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CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
2014.080210-8, da comarca de São Miguel do Oeste (Vara Criminal), em que é
apelante Mauro de Souza, e apelado Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr.
Desembargador Jorge Schaefer Martins (Presidente), e o Exmo. Sr. Desembargador
Rodrigo Collaço.

O conteúdo do presente acórdão, nos termos do § 2º do artigo 201 do
Código de Processo Penal, deverá ser comunicado pelo juízo de origem.

Florianópolis, 17 de dezembro de 2015.

Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer
RELATORA
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RELATÓRIO
O Ministério Público da Comarca de São Miguel do Oeste ofereceu

denúncia contra Mauro de Souza, pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos no
artigo 171, caput, e artigo 168, caput, ambos do Código Penal, conforme os seguintes
fatos narrados na peça acusatória:

"Em dias e horários a serem apurados, em locais diversos, porém ao longo do
mês de julho de 2009, no município de São Miguel do Oeste/SC, o denunciado
Mauro de Souza obteve vantagem ilícita mediante meio fraudulento, causando
prejuízo ao Diretório Central de Estudantes (DCE) da Universidade do Oeste de
Santa Catarina, do qual era membro da diretoria como diretor de Políticas Estudantis.

Da análise dos fatos, infere-se que o denunciado era o responsável pelas
compras feitas para a loja do referido diretório, sendo que o pagamento dos
fornecedores se dava por meio de cheques pré-datados da Caixa Econômica
Federal, cuja conta corrente é a de n 2219-7, agência 0702,cujo titular é o próprio
Diretório Central. Os cheques poderiam ser assinados tanto pelo presidente como
pelo tesoureiro do Diretório, e era repassados, posteriormente para Mauro de Souza
a fim de que fosse efetuado o pagamento dos materiais adquiridos. Contudo, o ora
denunciado não entregava os referidos cheques aos fornecedores, utilizando-s para
o pagamento das suas despesas particulares e solicitando das empresas
fornecedoras a emissão de boletos bancários para o pagamento das compras, os
quais, por sua vez, nunca foram entregues aos demais membros da diretoria.

Consta ainda que o denunciado, em ocasião distinta, entretanto no ano de
2009, apropriou-se de valores em espécie dos quais tinha posse, uma vez que
seriam destinados para patrocinar um evento do Centro Acadêmico. Esses valores
referem-se, respectivamente, a R$ 250,00 da Choperia Chaplin e a R$ 300,00 da
Loja Benoitt".

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença (fls. 225/235),
com o seguinte dispositivo:

"Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia,
razão pela qual CONDENO o réu MAURO DE SOUZA à pena de 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, e
limitação de final de semana, a serem especificadas no Juízo da execução, e
ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal, por infração
aos preceitos dos artigos 171, caput, e 168, caput, na forma dos artigos 69 e
71, todos do Código Penal".

Inconformado, o réu apresentou recurso de apelação (fls. 278/299),
aduzindo inicialmente, que o delito de estelionato não restou configurado, tendo em
vista a comprovação nos autos de que a vítima não sofreu qualquer prejuízo,
tampouco o acusado obteve vantagem indevida. Alternativamente, pugna pelo
reconhecimento do privilégio previsto no artigo 171, §1º, do Código Penal, por
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entender preenchidos os requisitos legais. Com relação ao crime de apropriação
indébita, busca sua absolvição sob o argumento de estar provado que o dinheiro
recebido de patrocinadores serviu para o pagamento de contas da própria vítima, não
havendo qualquer retenção indevida por parte do réu. Alternativamente, também
pleiteia o reconhecimento do privilégio insculpido no artigo 170 do Código Penal. Por
fim, em comum aos dois delitos, a defesa busca a aplicação da figura do
arrependimento posterior, pois estaria comprovada a restituição à vítima dos valores
auferidos de maneira fraudulenta.

Contrarrazões da acusação às fls. 322/339, pelo parcial provimento do
reclamo para absolver o réu de algumas condutas descritas na denúncia e,
consequentemente, redimensionar a reprimenda no tocante à fração de aumento da
continuidade delitiva.

Lavrou parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. Sr. Dr.
Joel Rogério Furtado, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.

Este é o relatório.

VOTO
O recurso merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos

de admissibilidade.
Cuida-se de apelação criminal interposta por Mauro de Souza, contra

sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos,
além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, por infração aos artigos 171,
caput, e 168, caput, na forma dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal.

Segundo consta, o réu era ao tempo do crime, Diretor de Políticas
Estudantis do Diretório Central de Estudantes da UNOESC Campus de São Miguel do
Oeste, sendo que, aproveitando-se da função que exercia, teria utilizado em proveito
próprio cheques emitidos pelo DCE para o pagamento de fornecedores. Além disso,
em duas oportunidades, teria se apropriado de valores recebidos de empresas
patrocinadoras de eventos do DCE.

Pois bem, para evitar qualquer confusão, passo a analisar o recurso da
defesa separadamente de acordo com as teses propostas.

I Â– Do crime de estelionato:
Como sumariado, o acusado teria usado para fins particulares, cheques

emitidos pelo Diretório Central de Estudantes da UNOESC Â– São Miguel do Oeste
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para pagar fornecedores de materiais e serviços adquiridos e contratados pelo
Diretório.

Em cinco oportunidades o réu teria intermediado a negociação com os
aludidos fornecedores, sendo que para as empresas ele solicitava a emissão de
boletos bancários para o pagamento parcelado de determinadas quantias, enquanto
que para o tesoureiro e para o Presidente do DCE, solicitava os cheques que,
posteriormente, usava em proveito próprio.

Desta forma, o DCE recebia os produtos e serviços tecnicamente
adquiridos e contratados, enquanto as empresas aguardavam a promessa de
quitação dos boletos emitidos. Contudo, o engodo foi descoberto na medida em que
as contas foram vencendo e o pagamento não era formalizado.

O golpe narrado acima, a princípio, foi aplicado em cinco lugares
distintos: na empresa Backes Indústria de Bolsas Ltda, cujo prejuízo suportado foi de
R$ 3.041,50; na empresa Vidraçaria Ramos, o prejuízo foi de R$ 720,00; na empresa
Destaque Brindes de R$ 1.375,50; na Zoom Indústria e Comércio de Confecções de
R$ 1.372,00; e na Marli Terezinha Ribeiro Â– ME de R$ 980,00; totalizando em R$
7.489,00.

Referido montante, contudo, não representa o prejuízo final suportado
pelo Diretório. Como se verá adiante, o Presidente da agremiação reconhece um
prejuízo estimado entre 04 e 05 mil reais.

