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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação  nº 

0009197-71.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é 

apelante RENATO APARECIDO DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM,  em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 

ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

LUIS SOARES DE MELLO (Presidente), EUVALDO CHAIB E IVAN 

SARTORI.

São Paulo, 19 de junho de 2018

Luis Soares de Mello

RELATOR

Assinatura Eletrônica 
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Voto nº 46.372

Apelação nº 0009197-71.2016.8.26.0566

Comarca: São Carlos

(1ª Vara Criminal - proc. 0009197-71.2016.8.26.0566)

Juiz: Dr. Carlos Eduardo Montes Netto

Apelante: Renato Aparecido de Moura

Apelado: Ministério Público - Dr. Luiz Carlos Santos Oliveira

EMENTA: Furto qualificado mediante fraude 
(art. 155, § 2º, II, do Cód.Penal). Provas seguras 
de autoria e materialidade. Palavras coerentes 
e incriminatórias do representante da empresa-
vítima. Confissão dúplice, ademais. 
Desclassificação para os delitos de estelionato 
ou apropriação indébita. Impossibilidade. 
Condenação imperiosa. Responsabilização 
necessária. Apenamento criterioso. Regime 
intermediário adequado, diante do péssimo 
passado ostentado pelo acusado. Penas 
alternativas inviabilizadas. Apelo improvido.

Visto.

Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e 

adota, acrescenta-se que Renato Aparecido de Moura saiu 

condenado às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão (regime 

inicial semiaberto), mais 11 dias-multa, mínimo valor 

unitário, pela prática da infração penal capitulada no art. 155, § 

4º, II, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude).

O apelo da defesa  f. 274/277  pretende, 

essencialmente, a desclassificação da conduta para os delitos de 
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estelionato ou apropriação indébita.

Subsidiariamente, pleiteia a concessão de penas 

alternativas.

Anotam-se contrarrazões  f. 280/286  que 

defendem a mantença do decisório.

Autos distribuídos (f. 299), foram imediatamente 

encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista 

regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do 

inconformismo recursal (f. 302/304), chegando o feito ao Gabinete 

do Relator, finalmente, aos 1º.mar.2018  f. 305.

É o relatório.

Furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, 

do Código Penal).

Consta da denúncia que o acusado, passando-se 

pela pessoa de 'Jackson Michael Quintino', subtraiu, mediante 

fraude, 517 tubos de PVC, avaliados globalmente em R$ 

49.736,12, em detrimento da empresa “Luperplas Indústria e 

Comércio de Plásticos Ltda.”.

De acordo com o apurado, o réu alugou um 

caminhão  Mercedes Benz L 1214, placas GLK-8282/São Carlos-

SP  de propriedade de Nelson Lopes da Silva, com vistas a se 

passar por prestador de serviços autônomo.

Ato contínuo, o acusado dirigiu-se até a sede da 

empresa-vítima e, passando-se por 'Jackson Michael Quintino', 

logrou firmar um contrato de prestação de serviços, incumbindo-
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se de transportar os tubos de PVC supramencionados até o Estado 

do Maranhão.

Tem-se que o contrato apenas foi firmado em razão 

da agência de risco que atua para a empresa-vítima não ter 

encontrado qualquer mácula no histórico de 'Jackson'.

Em virtude do acordo, 'Jackson Michael Quintino' (o 

acusado) recebeu previamente a quantia de R$ 4.410,00, a qual 

ele solicitou, dissimuladamente, que fosse depositada na conta 

bancária de um “cunhado”  RENATO APARECIDO DE MOURA , 

sendo que, na verdade, era de sua titularidade. 

Uma vez carregado o caminhão, o acusado partiu, 

subtraindo os produtos.

Alguns dias depois, a empresa-vítima passou a ser 

questionada pelos clientes sobre a razão da demora na entrega das 

mercadorias.

Com base nos documentos fornecidos por 'Jackson 

Michael Quintino', o Supervisor da “Luperplas” entrou em contato 

com Nelson Lopes da Silva, vindo a descobrir que o dono do 

caminhão também tivera problemas com o acusado  o veículo foi 

abandonado em um posto situado no Município de Santa 

Ernestina/SP.

Diante das circunstâncias e, constatado que o 

acusado se passou por terceira pessoa, o representante da 

empresa-vítima dá parte do ocorrido no Distrito Policial. 

Estes os fatos, em suma.
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Condenação acertada.

Elementos mais que suficientes a garantir autoria e 

materialidade delitivas.

Assim e de saída, pela materialidade constatada 

no (i) boletim de ocorrência, f. 6/9; (ii) cópia do contrato de 

transporte da carga, f. 55/59; (iii) notas fiscais acostadas à f. 

60/70; e (iv) auto de avaliação indireta, f. 73. 

E a autoria também é incontroversa.

A começar pela confissão dúplice.

Nas oportunidades em que foi ouvido, Renato (f. 

21/23 e mídia digital) admitiu os fatos, sem titubeios.

Declarou que, na ocasião dos fatos, utilizando-se de 

documentos em nome de outra pessoa e de um caminhão alugado, 

apresentou-se na empresa-vítima como prestador de serviços.

Nessa condição, foi contratado para transportar 

uma carga de tubos PVC ao Estado do Maranhão, recebendo 

pagamento adiantado pelo frete, que foi depositado na sua conta 

bancária.

