocupar que iriam colocar
tudo em dia. Que os acusados assumiram perante funcionários a responsabilidade
pelo ocorrido ('04'09''). Esclareceu que os acusados não só se responsabilizaram
com o ressarcimento dos valores apropriados, mas com a própria conduta de ter se
apoderado da pecúnia que a eles foi confiada ('06'05''). Afirmou que quando um
cliente pagava tributos no escritório de contabilidade eram preenchidos dois recibos,
um era entregue ao cliente e outro permanecia no escritório. Após a entrega do
dinheiro, os valores e o recibo eram repassados ao acusado Edson ('06'29'').
Explicou que os valores pagos pelos clientes sempre chegavam as mãos dos
acusados Edson ou Leandro, diariamente e em três ocasiões distintas durante o
expediente, uma antes do meio-dia, a segunda no final do horário bancário e a
terceira no final do período vespertino ('07'19''). Mencionou que o acusado Leandro
trabalhava no setor de contabilidade, mas nos últimos aos assumiu o setor financeiro
do escritório. Asseverou que Leandro sempre teve participação efetiva na
administração do escritório de contabilidade, até porque trabalhava na mesma sala
com o acusado Edson ('07'53''). (fls. 815/816 – transcrição indireta da sentença).

Vê-se, portanto, que os depoimentos prestados pelas testemunhas
Leonice Parizotto Camargo e Simone Funes Â– funcionárias que exerceram,
respectivamente, o comando do setor financeiro e de recursos humanos do escritório
Zotti & Zotti Sociedade Simples Ltda. Â– não deixam qualquer margem de dúvida da
efetiva participação dos acusados na apropriação dos valores que lhes foram
confiados pelas vítimas para o pagamento de tributos.

A alegação dos recorrentes no sentido de que os valores foram
desviados por funcionários da empresa Â– os quais eram responsáveis pela
arrecadação do dinheiro junto aos clientes e, posteriormente, pelo pagamento das
guias na rede bancária Â–, desacompanhada dos nomes dos supostos autores das
apropriações, mostra-se frágil e pouco crível no contexto probatório dos autos, como
bem observou o magistrado a quo em trecho da sentença:

O rodízio de funcionários no setor financeiro é fato confirmado pelo próprio réu
Edson Luís Zotti ('11'53''), bem como pelas testemunhas Leonice Parizotto Camargo
('03'11'' e '06'12''), Simone Funes ('14'51''), Anderson Canal ('02'47'') e Marciano da
Silva Piazentini ('06'57'').

Frisa-se que esta intenção de tentar atribuir a pratica delitiva a funcionários da
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empresa não ganha credibilidade pelo simples fato de que o setor financeiro,
encarregado pelo recebimento dos valores, foi comandado por vários funcionários
entre os anos de 2005 a 2008, não parecendo verossímel de que todos teriam
inclinação para cometer o crime de apropriação indébita de forma oculta sem que os
acusados pudessem ter ciência deste desvio de conduta.

Se algum funcionário tivesse realmente retido indevidamente alguma quantia
de dinheiro entregue por clientes, certamente o crime abrangeria apenas a época em
que tal funcionário tivesse exercido suas funções no setor financeiro, o que
efetivamente não é o caso dos autos, onde se observa que o crime de apropriação
indébita foi perpetrado por vários anos e em um setor do escritório de contabilidade
que teve significativo rodízio de funcionários. (fls. 816/817).

Logo, notório que os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes
competia, de sorte que, uma vez limitando suas alegações a meros apontamentos, a
versão apresentada resta derruída, até porque, conforme um dos princípios gerais do
direito, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Vale frisar que os recibos acostados às fls. 345 e 346 foram assinados
pelo acusado Leandro Francisco Zotti, fato que demonstra a sua participação em
coautoria com seu irmão Edson Luís Zotti na prática delitiva, "até mesmo porque
segundo testemunhas, sempre atuou de forma ativa na administração do escritório de
contabilidade, bem como exerceu chefia direta nos últimos anos sobre os funcionários
que trabalhavam no setor financeiro, vindo a substituir o acusado Edson que até
então era encarregado deste setor." (fl. 816).