Dito isso, consigno que a materialidade delitiva decorre dos documentos
de fls. 42/49, 52/63, 69, 83, 89, 94, 96/98 e 103, bem como do Auto de Exibição e
Apreensão de fl. 88. Afora isso, a prova oral coligida ao longo da instrução criminal
conforta não só o reconhecimento da autoria dos delitos, como também a existência
de todos os crimes supra elencados.

Nesse prisma, colhe-se das declarações extrajudiciais de Paulo Ricardo
Drumm, Presidente do DCE na época dos fatos:

"[...] que é presidente do Diretório Central de Estudantes da UNOESC –
Campus de São Miguel do Oeste desde 18 de junho de 2009, conforme ata de
eleição e posse apresentada nesta ato; que também faz parte da diretoria, como
Diretor de Políticas Estudantis, Mauro de Souza; que Mauro ficou responsável por
organizar a 'Lojinha do DCE', onde venderiam produtos personalizados dos cursos;
que Mauro fazia contato com os fornecedores e adquiria os produtos para o DCE,
quando então o declarante emitia os cheques para pagamento e entregava para
Mauro pagar os fornecedores; ocorre que Mauro recebia os cheques e se apropriava
dos mesmos para uso particular, e mandava que fossem emitidos boletos pelos
fornecedores, para pagamento posterior das mercadorias; que isso aconteceu com a
empresa Backes Indústria de Bolsas Ltda, de Guarujá do Sul; Vidraçaria Ramos;
Destaque Brindes; e Zoom Ind. e com. De Confecções Ltda, conforme documentos
apresentados neste ato; que todos os cheques emitidos são da Caixa, conta corrente
2219-7, agência 0702; que no final do mês de setembro, o declarante telefonou para
a empresa Backes para solicitar que aguardassem para depositar o cheque, pois não
havia saldo suficiente na conta, quando então soube que Mauro não havia entregue
nenhum cheque naquela empresa, e que a empresa havia emitido boletos para
pagamento das mercadorias; que diante disso telefonou para as outras empresas,
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onde soube, da mesma forma, que Mauro não havia entregue os cheques para
pagamento; que também havia sido realizado um coquetel na inauguração da nova
sede do DCE, cuja organização ficou a cargo de Paula Licks, dona da Cantina da
Universidade, a qual é sócia de Marli Terezinha Ribeiro – ME; que para pagamento
das despesas com o coquetel, foram emitidos 02 cheques no valor de R$ 493,00, os
quais foram entregues para Mauro quitar a dívida, contudo a dívida não foi quitada
[...] (fls. 04 e 05)".

E:

"[...] que quanto aos 02 cheques de Carlos Pelegrini no valor de R$ 670,00,
afirma que ambos foram devolvidos pelo banco por insuficiência de fundos; que
esclarece também em momento algum recebeu os boletos dos fornecedores
referente as compras que Mauro fez; que o declarante apenas teve acesso aos
boletos quando fizeram a tentativa de acerto com Mauro, e ele entregou os 02
cheques de R$ 670,00 para ressarcir o DCE, devolveu alguns cheques do DCE e
entregou os boletos das empresas, os quais até então estavam com ele; que
portanto não é verdade que os boletos eram enviados pelo correio para o DCE [...]
(fl. 80)."

Corroborando os seus depoimentos extrajudiciais, Paulo Ricardo
Drumm, narrou em juízo que (transcrição conforme a sentença):

"[...] à época dos fatos, era presidente do DCE, Diego Crevelatti era o
tesoureiro e o acusado Mauro era diretor de políticas estudantis e, além disso, este
também exercia a profissão de vendedor. Porque Mauro já possuía contatos em
razão de seu labor, ele ficou responsável por contatar fornecedores. O declarante
emitia cheques para que ele pagasse as mercadorias adquiridas para o DCE.
Segundo informou, no entanto, o Diretório teve problemas financeiros, razão pela
qual ligou para um fornecedor de Jaraguá do Sul, de nome Marcos, e pediu para ele
segurar os cheques. Foi informado por Marcos, contudo, que ele não havia recebido
qualquer cheque do acusado, de titularidade do Diretório. Assim, ligou para os outros
fornecedores e descobriu que eles também não haviam recebido os cheques do
DCE, emitidos para pagamento das mercadorias. Percebeu, portanto, que Mauro
havia se apropriado dos cheques e pedido para os fornecedores emitirem boletos
para pagamento. Depois disso, o DCE foi obrigado a pagar os boletos e os cheques.
Após uma reunião com os outros integrantes do DCE, concederam o prazo de uma
semana para o acusado resolver a situação, contudo, ele disse que não teria como
pagar e arcou com apenas parte do prejuízo que girava entre quatro e cinco mil
reais. Para tanto, acusado emitiu dois cheques. Além disso, o DCE iria fazer uma
atividade, o "arraiá dos universitários", e o acusado foi buscar patrocínio para o
boletim informativo em alguns estabelecimentos, dentre os quais a Chaplin e a loja
Benoit, contudo não repassou o dinheiro para o DCE. Também não tem noticia de
que o acusado tivesse adimplido alguma conta do DCE, até porque o diretório
posteriormente [sic] acabou adimplindo parte das dívidas não quitadas na gestão do
declarante. [...]".

No mesmo sentido e confirmando o modus operandi utilizado pelo réu,
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estão os depoimentos dos empresários que deveriam ter recebido os cheques, mas
que foram enganados a emitir boletos bancários.

Marli Teresinha Ribeiro disse (fl. 73):

"[...] que possui a empresa Marli Teresinha Ribeiro ME, que é responsável pela
cantina da UNOESC; que no mês de agosto de 2009 foi contratada pelo DCE da
UNOESC para fazer um coquetel para um evento que aconteceu no campus da
UNOESC; que foram servidos salgados e bebidas, num valor total aproximado de R$
980,00; que quem contratou os serviços foi Mauro de Souza, diretamente com a
gerente da cantina Marilei Paula Licks; que não receberam nenhum cheque do DCE
para pagamento das despesas; que até o momento da dívida não foi paga; que
mantiveram contato com o presidente do DCE, Paulo Drumm, o qual disse que havia
emitido cheques do DCE para pagamento, os quais teria entregue para Mauro; que
Paulo disse que iria tentar resolver a situação [...]."

