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ESTELIONATO (CP, ART. 171, "CAPUT"). CHEQUE PRÉ-DATADO. GARANTIA DE DÍVIDA. CONDUTA ATÍPICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOLO NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
"É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há crime de estelionato, previsto no art. 171, "caput", do Código Penal, em razão da atipicidade da conduta, quando o cheque é emitido como forma de garantia de dívida, e não como ordem de pagamento à vista (HC 130500/GO – rel. Min. Laurita Vaz – j. 23.6.2009 – DJ 3.8.2009).
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 2010.015229-0, da comarca de Porto União (2ª Vara), em que é apelante A Justiça, por seu Promotor, e apelada Simone Sara Alexandre Benomino da Silva Azambuja:
ACORDAM, em Segunda Câmara Criminal, por votação unânime, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.
RELATÓRIO
O representante do Ministério Público oficiante na 2ª Vara da Comarca de Porto União ofereceu denúncia contra Simone Sara Alexandre Benomino da Silva Azambuja, como incursa nas sanções do art. 171, "caput", c/c art. 71 (seis vezes), ambos do Código Penal, pelos seguintes fatos descritos na proemial acusatória (fls. II/V):
1º – Fato
No início do ano de 2006, em data e horário a serem esclarecidos durante a instrução criminal, a denunciada assinou e preencheu a folha de cheque nº 000137 do Banco Bradesco no valor de R$ 318,99, a folha de cheque nº AA-000450 do Banco Itaú no valor de R$ 417,00, a folha de cheque nº AA-000413 do Banco Itaú no valor de R$ 437,00, a folha de cheque nº 000140-6 do Banco Bradesco no valor de R$ 437,00 e a folha de cheque nº AA-000413 do Banco Itaú no valor de R$ 400,00.
Em posse das referidas cártulas, a denunciada, no interior da loja Orphila Casagrande, obteve vantagem ilícita para si, em prejuízo da vítima Cristiane Casagrande Calomeno Domit, ao dar em pagamento pelas compras realizadas no seu comércio as folhas de cheques sem provisão de fundos.
2º – Fato
Em 2006, no mês de fevereiro, em data e horário a serem esclarecidos durante a instrução criminal, a denunciada assinou e preencheu as folhas de cheque nº 000348, 000349 e 000350 do Banco Besc, todos no valor de R$ 1.080,00.
Em posse destas cártulas, a denunciada, no interior da Ótica Brasil, obteve vantagem ilícita, para si, em prejuízo da vítima Pedro Henrique Kampmann, ao dar em pagamento pelas compras realizadas no seu comércio as folhas de cheques sem provisão de fundos.
3º – Fato
No início do ano 2006, em data e horário a serem esclarecidos durante a instrução criminal, a denunciada assinou e preencheu a folha de cheque nº 000370 do Banco Besc no valor de R$ 833,00 e a folha de cheque nº 850231 do Banco do Brasil no valor de R$ 840,00.
Em posse destas cártulas, a denunciada, no interior do estúdio fotográfico, obteve vantagem ilícita para si, em prejuízo da vítima Francielle Coppini Misturini, ao dar em pagamento pelas fotos produzidas as folhas de cheques sem provisão de fundos.
4º – Fato
No ano 2006, em data e horário a serem esclarecidos durante a instrução criminal, a denunciada assinou e preencheu a folha de cheque nº 000400 Banco Besc no valor de R$ 256,00 e obteve vantagem ilícita para si, em prejuízo da vítima Orlan Rodrigo Wedig, ao dar em pagamento pelas compras realizadas no seu comércio de frutas e verduras a folha de cheque sem provisão de fundos.
5º – Fato
No início do ano de 2006, em data e horário a serem esclarecidos durante a instrução criminal, a denunciada assinou e preencheu a folha de cheque nº 000445 Banco Besc no valor de R$ 200,00 e obteve vantagem ilítica para si, em prejuízo da vítima Sandra Regina Bortoluz Busatto, ao dar em pagamento pelas compras realizadas no seu comércio a folha de cheque sem provisão de fundos.
6º – Fato
Em 2006, em data e horário a serem esclarecidos durante a instrução criminal, a denunciada assinou e preencheu as folhas de cheque nº 000510, 000511 e 000512 do Banco Besc, todos os cheques preenchidos no valor de R$ 462,00.
Em posse destas cártulas, a denunciada, no interior da Porto Presentes e Papelaria, obteve vantagem ilícita para si, em prejuízo da vítima Luciane Andréa Berejuk, ao dar em pagamento pelas compras realizadas no seu comércio as folhas de cheques sem provisão de fundos.
A denunciada, desde o início das transações comerciais, não tinha o interesse em pagar pelas mercadorias adquiridas, em prejuízo dos comerciantes. Desse modo, valendo-se da prática comercial vigente, induziu em erro os comerciantes, ao comprar deles várias mercadorias que não pretendia pagar.
Concluída a instrução criminal, a denúncia foi julgada improcedente, absolvendo-se a ré com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (fls. 119/122).
Inconformado com a prestação jurisdicional, o representante do Ministério Público apelou, requerendo a condenação nos termos da exordial acusatória, ao argumento de que "o dolo em sua conduta se verifica diante da multiplicidade de cheques emitidos num curto espaço de tempo, dos seus altos valores e do caráter supérfluo da maioria dos bens e serviços adquiridos. Esse dolo acompanhou a ré desde o início de suas ações, ou seja, desde o início ela não tinha a intenção de pagar pelos produtos adquiridos, independente de as cártulas serem pré-datadas ou não" (fls. 124/129).
Com as contra-razões (fls. 132/137), nesta Instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jobél Braga de Araújo, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 141/145).
VOTO
Inviável o acolhimento do pleito ministerial, porquanto subsistem fundadas dúvidas de que a recorrida agisse com dolo de praticar o delito do art. 171, "caput" do Código Penal.
Em um primeiro momento, há que se consignar que os cheques encartados aos autos são pós-datados (vide fls. 8/13, 20 e 23), o que, segundo exuberante jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, desnatura a ordem de pagamento à vista, emprestando ao documento característica de garantia de dívida, tornando penalmente atípica a conduta, mas, ainda assim, caracterizando ilícito civil.
Colhe-se aresto desta Corte:
"O cheque é título que deve ser emitido sempre para pagamento à vista; quando é dado como garantia de dívida ou para desconto futuro, não funciona mais como cheque, mas como título de efeitos idênticos à nota promissória ou duplicata, tendo o valor de promessa de pagamento, que pode ser executada no juízo cível para satisfação do crédito. Cheque assim emitido e com pagamento frustrado não caracteriza estelionato em qualquer de suas modalidades" (Ap. crim. n. 1999.017602-9, de Itajaí, rel. Des. Nilton Macedo Machado, j. 16.11.1999).
Não discrepa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há crime de estelionato, previsto no art. 171, "caput", do Código Penal, em razão da atipicidade da conduta, quando o cheque é emitido como forma de garantia de dívida, e não como ordem de pagamento à vista (HC 130500 / GO - rel. Min. Laurita Vaz – j. 23.6.2009 – DJ 3.8.2009).
Ainda que se admita a possibilidade de cheques dados como garantia de dívida configurarem a modalidade fundamental de estelionato, máxime nas hipóteses em que "demonstrada na denúncia, e pelos elementos de cognição que a acompanham, a intenção deliberada de obtenção de vantagem ilícita por meio ardil ou o artifício" (STJ – HC 121628 /SC – rel. Min. Og Fernandes – j. 9.3.2010 – DJ 29.3.2010), a exemplo do que ocorre na emissão de cheque pré-datado, seguido do encerramento da conta bancária (confira-se Ap. crim. n. 2005.029086-2, de Lages, deste relator, j. 25.10.2005), no específico contexto fático em apreço, a prova testemunhal semeia incerteza no espírito do julgador, não se inferindo a intenção dolosa de frustrar os pagamentos.
Isso porque, em que pese a emissão de diversas cártulas, com valores elevados, assim como as esquivas aos cobradores, as próprias vítimas admitem que, em oportunidades pretéritas, a apelante sempre adimpliu com os pagamentos, e que ela gozava de ótima condição financeira, consoante se observa nos seguintes trechos:
A acusada comprava de vez em quando na loja; não sabe quanto tempo a acusada era cliente; antes dos cheques, a acusada não tinha problemas de pagamentos (Cristiane Casagrande Calomeno Domit – fl. 106).