Não é demais lembrar que os recorrentes figuravam como sócios
proprietários da empresa Zotti & Zotti Contabilidade, de modo que, pela posição de
comando ocupada, detinham pleno conhecimento acerca das transações comerciais
efetuadas pelo seu estabelecimento comercial, sendo inadmissível a alegação de
desconhecimento da gerência do escritório.

Ademais, ainda que não fosse verdade a informação declinada por
funcionários da empresa, de que todos os valores recebidos pela empresa eram
repassados ao acusado Edson e, esporadicamente, ao réu Leandro, mostra-se pouco
crível que uma prática criminosa levada a efeito por tão longo tempo não despertasse
os olhares dos codenunciados, a quem incumbia o dever legal de cuidado e vigilância
sobre as atividades desenvolvidas pela própria empresa. Por isto, a mera menção à
"desorganização" da empresa não é suficiente para afastar a responsabilidade penal
imputada, notadamente quando há provas robustas que amparam a versão
acusatória.

O apelante Leandro, é bom ressaltar, sempre participou ativamente da
administração do escritório de contabilidade juntamente com seu irmão. Nos últimos
anos, inclusive, assumiu o setor financeiro da empresa após afastamento do réu
Edson e, ainda assim, as apropriações indevidas continuaram a ser perpetradas, o
que demonstra a efetiva coautoria do acusado Leandro na prática dos crimes
narrados na denúncia.

Diante de tais circunstâncias, é inegável a presença do animus rem sibi
habendi na conduta dos agentes, de modo que descabe cogitar de absolvição por
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inexistência de dolo.
Como bem anotou o magistrado a quo, a apropriação indébita é um

crime que se caracteriza por uma situação de quebra de confiança, uma vez que a
vítima espontaneamente entrega um objeto ao agente, e este, depois de já estar na
sua posse ou detenção, inverte seu ânimo em relação ao objeto, passando a se
comportar como se dono fosse (fl. 817).

É o que se demonstrou no caso sub judice, uma vez que os apelantes,
na administração do escritório de contabilidade do qual eram sócios, aproveitaram-se
da relação de confiança estabelecida com seus clientes e apropriaram-se de dinheiro
alheio destinado ao pagamento de encargos tributários, deixando de adimplir as
obrigações tributárias pactuadas e não restituindo os valores despendidos pelas
empresas vítimas.

Registre-se, por fim, que a imputação de estelionato pela cobrança de
valor maior do que o devido para pagamento de tributos foi desclassificada para o
delito de apropriação indébita. No ponto, a fim de não incidir em fastidiosa tautologia,
colaciona-se trecho da sentença no qual a questão foi analisada e dirimida:

Infere-se do conjunto probatório, em especial das perícias contábeis e
declaração do contador Fiorelo Ruviaro que não houve, em suma, cobrança de
valores maiores do que o tributo devido, mas sim o valor cobrado normalmente era o
correto, mas efetivamente o lançamento do tributo se dava em patamares menores
do que o devido, o que permitia aos acusados apoderarem-se de maior quantia de
dinheiro entregue por seus clientes.

As vinte e quatro condutas descritas na denúncia não se coadunam com a
conduta descrita no artigo 171 do Código Penal, pois não existiu emprego de fraude,
pelo menos não aferido pelo elenco probatório, razão pela qual a imputação deve ser
desclassificada para o delito do artigo 168 do Código Penal, pois há prova
contundente de que os acusados receberam tais valores de seus clientes para
pagamento de tributos, mas nas guias de recolhimento anotavam valores menores
do que os que foram cobrados.

Registro que, apesar de a conduta ter sido capitulada no artigo 171 do Código
Penal, não há prejuízo à defesa dos acusados em razão da subsunção em outro tipo
penal, diante da regra preconizada no artigo 383 do Código de Processo Penal,
notadamente porque o réu deve defender-se dos fatos que lhe foram imputados, e
não da capitulação descrita, o que não ofende o princípio da correlação. (fls.
819/820).