Por sua vez, Marcos Roberto Backer narrou (fl. 76):

"[...] que é proprietário da empresa Backes Indústria de Bolsas Ltda ME, com
sede em Guarujá do Sul/SC; que no mês de julho de 2009 a pessoa de Mauro de
Souza, fez encomenda de produtos de sua empresa para o DCE da UNOESC de
São Miguel do Oeste; que os produtos foram confeccionados, quando telefonaram
para Mauro, que solicitou que fossem emitidos boletos para pagamento de forma
parcelada; que foi feita a entrega de produtos diretamente para Mauro, na sala do
DCE na UNOESC de São Miguel do Oeste, que junto com os produtos, foram
entregues os boletos para Mauro; que o valor da venda foi de R$ 2.373,00, e para
parcelamento do pagamento foram emitidos 03 boletos no valor de R$ 791,00; que
portanto não recebeu cheques do DCE para pagamento dos produtos; que no mês
de agosto de 2009, Mauro fez nova encomenda de produtos, no valor de R$ 668,50;
que tais produtos também foram entregues em mãos para Mauro, no pátio do
Campus Â“BÂ” da UNOESC, juntamente com 02 boletos no valor de R$ 344,25 cada
um; que no final do mês de agosto de 2009, alguns dias depois da data de
vencimento do primeiro boleto, recebeu telefonema de Mauro, o qual disse que não
haviam pago a primeira parcela da dívida pois não estavam conseguindo vender os
produtos, e pediu para o declarante aguardar mais alguns dias; que o declarante
concordou; que após alguns dias, o declarante recebeu telefonema de Paulo Drumm,
presidente do DCE, o qual pediu para o declarante segurar o cheque pré-datado por
mais alguns dias; que então o declarante disse que não havia recebido cheque
algum do DCE para pagamento dos produtos, e sim havia emitido boletos e entregue
para Mauro; que Paulo disse que haviam emitido 03 cheques e entregues para
Mauro, para que este repassasse ao declarante; que Paulo disse que iria resolver o
problema; que depois disso Mauro nunca mais contatou o declarante; que até o
momento a dívida não foi paga [...]."

Igualmente, são as declarações de Juliano Lippert (fl. 57):

"[...] que é proprietário da empresa Zoom Indústria e comércio de Confecções
Ltda; que Mauro de Souza, representando o DCE da UNOESC de São Miguel do
Oeste, entrou em contato com o declarante e encomendou de sua empresa a
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confecção de 14 jaquetas de seletel e 14 camisa gola pólo para uso pessoal dos
integrantes da diretoria do DCE; que o declarante confeccionou o que foi pedido e no
momento da entrega da mercadoria para Mauro, emitiu a nota fiscal, mas disse que
somente entregaria a mercadoria mediante pagamento com cheques, ou mediante
emissão de boletos bancários; que então Mauro pegou a Nota Fiscal e disse que iria
até o DCE buscar os cheques; que posteriormente Mauro voltou dizendo que seria
melhor que o declarante emitisse boletos; que então emitiu 03 boletos, sendo um
deles no valor de R$ 372,00 com vencimento para 11/09/2009 e outros dois boletos
no valor de R$ 500,00 com vencimento para 09/10 e 09/11; que entregou a
mercadoria para Mauro; que o declarante entregou os boletos em mãos à secretária
do DCE, Camila Marca, conforme comprovante apresentado; que Mauro estava no
local no momento; que depois de algum tempo o declarante recebeu telefonema de
Paulo Ricardo Drumm, presidente do DCE, o qual perguntou porque motivo o
declarante teria depositado o cheque antes da data do vencimento; que o declarante
disse que não havia recebido cheque algum do DCE e que teria emitido boletos; que
então descobriram que Mauro havia se apropriado dos cheques e não entregou ao
declarante, e também ele não havia entregue os boletos para o presidente do DCE;
que os boletos não foram pagos e portanto o declarante não recebeu o valor da
venda da mercadoria (R$ 1.372,00) até o presente momento [...]."

Em juízo, Juliano ainda esclareceu que (transcrição conforme a
sentença):

"[...] afirmou que o acusado solicitou alguns uniformes para o DCE e, segundo
o Diretório, a compra seria paga com cheques, mas no ato da retirada da
mercadoria, foram emitidos boletos com 30, 60 e 90 dias. Não sabe o que aconteceu
com os boletos. Sabe que, embora tenham sido emitidos os cheques pelo DCE, eles
não chegaram para o pagamento dos uniformes. Posteriormente, o DCE pagou a
dívida."

Antonio Marcos de Ramos, também confirmou o engodo (fl. 58):

"[...] que é proprietário da empresa Vidraçaria Ramos LTDA; que no mês de
julho de 2009, Mauro de Souza esteve na vidraçaria, representando o DCE da
UNOESC de São Miguel do Oeste, e comprou um balcão de vidro no valor de R$
720,00; que o balcão foi montado pela empresa do declarante na sala do DCE na
faculdade; que no mês de agosto Mauro voltou ao local para fazer o acerto do valor
do balcão, e solicitou que fosse emitido boletos para pagamento de forma parcelada;
que foram emitidos 03 boletos no valor de R$ 240,00 cada um com vencimento para
12/09/12/10 e 12/11; que entregou os boletos em mãos para Mauro, os quais foram
assinados por ele; que os boletos não foram pagos até o momento; que o declarante
foi procurado pelo presidente do DCE, Paulo Ricardo Drumm, o qual informou o que
havia ocorrido, ou seja, que o DCE havia entregue cheques para Mauro pagar a
vidraçaria, mas ele ao invés de pagar com os cheques solicitou a emissão de
boletos; que Paulo solicitou ao declarante que aguardasse que o DCE iria saldar a
dívida [...]".

E, por último, Cleber Roberto Stadtlober (fl. 101):
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"[...] que é sócio da empresa DESTAQUE BRINDES EPP, com sede nesta
cidade de Serra Alta, SC [...] que no ano de 2009, recebeu telefonema de uma
pessoa se identificando como sendo Mauro, e se denominou representante;
componente da diretoria DCE da UNOESC de São Miguel do Oeste, acertaram o
agendamento de uma visita; que em data e hora marcada foi até a cidade de São
Miguel do Oeste [...] que o pedido foi efetuado pelo Sr. Mauro de Souza, no dia 09 de
julho de 2009, nas dependências do DCE da Unoesc em São Miguel, isso após
solicitação do mesmo após ter visitado a empresa nesta cidade [...] a forma de
pagamento combinada foi através de boletos bancários enviados pelo Banco do
Brasil com vencimento para 30, 60 e 90 dias, após a emissão da Nota Fiscal Número
008977, emitida em 17 de julho de 2009; que os boletos tinham vencimento fixado
em: 16/08/2009 RS=458,50, vencimento 15/09/2009, R$=458,50, e, vencimento para
15/10/2009, R$=458,50 [...] não recebeu cheques do DCE [...] as mercadorias foram
entregues nas dependências do DCE da Unoesc em São Miguel do Oeste, ao Sr.
Mauro de Souza [...] os boletos foram enviados através Banco do Brasil X Correios,
de que não há comprovantes de que foram entregues [...] a dívida foi renegociada
com a atual diretoria do DCE da Unoesc de São Miguel do Oeste, sendo que a
primeira parcela da mesma, foi paga através de depósito em conta corrente no dia
19/04/2010, no valor de R$ 500,00; que as outras parcelas estão combinadas para
depósito em conta corrente no dia 19/04/2010, no valor de R$ =500,00; que as
outras parcelas estão combinadas para depósito em 19/05/2010 e 19/06/2010, sendo
que o valor cobrado refere-se a mercadorias e as custos de cartório dos boletos não
pagos, sem incidência de juros [...]".

