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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
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Tese 325 

ESTELIONATO – FRAUDE OU TORPEZA BILATERAL 

A má-fé da vítima não afasta a caracterização do crime definido no artigo 

171 do Código Penal. 

(D.O.E., 05/05/2010, p. 45) 
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Acompanham o presente recurso especial decisões proferidas pelo Egrégio 

Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, ora utilizados como 

paradigmas para o fim determinado pela alínea “c” do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal: 

1. Recurso Especial nº 242.048/RJ 

2. Recurso de Habeas Corpus nº 65.186-1/SP 

 

 

 

 

 

  O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos do HABEAS CORPUS nº 

993.06.063932-31, da Comarca de Jacareí, em que figuram 

                                            
1 Estão apensados os autos de Habeas Corpus registrados sob nº 993.07.093240-6 e 
nº 993.05.004087-9, por força do r. despacho de f. 158, conforme certificado à f. 167. 
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como impetrantes EDUARDO SILVEIRA MELO RODRIGUES e 

MAITÊ CAZETO LOPES e, como paciente, N.F., sendo apontada 

como autoridade coatora a digna Juíza de Direito da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Jacareí, vem, com 

fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal, e art. 26 da Lei nº 8.038/90, interpor RECURSO 

ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, contra 

o v. acórdão de ff. 202/237, nos termos a seguir expostos: 

 

 

  1.  A EXPOSIÇÃO DO FATO 

 

  N.F., EDILSON PEREIRA DE CARVALHO, PAULO 

JOSÉ DANELON, VANDERLEI ANTONIO POLOLI, DANIEL 

GIMENES, FERNANDO FRANCISCO CATARINO e PEDRO DA 

ROCHE BRITES foram denunciados pelos integrantes do Grupo 

de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, como incursos no 

art. 171, caput, c.c. o art. 71, do Código Penal; art. 288 do 
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Código Penal e art. 299 do Código Penal, aplicado o concurso 

material de infrações Penais, de conformidade com a peça 

acusatória a seguir transcrita: 

 

 

 

“Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime 

Organizado 

RUA MINAS GERAIS, 316 – 5º ANDAR – CEP: 01244-010 - 

HIGIENÓPOLIS 

TEL:11 3017-7796 - FAX:11 3017-7787 – 

GAECO@MP.SP.GOV.BR 

 

 

 

 

Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Jacareí 
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Autos do inquérito policial federal no.  1.051/05 

 

 

   Consta do incluso inquérito policial federal 

que, em dias e horários não determinados, ao menos 

desde setembro de 2004, Edílson Pereira de Carvalho, 

qualificado a fls. 37 e 45, N.F., conhecido por Gibão, 

qualificado a fls. 48 e 170, Paulo José Danelon, 

qualificado a fls. 60, Vanderlei Antonio Pololi, 

qualificado a fls. 70, Daniel Gimenes, qualificado a fls. 

112, Fernando Francisco Catarino, qualificado a fls. 159 

e Pedro da Rocha Brites, qualificado a fls. 227, o 

primeiro domiciliado na rua Sebastião Vitalino no. 133, 

Casa 24, nesta Cidade e Comarca de Jacareí, associaram-

se em quadrilha para a prática continuada de crimes de 

estelionato em prejuízo de clubes de futebol e apostadores 

individuais em sites abertos na rede mundial de 

computadores (internet), constituindo organização 

criminosa. 

 

   Evidenciou-se na investigação que a 

organização criminosa foi constituída e implementada com 

atuação de comando hierárquico bem definido, havendo 

divisão de tarefas entre todos os seus integrantes. Coube 
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ao denunciado Nagib, apostador contumaz de sites 

esportivos e jogos carteados diversos, a concepção de 

plano segundo o qual, com cooptação de árbitros de 

futebol profissional, pudesse fraudar o resultado de 

partidas de futebol, no início com as atividades voltadas à 

Taça Libertadores da América, então em curso, e ao 

Campeonato Paulista de Futebol, no ano de 2005. 

Superadas aquelas competições, a quadrilha estendeu 

suas operações criminosas para o Campeonato Brasileiro 

de Futebol de 2005, nas séries A e B.  