Assim sendo, diante do extenso arcabouço probatório colacionado aos
autos, torna-se inegável a autoria delitiva, bem como o dolo na conduta dos
recorrentes, tendo em vista que estes, em razão de seu ofício de contador e na
administração de escritório de contabilidade, apropriaram-se de valores entregues por
seus clientes para a quitação de tributos, utilizando tal quantia livre e
conscientemente como dinheiro próprio em prejuízo alheio.

De outro vértice, conquanto não tenha sido objeto de impugnação pela
defesa, cabe consignar que não há dúvidas quanto à incidência ao caso da majorante
prevista no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, porquanto a prática delitiva ocorreu no
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exercício de profissão ou ofício, na medida em que os recorrentes foram contratados
pelas vítimas para que exercessem a atividade contábil das empresas.

Por todo o exposto, evidenciado o dolo na conduta dos recorrentes, em
havendo provas que sustentam a tese acusatória, mantém-se a condenação dos
apelantes pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.

3 Da dosimetria
Os apelantes foram condenados pela prática dos mesmos crimes em

continuidade delitiva, tendo sido aplicadas a eles idênticas sanções penais. Em suas
razões, a defesa pleiteou a diminuição da reprimenda corporal fixada, pretensão que
comporta provimento.

Considerando que os réus possuem situação processual idêntica, o
exame da pena ocorrer de maneira conjunta.

Fixada referida premissa, nota-se que na primeira etapa do cálculo, o
magistrado singular, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal, acertadamente reputou desfavorável o aspecto relacionado às
circunstâncias do crime, haja vista a expressiva quantia de numerário apropriada
indevidamente e pelo fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes.

Ainda na etapa inaugural, mostra-se necessária a correção do aumento
fracionário adotado, pois, nos termos do entendimento já consolidado no âmbito deste
tribunal, a majoração da pena-base, em regra, deve ocorrer no patamar de 1/6 (um
sexto) para cada circunstância judicial negativa, devendo incidir sobre a pena mínima
cominada in abstrato.

Colige-se precedente desta Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1.
DOSIMETRIA. 1.1. CONDUTA SOCIAL. TRÁFICO COMO MEIO VIDA. 1.2.
PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. 1.3. NATUREZA
DA DROGA CONFISCADA. ACRÉSCIMO MANTIDO (LEI 11.343/06, ART. 42). 1.4.
PENA-BASE. MÉTODO DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO PARA O PATAMAR DE 1/6
UTILIZADO POR ESTA CORTE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
NEGATIVA. […] 1.4. O cômputo do patamar de 1/6, como limite para o aumento de
cada circunstância judicial negativa, afeiçoa-se adequado não só por traduzir o
entendimento reiterado desta Corte de Justiça, mas também porque é o quantum
mínimo estabelecido para majorar a sanção quando presente uma causa especial de
aumento. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap. Crim n.
2015.055220-6, de Itajaí, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 22-9-2015).

Contudo, considerando que o valor foi deveras expressivo, é necessário
promover um aumento acima da orientação predominante. Assim, no caso em tela,
acrescenta-se 1/3 (um terço) à pena-base, o que, considerando a existência de uma
circunstância desfavorável, promove-se a readequação na primeira etapa base para 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (quinze)
dias-multa.
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Na fase intermediária, o togado singular laborou com acerto ao
considerar a inexistência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

No estágio final, correto o aumento na fração de 1/3 (um terço) em
virtude incidência da majorante elencada no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, o que,
diante das modificações operadas nesta instância, conduz a pena definitiva de cada
um dos delitos para 1 (um) ano 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, além de 17 (quatorze)
dias-multa.

Por fim, quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva ao caso (CP,
art. 71, caput), cabe destacar que, em atenção aos precedentes deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça, deve-se adotar como critério a quantidade de infrações
praticadas, a fim de se chegar a uma fração justa e proporcional no intervalo de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços).

Assim, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.