Como visto, os referidos depoimentos demonstram sem sombra de
dúvidas que houve a emissão de cheques pelos responsáveis pelo diretório
estudantil, bem como que as cártulas não chegaram ao destino, eis que, ao invés de
o réu pagar os fornecedores da agremiação, solicitou a emissão de boletos bancários,
os quais, diga-se de passagem, não foram quitados no vencimento.

Para sacramentar, imperioso destacar os depoimentos que comprovam
a utilização pelo acusado de alguns destes cheques para fins particulares, como por
exemplo, o de Edson Joner (fl. 82):

"[...] que é proprietário da empresa Áudio Tech, cuja Razão Social é Joner
Comércio de Peças e Acessórios Ltda-ME; que provavelmente no mês de agosto de
2009, Mauro de Souza esteve em seu estabelecimento para instalação de som num
veículo Fiat/Uno de cor azul de propriedade dele; que o valor dos serviços foi em
torno de R$ 60,00; que para pagamento do serviço Mauro entregou um cheque de
terceiros, não lembrando o nome do correntista, no valor aproximado de R$ 200,00;
que o declarante devolveu troco em dinheiro para Mauro; que tal cheque era
pré-datado, e na data do vencimento foi depositado e devolvido pelo banco por
insuficiência de saldo; que posteriormente Mauro esteve em seu estabelecimento e
trocou o referido cheque por outro, do DCE, no valor de R$ 343,00, novamente
pré-datado; que por se tratar de cheque do DCE o declarante imaginou que não
tivesse problema; que o declarante devolveu troco em dinheiro para Mauro; que tal
cheque foi depositado no banco na data agendada, mês de outubro, contudo
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também foi devolvido; que desde o mês de outubro não conseguiu mais contato com
Mauro; que na semana passada Mauro telefonou para o declarante dizendo que iria
pagar o valor do cheque, mas até o momento ele ainda não pagou [...]."

Igualmente, Gustavo Roberto Corona (fl. 61):

"[...] que representa a Factoring Vale Oeste Fomento Comercial Ltda; que
recebeu de Mauro de Souza 02 cheques da Caixa Econômica, da conta corrente n.
2219-6 em nome do Diretório Central de Estudantes, nos valores de R$ 180,00 e R$
343,00; que Mauro tinha uma dívida com o declarante e pagou-a com tais cheques
pré-datados; ocorre que na data do vencimento os cheques foram depositados no
banco mas foram devolvidos por contra-ordem, alínea 21; que tentou conversar com
Mauro para cobrar os cheques, mas não conseguiu contato; que também
conversaram com Paulo, presidente do DCE, o qual disse que iria verificar o que
havia acontecido, mas não recebeu mais retorno dele; que até então os cheques
estão com o declarante e não foram pagos; que estes foram os únicos cheques do
DCE que recebeu de Mauro de Souza [...]."

Do mesmo modo, Ivo Francisco Gerhardt (fl. 59):

"[...] que é proprietário da empresa Francar Veículos; que vendeu para Mauro
de Souza um veículo Fiat/Uno usado no valor de R$ 10.500,00; que como
pagamento do valor de entrada Mauro entregou outro veículo usado e o restante, no
valor de R$ 6.500,00 ele se comprometeu em pagar de forma parcelada; que após o
vencimento de 02 parcelas, o declarante telefonou para Mauro cobrando, quando ele
esteve no seu estabelecimento e entregou para pagamento 03 cheques da Caixa
Econômica, no valor de R$ 791,00, conta corrente n. 03002219-6 em nome do
Diretório Central de Estudantes; que os cheques eram pré-datados; que no
vencimento do primeiro cheque, este foi depositado pelo banco, mas foi devolvido
por insuficiência de saldo; que então telefonou novamente para Mauro, quando ele
acabou devolvendo o veículo ao declarante, ou seja, desfizeram o negócio; que
então o declarante devolveu os cheques do DCE para Mauro [...]."

Confirmando em juízo a versão apresentada, a testemunha Ivo,
esclareceu que (transcrição conforme a sentença):

"[...] que seu sócio vendeu um veículo para o acusado e este pagou com
cheques de uma associação vinculada à UNOESC, justificando que estaria na posse
dos cheques porque teria vendido agasalhos na referida universidade. No entanto, os
cheques foram depositados e devolvidos."

Vê-se, portanto, que o réu utilizou os cheques em proveito próprio e em
detrimento ao patrimônio alheio.

Tentando se justificar, o réu disse ao ser interrogado na fase policial que
(fls. 51/52):