   

    Atuavam sob o comando de Nagib, em 

grau inferior na organização, porém com poder relativo de 

decisão, os indiciados Pedro, Daniel e Fernando. Tais 

pessoas tinham a responsabilidade de pesquisa sobre os 

jogos programados nos campeonatos e a sua comparação 

com as escalas de arbitragem. Cabia-lhes, em concurso 

com o líder Nagib, a programação dos jogos que seriam 

fraudados e a sua comercialização a apostadores variados, 

espalhados em diversas cidades brasileiras. Cabia-lhes, 

inclusive, a arrecadação prévia de valores financeiros que 

seriam necessários à efetivação das apostas, sendo fato 

comum que em determinadas apostas colocassem dinheiro 

da própria organização nas fraudes, certos de que o 
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resultado seria favorável e o retorno, em conseqüência, 

absolutamente garantido. Os jogos eram, assim, 

revendidos a apostadores de boa-fé que empenhavam 

recursos financeiros pessoais nas apostas, acreditando que 

os resultados porventura favoráveis fossem depender 

exclusivamente de sorte e probabilidade aritmética, 

quando, na verdade, estavam previamente fraudados, 

mediante ardil estabelecido pela organização criminosa. 

  

   A organização contava com a atuação de 

Vanderlei Pololi e Paulo José Danelon. Aos dois indiciados 

mencionados competia a cooptação dos árbitros de futebol 

responsáveis pelas fraudes nas partidas. Ambos foram 

escolhidos por conta do conhecimento que tinham do 

mundo da arbitragem e das partidas de futebol. Vanderlei 

havia sido funcionário de agremiação esportiva sediada na 

cidade de Piracicaba e tinha por tarefa o comparecimento 

regular à sede da Federação Paulista de Futebol, na Cidade 

de São Paulo, levando documentos e pagamentos diversos 

relacionados com as obrigações do clube. Conhecia 

dirigentes, jogadores e, principalmente, árbitros de 

futebol. Paulo José Danelon, funcionário público por 

profissão (prestava serviços na Universidade de 

Campinas), era árbitro de futebol profissional, com escala 
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regular por indicação da Federação Paulista de Futebol. Em 

razão da função, tinha contato direto com os demais 

árbitros de futebol, promovendo, em Piracicaba, cursos de 

atualização profissional, que contava com palestras de 

árbitros renomados. Tinha, assim, grande  facilidade para 

transitar entre os colegas de arbitragem, perante os quais 

exercia uma espécie de liderança, destacando-se nos 

eventos patrocinados por ele e, também, nas pré-

temporadas dos campeonatos paulistas.   

 

    Paulo José Danelon tinha dupla 

importância na organização criminosa. Além de cooptar ou 

tentar cooptar outros árbitros, ainda participava 

ativamente das fraudes nas partidas para as quais era 

diretamente escalado, fraudando resultados de 

competições no Campeonato Brasileiro de Futebol da série 

B e no Campeonato Paulista de Futebol, no ano de 2005. 

 

   A organização era integrada, ainda, pelo 

árbitro Edílson Pereira de Carvalho, então pertencente aos 

quadros da Federation International Football Association 

(FIFA). Edílson, árbitro de prestígio internacional, tinha 

papel de destaque na quadrilha. Escolhido justamente em 

razão de seu perfil havia sido cooptado por Vanderlei e 
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Paulo José Danelon e conferia às partidas nas quais atuava 

credibilidade, seriedade e lisura, circunstâncias que lhe 

permitiam escalas seguidas em jogos de relevância, onde, 

assim, a circulação de dinheiro em apostas era mais 

intensa, viabilizando grande sucesso da organização no 

recebimento de receitas. 

 

  Segundo apurado, a organização criminosa 

cotava as partidas de futebol diretamente nos sites  

www.futbet.com e www.aebet.com, além de outros 

existentes para a mesma finalidade, organizando as 

apostas de suas vítimas levando em consideração os 

pagamentos ali estipulados por seus proprietários, que, 

entretanto, desconheciam a existência da quadrilha. Com 

a realização das apostas, a organização fraudava os 

resultados dos jogos, contando com a participação dos 

árbitros Edílson e Paulo José Danelon com atuações diretas 

nas partidas, manipulando os resultados de forma a servir 

a seus próprios interesses em estelionatos bem 

arquitetados, crimes continuados que davam sustentação 

à quadrilha. 
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   As ações da quadrilha estavam centradas 

em Jacareí e Piracicaba, onde, afinal, domiciliados seus 

principais integrantes, Edílson Pereira de Carvalho e N.F.. 

De suas residências, comandavam-se as realizações das 

apostas e as fraudes nas partidas de futebol em vários 

Estados Brasileiros e, em ao menos uma oportunidade, na 

cidade de Buenos Aires, na Argentina. Apurou-se, 

inclusive, que a organização criminosa lucrava R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais) por partida de futebol 

fraudada, retirados os recursos diretamente dos 

apostadores vítimas e, também, dos clubes de futebol 

responsáveis pelo pagamento das taxas de arbitragem, 

agindo, apostadores e clubes, com desconhecimento 

completo das fraudes perpetradas. Os dois árbitros, 

Edílson e Paulo José Danelon, recebiam entre R$ 

10.000,00 (dez mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) por partida.  