Na posse das mercadorias, o acusado praticou a 

subtração e, posteriormente, abandonou o caminhão em um 

posto. 

E a sua versão foi confirmada pelas firmes e 

contundentes palavras de Gercino, representante da empresa-

vítima, que narrou os fatos em riqueza de detalhes, dando ao 

julgador a certeza necessária a um julgamento de prudência (f. 
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53/54 e mídia digital).    

Donde o quadro probatório indicar como furtador 

exatamente aquele que apontado e responsabilizado.

Autoria indisputável, então.

E o caso é mesmo de furto qualificado mediante 

fraude, jamais estelionato.

Afinal, o artifício empregado pelo acusado não fez 

com que a empresa-vítima lhe disponibilizasse as mercadorias, 

mas tão somente as entregasse momentaneamente, a fim de que 

chegassem aos seus destinatários.

Ora.

Ao consentir com o frete da carga pelo acusado, a 

empresa-vítima não lhe entregou as mercadorias com ânimo 

definitivo, não havendo o ingresso do patrimônio na esfera de 

disponibilidade do mesmo.

Assim, bem asseverou a origem: “...não houve a 

intenção do ofendido em dispor do seu bem, tendo ocorrido apenas 

a entrega momentânea, ao autor do delito, mas pensando que os 

objetos fossem entregues aos seus clientes.” (f. 257). 

Nesse sentido, já se posicionou o C.S.T.J. (HC nº 

217.545/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 3/12/2013, 

DJe 19/12/2013).  

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO 
PESSOAL DA RELATORA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. PEDIDO 
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. 
IMPROPRIEDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXACERBAÇÃO DA 
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PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E 
PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MAUS 
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS 
CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DELITIVA E 
VALOR EXPRESSIVO DO BEM. INAPLICABILIDADE DA FIGURA 
PRIVILEGIADA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. 
CONSUMAÇÃO DO DELITO. POSSE TRANQÜILA DA RES. 
DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. 
CONDENAÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS. POSSIBILIDADE. 
RÉU REINCIDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 
DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. 
DESCABIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS 
CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...) 

3. No caso, cumpre anotar que o furto mediante 
fraude não se confunde com o estelionato. Segundo 
Damásio, "[n]o furto, a fraude ilude a vigilância do ofendido, 
que, por isso, não tem conhecimento de que o objeto 
material está saindo da esfera de seu patrimônio e 
ingressando na disponibilidade do sujeito ativo. No 
estelionato, ao contrário, a fraude visa a permitir que a 
vítima incida em erro. Por isso, voluntariamente se despoja 
de seus bens, tendo consciência de que eles estão saindo de 
seu patrimônio e ingressando na esfera de disponibilidade 
do autor."

4. Na hipótese em tela, a vítima entregou as chaves 
de seu carro para que o Paciente, na qualidade de 
segurança da rua, o estacionasse, não percebendo que o seu 
veículo estava sendo furtado. Conforme ressaltado pelo 
Tribunal de origem, a vítima "não tinha a intenção de se 
despojar definitivamente de seu bem, não queria que o 
veículo saísse da esfera de seu patrimônio" , restando, 
portanto, configurado o furto mediante fraude.”.

De sorte que não há que se falar em estelionato, 

mas verdadeiramente em crime de furto mediante fraude, tendo 

em vista a ocorrência de verdadeira subtração das mercadorias 

pertencentes à empresa-vítima.

Também não vinga o pedido de desclassificação da 

conduta para apropriação indébita.
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Isto porque, o tipo subjetivo do delito  vontade livre 

e consciente de apropriar-se  deve ser posterior ao recebimento da 

coisa.

Ou seja.

Para caracterização do delito previsto no art. 168, 

do Código Penal, é necessário que, ao receber o bem, o agente 

deva estar de boa-fé, ou seja, ter intenção de devolvê-lo à vítima 

ou de dar a ele a correta destinação. 

E, no presente caso, restou amplamente 

demonstrado na instrução que o dolo do acusado era pré-

existente à posse das mercadorias objeto do furto.

Tanto assim que, ao se oferecer para transportar a 

carga para a empresa “Luperplas”, o réu se identificou como 

sendo terceira pessoa, denotando a existência de má-fé desde o 

início. 

Logo, inviável, por qualquer ângulo que se analise, a 

desclassificação da conduta. 

Condenação por furto qualificado mediante 

fraude, portanto, inevitável.

“Quantum satis”.

Apenamento criterioso, nada havendo que alterar.

Base fixada com adequado acréscimo na fração 

de 1/6, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo 

acusado (f. 180 e 183/184), compensada a agravante da 

reincidência (f. 187/188) com a atenuante da confissão 
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espontânea, como bem fundamentou a origem  f. 257.

Quanto ao regime, mostra-se absolutamente 

acertada a fixação do semiaberto, no mínimo, em razão do 

péssimo passado ostentado pelo réu, indicativo sério e concreto 

de que faz da prática criminosa seu meio de vida (art. 33, §§ 2º e 

3º, do Código Penal).

Donde a cautela recomendar que o acusado, ao 

menos “a priori”, não está apto ao pleno convívio social.

Inviável, por isso mesmo, a substituição da corporal 

por restritivas de direitos, considerando-se o passado criminoso 

do acusado (art. 44, II, do Código Penal).

Nega-se provimento ao apelo.
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