"[...] que faz parte da diretoria do DCE na função de Diretor de Políticas
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Estudantis; que confirma que estava organizando a Â“lojinha do DCEÂ”; que fazia
contato com os fornecedores e fazia as compras; que recebia cheques do Presidente
Paulo e do Tesoureiro Diego para pagar os fornecedores; que como o declarante
estava passando por dificuldades financeiras, afirma que conversou com Paulo e
Diego, solicitando para usar os cheques pré-datados para negócios particulares, mas
se comprometeu em pagar os boletos, já que tinha valores para receber; que Paulo e
Diego concordaram; ocorre que o declarante acabou não recebendo os valores que
tinha previsto, e não pode quitar os boletos; que Paulo começou a pressionar o
declarante solicitando que o declarante resgatasse os cheques, mas o declarante
não conseguiu devido a dificuldade financeira; que além de Paulo e Diego, outros
integrantes da diretoria, Jones Pacheco e Jean Carlos Hames tinham conhecimento
disso; que afirma que 03 cheques no valor de R$ 791,00 entregou na empresa
Francar Veículos, os quais foram devolvidos pelo banco por insuficiência de saldo;
que posteriormente o declarante resgatou os cheques e devolveu ao DCE; que dois
cheques no valor de R$ 180,00 o declarante havia passado na Factoring Vale Oeste
Fomento Mercantil, dos quais apenas um havia sido depositado no banco e
devolvido; que o declarante também resgatou tais cheques e devolveu ao DCE; que
também trocou com sua irmã Vânia de Souza, dois cheques no valor de R$ 458,33,
tendo recebido dinheiro; que tais cheques posteriormente foram resgatados na
Mecânica MG Car, os quais estão com o declarante; que dois dos cheques do DCE
foram descontados no banco, sendo um no valor de R$ 458,33 e outro no valor de
R$ 180,00, sendo que o primeiro não lembra onde passou, e o último também foi
passado na Factoring; que fez um acerto com o DCE, devolvendo os cheques que
resgatou, além de entregar dois cheques no valor de R$ 671,00 e mais R$ 60,00 em
dinheiro; que ainda falta resgatar mais alguns cheques, um cheque de R$ 180,00 na
Factorin, 03 cheques de R$ 344,00 na Santa Helena Tur; que havia mais dois
cheques no valor de R$ 493,00 os quais trocou por dinheiro com Sergio Sefrin; que
quanto ao serviço realizado em seus veículos na Mecânica Bartz, afirma que Paulo
tinha conhecimento disse e autorizou o conserto, já que o declarante usou seus
veículos particulares para serviço do DCE, inclusive durante a campanha; que
quanto aos valores que o declarante recebeu de patrocínio para o Boletim
Informativo, das empresas Choperia Chaplin no valor de R$ 250,00, Loja Benoitt no
valor de R$ 300,00 e Gerbran no valor R$ 300,00; que tais valores o declarante usou
para pagamento de fornecedores do DCE, como Power Publicidade, onde Paulo
havia entregue cheque dele particular no valor de R$ 310,00 e que haviam sido
devolvidos pelo banco; que também pagou a empresa Camargo Center, não se
recordando o valor exato, e outra parte também pagou combustível que usou em seu
veículo para serviço do DCE; que quanto ao valor da rifa que o declarante recebeu,
afirma que se tratava do valor de R$ 37,50, cujo valor foi pago ao DCE quando do
acerto feito com Paulo; que tem intenção de resgatar os cheques faltantes no prazo
de 60 dias; que deseja consignar que pode se provar sua alegação de que Paulo
tinha conhecimento dos fatos, já que o boletim de ocorrência foi feito muito tempo
depois dos cheques já terem sido devolvidos pela banco e do vencimento dos
boletos; que esclarece também que os boletos emitidos pelas empresas
fornecedoras, eram encaminhados pelo correio para o endereço da UNOESC que
entregava ao DCE [...]."

Em juízo, por sua vez, o réu afirmou que (transcrição conforme a
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sentença):

"[...] realmente utilizou os cheques emitidos para o pagamento de fornecedores
do DCE, porém assim o fez com a ciência de Paulo e dos demais integrantes do
Diretório. À época, tinha adquirido uma dívida com Carlos Pelegrini e a cobrança por
parte de Carlos estava insuportável. Em certa oportunidade, comentou com Carlos
que tinha os cheques do DCE. Assim, Carlos pediu os referidos cheques e disse que
acaso o depoente não conseguisse cobrir os valores até o dia do vencimento, ele
resgataria os títulos. Os boletos que substituíram os cheques foram todos enviados
ao DCE e assinados pela secretária do diretório, inclusive. Os cheques que utilizou,
pagou ao DCE, não somente com os cheques mencionados como também com
depósitos anteriores. Os cheques que repassou ao DCE foram para cobrir outros que
ainda iriam ser descontados e a conversa feita com Paulo foi bem anterior ao registro
do Boletim de Ocorrência. Disse que ressarciu integralmente a dívida. Quanto à
alegação de que se apropriou de dinheiro de patrocínio, afirmou que utilizou o
dinheiro para pagar dívidas do próprio Diretório, uma vez que a universidade não
estava efetuando o repasse. Disse que os crimes foram lhe imputados apenas por
intriga dos outros integrantes."

Entretanto, não obstante as justificativas do acusado, os depoimentos
dos membros do DCE contradizem sua versão, de modo a demonstrar que ninguém
tinha conhecimento do engodo posto em prática pelo réu. Vejamos o que disse Diego
Cavelatti (fl. 38):

"[...] que é tesoureiro do Diretório Central de Estudantes da UNOESC, Campus
de São Miguel do Oeste; que Mauro de Souza exercia a função de secretário
adjunto; que o declarante assina os cheques do DCE, em conjunto com o Presidente
Paulo Ricardo Drumm; que Mauro ficou responsável pela organização da Â“Loja do
DCEÂ”; que Mauro entrava em contato com os fornecedores, fazia as compras,
repassava as notas, quando o declarante e Paulo entregavam à Mauro os cheques
para pagamento das compras; que Mauro fez compras nas seguintes empresas:
Backes Ind. de Bolsas, no valor de 688,50 e no valor de R$ 2.373,00; Zoom Ind. e
com. de confecções no valor de R$ 1.372,00; Destaque Brindes, no valor de R$
1.375,50; Vidraçaria Ramos, no valor de R$ 720,00; que para todos os pagamentos,
foram entregues cheques para Mauro, para pagamento de forma parcelada, ou seja,
pré-datados; que todos os cheques são da Caixa, agência 0702, conta corrente
2219-6; que também foi realizado um coquetel, tendo sido contratado as empresas
MM Bebidas, Marli Terezinha Ribeiro ME, a qual também adquiriu salgados da
empresa Claudia Alimentos, e para pagamento das despesas do coquetel foram
repassados à Mauro dois cheques no valor de R$ 493,00, para ele fazer o
pagamento; que um tempo depois, começaram a receber telefonemas das empresas
citadas, para cobrar os boletos referente as compras; que então descobriram que ao
invés de pagar os fornecedores com os cheques prédatados, Mauro fez as compras
e recebeu boletos bancários para pagamento, e se apropriou dos cheques; que
Mauro não entregou os boletos para o declarante, nem tampouco para o Presidente
do DCE; que verificaram que alguns cheques entregues para Mauro já haviam sido
descontados no banco, se tratando de 02 cheques no valor de R$ 180,00, de n.
900007 e 900008, e um cheque n. 900004 no valor de R$ 458,33; que alguns
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cheques foram devolvidos pelo banco por insuficiência de saldo; que diante desses
fatos cancelaram os outros cheques que haviam sido emitidos; que receberam
telefonema da Mecânica Bartz, cobrando cheques do DCE, referente a serviço de
manutenção de veículos Fiat/Uno de Mauro; que informaram que tal serviço deveria
ser cobrado diretamente de Mauro, e que o DCE estava acionando Mauro
judicialmente por ele ter usado cheques do DCE para serviços particulares; que além
disso, Mauro também contatou com algumas empresas para patrocínio do Boletim
Informativo do DCE, tendo recebido o valor de R$ 300,00 da Loja Benoitt e R$
250,00 da Choperia Chaplin, os quais não repassou ao DCE; que Mauro também se
apropriou de valor referente a venda de rifa, não sabendo precisar o valor certo; que
em conversa com Mauro, ele disse que estava passando por dificuldades, motivo
pelo qual teria usado os cheques do DCE para fins particulares; que Mauro se
comprometeu verbalmente em ressarcir o prejuízo ao DCE; que Mauro devolveu ao
DCE alguns cheques que haviam sido devolvidos pelo Banco por insuficiência de
saldo; que Mauro entregou 02 cheques pré-datados no valor de R$ 670,00, de conta
corrente em nome de Carlos Pellegrini, e mais a quantia de R$ 60,00 em dinheiro
para ressarcir os fornecedores Backes e Destaque Brindes, mas soube que um dos
cheques já devolvido pelo banco por insuficiência de saldo; que em consenso com os
demais integrantes da diretoria do DCE, Mauro foi afastado da diretoria [...]."