Depois que a polícia federal fechou o estabelecimento comercial do marido da acusada, por diversas irregularidades, a acusada não pagou mais suas dívidas; a acusada tinha uma loja de roupas íntimas, que também fechou; quando a acusada fez as compras, a loja dela não havia fechado ainda; [...] até os fatos a acusada pagava em dia as contas (Pedro Henrique Kampmann – fl. 107).

A acusada costumava fazer compras no seu estabelecimento e sempre pagava com cheque; foi um dos últimos cheques que a acusada emitiu, e ele estava sem fundos; o depoente a procurou e ela disse que não tinha dinheiro; [...] conhece o marido da acusada, e foi também no comércio dele cobrar o cheque; o marido dela dizia que ia pagar; [...] na época, a acusada era uma pessoa de posses, não sabe dizer atualmente; [...] até então tinha recebido o pagamento de todos os cheques; nunca soube antes de problemas no comércio (Orlan Rodrigo Wedig – fl. 109).

A acusada era proprietária de uma loja de roupas íntimas; a loja era de porte médio, bonita, com roupas finas e de marca (Luciano Andréa Berejuk Prechlhak – fl. 110).
Com efeito, há elementos de persuasão apontando que, na oportunidade da compra dos bens e da contratação dos serviços, a acusada possuía condições financeiras para satisfazer suas obrigações, quadro que se alterou posteriormente, obstando o devido pagamento.
Nesse sentir, não há prova segura de que a recorrida, dotada de vontade livre e consciente, buscou obter vantagem ilícita em prejuízo alheio,  induzindo ou mantendo as vítimas em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, não restando outra alternativa senão a mantença do decreto absolutório.
Em casos análogos, já se pronunciou este Tribunal:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. EMISSÃO DE CHEQUE PRÉ-DATADO. AUSÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS NA DATA DE APRESENTAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
"Se o cheque é pré-datado, emitido como garantia de dívida, não se configura o ilícito criminal, nem do art. 171, § 2.º do Código Penal, nem o do 'caput' do mesmo artigo, a teor da jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal (Súmula 246)" (RTJ 110/79).
RECURSO PROVIDO (Ap. crim. n. 2005.015560-9, de Brusque, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. 31.3.2008).
DECISÃO
Diante do exposto, decidiu a Segunda Câmara Criminal, por votação unânime, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Sérgio Paladino, com voto, e dele participou a Exma. Sra. Desa. Salete Silva Sommariva, lavrando parecer, pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Exmo. Sr. Dr. Jobél Braga de Araújo.
Florianópolis, 1º de junho de 2010.
Irineu João da Silva
Relator