In casu, em se verificando a prática confirmada de mais de 300
(trezentos) crimes contra as vítimas, conclui-se que o patamar fracionário de 2/3 (dois
terços) foi corretamente aplicado pelo magistrado a quo, de modo que a pena final
resta fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
mantendo-se os termos da sentença quanto ao regime prisional aplicado e a
substituição da reprimenda corporal.

Oportuno salientar que o magistrado aplicou o total de 6.776 (seis mil
setecentos e setenta e seis) dias-multa, valendo-se da regra disposta no art. 72 do
Código Penal, mediante a soma das penas de multa cada um dos mais de trezentos
delitos cometidos.

No entanto, em que pese o entendimento preconizado, entende-se que
a pena pecuniária deve ser reduzida ex officio, uma vez que, no caso de crime
continuado, não há falar em concurso de crimes, mas em delito único, devendo o
aumento da sanção pecuniária seguir a fração disposta no art. 71, caput, do Código
Penal, de acordo com o caso concreto.

A despeito da divergência doutrinária e jurisprudencial relativa ao tema,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento neste sentido, senão
vejamos:

[...] 3. O art. 72 do Código Penal restringe-se aos casos dos concursos material
e formal, não se encontrando no âmbito de abrangência da continuidade delitiva. [...]
(HC n. 221782/RJ, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. em 20-3-2012).

No mesmo rumo:

[...] 3. Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas
hipóteses de reconhecimento da continuidade delitiva, não incide o disposto no art.
72 do Código Penal. [...] (HC n. 124398/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em
14-4-2009).
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Neste sentido: vide REsp n. 909.327/PR, rel. Minª. Maria Thereza de
Assis Moura, j. em 7-10-10; REsp n. 858.741/PR, rel. Minª. Laurita Vaz, j. em 10-8-10;
e HC n. 120.522/MG, rel Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 3-2-2009.

O entedimento desta Segunda Câmara Criminal não destoa:

[...] 5. A pena de multa, no caso de continuidade delitiva, deve ser calculada
sofrendo acréscimo da mesma fração dirigida à sanção corporal; a regra do art. 72
do Código Penal é dirigida apenas aos concursos formal e material. Tal medida, caso
inexistente recurso específico, deve ser implementada de ofício. 6. Ausentes
informações seguras das condições financeiras do acusado, deve a prestação
pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade ser estabelecida no mínimo
legal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; REDUÇÃO, EX
OFFICIO, DA PENA DE MULTA. (Apelação Criminal n. 2014.058741-9, de Campos
Novos, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 11-11-2014).

Por essa razão, faz-se necessário sopesar a pena de multa em
observância à fração de aumento aplicada à pena corporal, que é de 2/3 (dois terços),
alcançando-se, assim, o montante de 28 (vinte e oito) dias-multa, tal como acima
estabelecido.

3 Da prescrição
Compulsando o caderno processual, verifica-se a necessidade de ser

reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa,
pela pena in concreto, em relação aos crimes praticados pelos recorrentes,
providência que se adota ex officio, nos termos dos art. 61 do Código de Processo
Penal.

Isso porque as penas impostas no referido acórdão, para cada um dos
delitos, alcançaram o montante de 1 (um) ano 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão.

Desse modo, levando-se em consideração as reprimendas
concretamente aplicadas, tem-se que o prazo para a prescrição retroativa dos delitos
é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Logo, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em
10-12-2009 e que a publicação da sentença condenatória deu-se em 23-7-2014, à
míngua de ocorrência de qualquer outro ato processual interruptivo do prazo
prescricional que não o recebimento da peça acusatória, nítido é o transcurso de mais
de 4 (quatro) anos entre os referidos marcos processuais interruptivos, mostrando-se
imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes Edson Luís
Zotti e Leandro Francisco Zotti pela prescrição da pretensão punitiva, em sua forma
retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, ambos do Código Penal, e art.
61 do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, o voto é no sentido de dar parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena dos acusados e, de ofício, verificado o trânsito em julgado
da reprimenda aplicada, decretar extinta a punibilidade de Edson Luís Zotti e Leandro
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Francisco Zotti pela prescrição da pretensão punitiva, em sua forma retroativa, com
fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de
Processo Penal.
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