No mesmo sentido, narrou Camila Suelen Marca (fl. 40):

"[...] que exerce a função de secretária do Diretório Central de Estudantes da
UNOESC Campus de São Miguel do Oeste; que Mauro de Souza, Diretor de
políticas Estudantis, tomou a iniciativa de fazerem uma Â“Loja do DCEÂ”, para venda
de mochilas, canetas e acessórios, personalizados dos cursos; que então Mauro era
quem fazia contato com os fornecedores, adquirindo as mercadorias e fazendo os
pagamentos; que Paulo Drumm, Presidente do DCE e Diego Crivelatti, Tesoureiro,
entregavam cheques do DCE para Mauro fazer o pagamento aos fornecedores; que
um tempo depois, os fornecedores começaram a ligar, para fazer cobranças, e então
descobriram que Mauro não havia entregue os cheques para pagamento das
mercadorias, conforme combinado; que alguns dias antes disso, havia uma reunião
do DCE, quando foi solicitado que Mauro apresentasse a prestação de contas, e ele
não apresentou, além de se exaltar, dizendo que não havia feito nada de errado; que
não sabe dizer ao certo onde Mauro entregou os cheques do DCE, mas de acordo
com relato de Paulo e Diego, ele teria usado para fins particulares [...]."

Em novos esclarecimentos, a testemunha Camila mencionou que (fl.
84):

"[...] que afirma que ninguém da diretoria sabia que Mauro estava usando os
cheques do DCE para fins particulares ao invés de pagar os fornecedores; que
indagada se lembra de ter atendido telefonema da Mecânica Bartz para solicitação
dos dados do DCE para emissão de boletos, referentes serviços nos veículos de
Mauro de Souza, afirma que não; que nunca passou o CNPJ e outros dados do DCE
por telefone para emissão de boletos; que não tinha conhecimento de que Mauro de
Souza havia feito serviços mecânicos nos veículos dele para serem pagos pelo DCE;
que apenas soube do fato quando atendeu telefonema da referida mecânica
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cobrando os serviços; que quanto aos boletos da empresa Zoom Indústria e
Comércio de Confecções Ltda, lembra de ter recebido mercadorias e boletos da
referia empresa; que se tratavam de jaquetas e camisetas para serem usados pelos
integrantes da chapa; que haviam combinado de parcelar o pagamento em nome do
DCE e cada integrante da chapa iria pagar ao DCE a sua parte; que assinou o
recebimento dos boletos, os quais entregou para Mauro; que Mauro havia pedido
para a declarante receber os boletos e entregar para ele, pois ele não poderia estar
no local naquele momento; que não sabia que para pagamento dessa compra Paulo
havia entregue cheques do DCE para Mauro pagar a empresa [...]."

Em juízo, a testemunha manteve hígida a sua versão (transcrição
conforme a sentença):

"[...] que não possuía poderes administrativos sobre o Diretório. Afirmou que o
DCE vendia alguns objetos e o acusado passava recolhendo o dinheiro. Como
Mauro fazia administração, ele cuidava da parte financeira e, depois que os fatos
vieram à tona, deram um prazo para ele devolver o dinheiro."

Por último, Jones Francisco Pacheco (fl. 07), mencionou que:

"[...] que é segundo secretário do DCE da UNOESC de São Miguel do Oeste;
que Mauro de Souza também fazia parte da diretoria, o qual ficou responsável por
organizar a lojinha do DCE; que Mauro contatava as empresas fornecedoras de
produtos personalizados dos cursos, adquiria os produtos que posteriormente seriam
vendidos para os acadêmicos; que sabe que Paulo, presidente do DCE e Diego
entregavam cheques prédatados para Mauro pagar os fornecedores; que depois de
30 ou 40 dias, entraram em contato com um dos fornecedores, solicitando que
aguardasse mais alguns dias para depositar o cheques, quando então souberam que
ele não havia recebido os cheques de Mauro, e para pagamento das mercadorias
havia sido emitidos boletos e entregues para Mauro; que então descobriram que
Mauro havia se apropriados dos cheques do DCE para fins particulares; que o
mesmo ele fez com várias empresas fornecedoras; que portanto afirma que até esse
contato com os fornecedores, ninguém da diretoria tinha conhecimento que Mauro
estava usando os cheques do DCE para fins particulares; que em conversa com
Mauro ele alegou que estava passando por dificuldades financeiras e que tinha a
intenção de Â“cobrirÂ” o valor dos cheques na data do vencimento e assim ninguém
iria descobrir que ele havia usado os cheques para fins particulares; ocorre que ele
não conseguiu pagar os cheques, e então tudo foi descoberto; que depois disso
também descobriram que Mauro havia recebido valores de algumas empresas, tais
como Choperia Chopp Chaplin e Loja Benoit, a título de patrocínio para o Boletim
Informativo do DCE; que mostrado ao declarante o Contrato de Anúncio celebrado
com a Loja Benoit, disse que não teve acesso a tal documento no DCE, acreditando
que Mauro não o entregou à Diretoria do DCE; que quanto ao acerto que havia sido
feito com Mauro, onde ele havia entregue cheques de terceiros, pré-datados para
pagar parte dos prejuízos do DCE, sabe que os cheques foram devolvidos pelo
banco; que até o momento Mauro não pagou o prejuízo que causou o DCE e
portanto não conseguiram saltar as dívidas com os fornecedores [...]."
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Portanto, ao analisar o conjunto probatório supra destacado, percebe-se
que os fatos só vieram à tona, pois em virtude da debilidade da saúde financeira do
DCE, o Presidente Paulo Ricardo Drumm passou a ligar para os credores para pedir
mais alguns dias para descontarem os cheques pré-datados, oportunidade em que
descobriu que o réu jamais entregou às cártulas emitidas aos devidos destinatários.

Em outras palavras, o presidente da agremiação descobriu que os
cheques emitidos para o pagamento de fornecedores não foram entregues a eles. Em
contrapartida, teriam sido emitidos boletos para pagamento, os quais o DCE nunca
recebeu.

Todos os depoimentos colhidos ao longo das duas fases
procedimentais, demonstram indubitavelmente, que o réu utilizou em proveito próprio
os cheques que recebeu para o pagamento de fornecedores do diretório estudantil.

Está comprovado os cinco fornecedores contatados pelo réu que
emitiram os boletos bancários para o pagamento das mercadorias e serviços
contratados em nome do DCE, bem como a emissão dos cheques que acabaram
sendo utilizados em proveito próprio pelo apelante.

Igualmente, não se discute a utilização dos cheques em proveito
particular, porquanto a prova oral demonstra claramente a destinação dada pelo
acusado às cártulas.

Da mesma forma, a justifica apresentada pelo réu, de que os diretores
do DCE tinham conhecimento do expediente adotado por ele, se mostra isolada nos
autos e foi prontamente negada por todos.

Assim, malgrado os argumentos defensivos, não há como acolher o
pleito absolutório formulado pelo apelante.

II - Da aplicação do privilégio (art. 171, §1º, do CP):
Segundo sustenta o acusado, os prejuízos suportados pelas vítimas são

de pequeno valor, o que possibilita a aplicação do privilégio previsto no dispositivo em
epígrafe.

Vejamos o que diz o Código Penal:

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.

§1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode
aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º.

Não obstante as alegações defensivas, o pleito não comporta
acolhimento, notadamente em razão do valor dos prejuízos causados pelo réu.

Como visto ao longo da análise dos depoimentos suso transcritos, o
valor estimado dos prejuízos causados pelo réu é de quatro a cinco mil reais, ou seja,
valor de grande monta e muito superior ao salário mínimo da época.

Em caso análogo, já decidiu este egrégio Tribunal:
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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL). AGENTE QUE SUBTRAIU UMA FOLHA DE CHEQUE E, DIAS
DEPOIS, PREENCHEU, ASSINOU E EMITIU A CÁRTULA PARA O PAGAMENTO
DE COMPRAS EM SUPERMECADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DELITUOSA QUE ATINGIU TANTO O PATRIMÔNIO DO
CORRENTISTA PROPRIETÁRIO DO CHEQUE COMO O DO SUPERMERCADO.
CONDUTA QUE APRESENTA MAIOR GRAU DE CENSURA EM RAZÃO DA
PLURALIDADE DE ESFERAS JURÍDICAS ATINGIDAS. PLEITO AFASTADO. TESE
DE EXISTÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PROVA IDÔNEA A RESPALDAR A EXCLUDENTE SUSTENTADA.
INEXISTÊNCIA DE PERIGO ATUAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 171, §1º, DO CÓDIGO
PENAL. INVIABILIDADE. PREJUÍZO APROXIMADO AO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS QUE, ALIADO AO MAIOR GRAU DE
OFENSIVIDADE DA CONDUTA, IMPEDE O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n.
2015.018300-1, de São Lourenço do Oeste, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j.
28-07-2015) - grifei.

E desta egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT).
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Fixada a pena corporal entre 1 e 2 anos, e
não transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre as causas interruptivas,
inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
AUTORIA. AGENTE QUE FIRMA CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
EM NOME DE TERCEIRO. ASSINATURAS NÃO LANÇADAS PELA VÍTIMA.
PERÍCIA. RÉU QUE RECEBEU O DINHEIRO DO FINANCIAMENTO E NÃO
TRANSFERIU O VEÍCULO À VÍTIMA. CRIME DE ESTELIONATO
CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Pratica o delito de estelionato
aquele que, firmando contrato de financiamento com instituição financeira em nome
de terceiro, mediante a apresentação dos documentos deste, recebe o valor
financiado e não transfere o veículo ao comprador. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE
UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA-BASE FIXADA EM
QUANTUM EXARCEBADO. ADEQUAÇÃO. REPRIMENDA MINORADA. Se na
primeira fase dosimétrica o aumento atribuído pelo juiz a quo, por conta das
consequências do crime, foi exacerbado, deve-se proceder a sua redução.
PRIVILÉGIO. ART. 171, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. PREJUÍZO DE
CONSIDERÁVEL MONTA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. Não é possível a
redução da pena, com base no § 1.º do art. 171 do Código Penal, se o prejuízo
suportado pela vítima supera o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n.
2009.066993-5, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j.
16-08-2012) - grifei.
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Assim, o indeferimento da súplica é medida que se impõe.

III Â– Do crime de apropriação indébita:
Com relação ao delito em questão, busca a defesa a absolvição do

acusado sob o argumento de estar provado que o dinheiro recebido de patrocinadores
serviu para o pagamento de contas do próprio DCE, não havendo qualquer retenção
indevida por parte do réu.

Contudo, razão mais uma vez não lhe assiste.
A materialidade delitiva exsurge estreme de dúvida através do

documento de fl. 56, bem como da prova oral coligida ao longo das duas fases
procedimentais.

A autoria, por sua vez, também decorre dos depoimentos colhidos tanto
na Delegacia de Polícia, quanto em juízo.

Iniciando pelo depoimento de Airto Moss (fl. 77), proprietário da
Choperia Chopp Chaplin, indicado na denúncia como um dos patrocinadores que
deram dinheiro ao DCE através do acusado:

"[...] que lembra que aproximadamente no mês de julho de 2009 foi procurado
por Mauro de Souza, em nome do DCE da UNOESC de São Miguel do Oeste, o qual
solicitou patrocínio para realização de um evento e para confecção do Boletim
Informativo do DCE e na página da internet; que concordou com o patrocínio e
entregou para Mauro a quantia de R$ 250,00; que não lembra se pagou em dinheiro
ou em cheque; que Mauro prometeu fazer um contrato, mas acabou não entregando
ao declarante; que não soube se o Boletim Informativo foi confeccionado ou não,
nem se o evento se realizou; que não foi contatado pelo presidente do DCE [...]."

Corroborando em juízo a versão apresentada na fase extrajudicial, Maria
de Fátima Dallanora Boito, gerente da Loja Benoit (transcrição conforme a sentença):

"[...] esclareceu que o acusado esteve no referido estabelecimento e requereu
patrocínio para a realização de um show, no qual seria divulgado o nome da
empresa. Em razão disso, forneceu a ele a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais)
pelo patrocínio, o qual, no entanto, não foi executado, tampouco foram lhe prestados
esclarecimentos acerca do motivo pelo qual o contrato não foi cumprido."

Tais declarações comprovam que o acusado recebeu R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) da Choperia Chaplin e R$ 300,00 (trezentos reais) da
loja Benoit, fato que, inclusive, foi confirmado pelo próprio réu nas duas oportunidades
em que foi interrogado.

Entretanto, ele apresenta como justificativa, que utilizou esse dinheiro
para quitar contas do próprio DCE referente a organização do evento para o qual
buscou os patrocínios.

Ocorre, todavia, que tal justificativa está dissociada do conjunto
probatório constante nos autos. O Presidente do diretório acadêmico afirmou nas
duas oportunidades em que falou nos autos (fls. 04/05 e 80), que o acusado havia lhe
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confidenciado que, por estar enfrentando problemas financeiros, se apropriou dos
valores recebidos como patrocínio.

No mesmo sentido, Giancarlo Faccio Hammes relatou em juízo
(transcrição conforme a sentença):

"[...] que estavam organizando um evento do DCE (uma festa junina) e
começaram a angariar patrocínio em alguns estabelecimentos, dentre eles a Chaplin
e a Benoitt, contudo, Mauro nunca teria pedido autorização para utilizar o dinheiro
arrecadado em nome do Diretório."

Convergindo com estes depoimentos, estão as declarações de Diego
Cavelatti (tesoureiro do DCE) e Jones Franscisco Pacheco (segundo secretário do
DCE).

Por fim, conquanto o acusado aponte dois testemunhos que
demonstrariam a veracidade de sua justificativa de que, efetivamente, pagou contas
do DCE referentes ao evento patrocinado, a prova dos autos aponta em outro sentido.

Para tanto, utilizo-me das seguintes ponderações do togado singular:

"E, posto que Alexandre Chittó, proprietário da empresa Powercom, tenha
asseverado que o DCE fez um serviço de Banner que pago à vista pelo acusado e
Carlos Davi Carmargo, proprietário da empresa Camargo Center, tenha referido que
o acusado teria pago à vista uma compra que realizou em sua empresa, não se tem
demonstração de que referidas dívidas teriam sido adimplidas com o dinheiro
arrecadado da Loja Benoit e da Choperia Chopp Chaplin. Pelo contrário, Paulo
Ricardo Drumm esclareceu que o réu sequer apresentou ao Diretório o contrato
firmado com os referidos estabelecimentos. Além disso, a Power Publicidade teria
sido paga com um cheque particular seu, sendo, portanto, inverídica a alegação de
que o acusado teria utilizado o dinheiro do patrocínio para o pagamento da referida
empresa".

Assim, malgrado os argumentos defensivos, a condenação pelos crimes
de apropriação indébita deve ser mantida.

IV - Da aplicação do privilégio (art. 170 do CP):
Novamente a defesa sustenta que o prejuízo causado pela apropriação

indébita de valores foi ínfimo e que, portanto, cabível a minorante.
E uma vez mais, sem razão o apelante.
Aludido dispositivo estabelece que:

"Art. 170 - Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no art.
155, § 2º."

Já o artigo 155, §2º, do Código Penal, prevê:

"§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz
pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços,
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ou aplicar somente a pena de multa."

In casu, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, o valor
apropriado não pode ser considerado ínfimo. Isso porque, na época dos fatos, o
salário mínimo girava em torno de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), ou seja, valor
menor do que o retido indevidamente pelo réu.

Somando os dois patrocínios angariados pelo acusado em nome do
DCE, tem-se que não repassou a quem de direito a quantia de R$ 550,00 (quinhentos
e cinquenta reais), de modo a tornar impossível a aplicação do privilégio como
pretendido.

A respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA EM RAZÃO DO OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º,
INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO ALIADA
AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DO REPRESENTANTE LEGAL DA
VÍTIMA, QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA. ACUSADO CAMINHONEIRO
QUE SE APROPRIA DE VALOR DE FRETE DEIXANDO DE REPASSA-LO AO
EMPREGADOR. DOLO EVIDENCIADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE MERO ILÍCITO CIVIL. SITUAÇÃO QUE VAI
ALÉM DESTA CIRCUNSTÂNCIA. PRÁTICA DO DELITO DEVIDAMENTE
COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
ASSINATURA DE NOTA PROMISSÓRIA NO VALOR APROPRIADO. AUSÊNCIA
DE VOLUNTARIEDADE. QUANTIA NÃO RESSARCIDA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155, §2º
C/C ART. 170, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR
APROPRIADO QUE NÃO SE APRESENTA DE PEQUENA MONTA. QUANTUM
QUE SUPERA O SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL EXIGIDO. [...] (TJSC, Apelação
Criminal n. 2014.041830-3, de Araranguá, rel. Des. José Everaldo Silva, j.
28-07-2015) - grifei.

Logo, inviável a pretensão da defesa.

V Â– Do arrependimento posterior:
A defesa sustenta que houve a reparação do dano por parte do acusado

de forma voluntária e anterior ao recebimento da denúncia, de modo a fazer jus ao
benefício do artigo 16 do Código Penal, ainda que tal reparação não tenha sido
integral.

Estabelece o referido dispositivo:

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa,
reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa,
por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.
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No caso dos autos, não obstante as alegações defensivas, não fora
produzida qualquer prova nesse sentido, ao contrário, os depoimentos analisados no
tópico I do presente voto, indicam que o DCE teve que suportar o prejuízo e saldar as
dívidas com os credores.

Além disso, alguns fornecedores reclamam que não receberam pelos
serviços prestados, seja por ato do acusado ou do DCE.

Assim, não havendo a devida comprovação dos autos e havendo
indícios suficientes de que não houve sequer a reparação parcial do dano, a benesse
não pode ser aplicada.

VI Â– Da dosimetria:
A dosimetria só foi discutida pelo apelante, quando trata do acréscimo

referente à continuidade delitiva, porquanto acredita que a fração de aumento da pena
deva ser reduzida.

Logo, não havendo outros questionamentos sobre a aplicação da pena,
tampouco vislumbrando qualquer flagrante nulidade que tornasse possível a reforma
de ofício, a pena permanece inalterada.

No que tange à continuidade delitiva, melhor sorte não socorre o
acusado. É que, como é cediço, de acordo com entendimento pacificado da
jurisprudência, o percentual de acréscimo varia de acordo com o número de infrações
penais praticadas, sendo, portanto, um critério objetivo.

Nesse sentido:

Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro o intervalo de 1/6 a
2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações
praticadas. Assim, aplica-se o 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 (STJ, HC 127679/SP, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª
T. 15/12/2009).

Assim, na terceira etapa, fica mantido o aumento máximo de 1/3 (um
terço), em função de estar comprovada a prática de cinco crimes de estelionato na
forma do artigo 71 do Código Penal.

VII Â– Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e
negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Considerando que o caso presente se amolda ao rol do art. 1º, I, "e", da
LC 64/90, proceda-se à inclusão dos dados do presente feito no CNCIAI.

Este é o voto.
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