 

   Apurou-se, assim, que a quadrilha, 

contando com a atuação direta dos dois árbitros nos 

gramados, fraudou o resultado real das partidas objeto de 

apostas por ela própria agenciadas e obteve, para si, 
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vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas Victoriano 

Orlando Gonzáles Garcia, Antonio Ravelli, Mário Donilli 

Neto e André Salveti, identificadas na investigação, dentre 

um universo muito maior de apostadores e dos próprios 

clubes de futebol, a todos induzindo em erro. 

 

   Segundo apurado, a quadrilha agenciava 

as partidas e recolhia as apostas sobre os jogos, fazendo a 

cotação de pagamento observando o critério fixado nos 

sites de apostas já referidos. Ato contínuo recebia por 

intermédio de Nagib, Daniel, Fernando e Pedro Brites, os 

valores apostados pelas vítimas, determinando, em 

seguida, a fraude dos resultados nos gramados, com o 

que, então, apoderava-se das quantias em dinheiro em 

proveito próprio, deixando as vítimas crerem que as 

partidas haviam se encaminhado para resultados normais. 

 

    A fraude, então, consistia em passar 

credibilidade na captação das apostas, supondo, as 

vítimas, induzidas em erro, que os resultados dependeriam 

exclusivamente da superioridade de um time sobre o 
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outro. Não raro, Edílson Pereira de Carvalho, era passado 

aos olhos das vítimas como árbitro insuspeito e de 

excelente qualidade técnica. 

 

   Edílson Pereira de Carvalho, atuando em 

favor da organização criminosa, fraudou resultados nas 

seguintes partidas de futebol: (Campeonato Paulista de 

Futebol) Marília 1 X 0 Corinthians, realizada em 22 de 

janeiro de 2005, na Cidade de Marília; Mogi Mirim 2 X 

Santos 4, realizada em 27 de janeiro de 2005, na Cidade 

de Mogi Mirim; Ituano 1 X 0 União Agrícola  Barbarense, 

realizada em  Itu; Portuguesa Santista 1 X 0 Palmeiras, 

realizada em 5 de fevereiro de 2005, na Cidade de Santos; 

Santos 3 X 0 Corinthians, realizada em 13 de fevereiro de 

2005, na Cidade de Santos; Palmeiras 3 X 1 Santos, 

realizada em 6 de março de 2005, na Cidade de São 

Paulo; São Caetano 2 X 2 Internacional de Limeira, 

realizada em 12 de março de 2005, na Cidade de São 

Caetano do Sul; Sorocaba 0 X 2 Portuguesa de Desportos, 

realizada em 20 de março de 2005 na Cidade de 

Sorocaba; América 4 X 1 Palmeiras, realizada em 23 de 

março de 2005, na Cidade de São José do Rio Preto; 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Guarani 0 X 2 Corinthians, realizada em 31 de março de 

2005, na Cidade de Campinas e União São João 1 X 3 

União Agrícola Barbarense, realizada em 17 de abril de 

2005, na Cidade de Araras; (Campeonato Brasileiro de 

Futebol, série A) Vasco da Gama 0 X 1 Botafogo, realizada 

em 8 de maio de 2005, na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro; Ponte Preta 1 X 0 São Paulo, 

realizada em 2 de julho, na Cidade de Campinas; 

Paysandu 1 X Cruzeiro 2, realizada em 16 de julho de 

2005, na Cidade de Belém, Estado do Pará; Juventude 1 X 

4 Figueirense, realizada em 24 de julho de 2005, na 

Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul; 

Santos 4 X 2 Corinthians, realizada em 31 de julho de 

2005, na Cidade de Santos; Vasco da Gama 2 X 1 

Figueirense, realizada em 7 de agosto de 2005, na cidade 

do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; Cruzeiro 4 X 1 

Botafogo, realizada em 10 de agosto de 2005, na cidade 

de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;  Juventude 2 X 

0 Fluminense, realizada em 14 de agosto de 2005, na 

Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul e 

Internacional 3 X 0 Coritiba, realizada em 21 de agosto de 

2005, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 

Sul; (Copa Libertadores da América) Banfield 3 X 2 Alianza 
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de Lima, realizada em 23 de fevereiro de 2005, na Cidade 

de Buenos Aires, Argentina. 

 

   Consta, ainda, que a organização 

criminosa contando com a atuação direta de Edílson 

Pereira de Carvalho, tentou obter para si vantagem ilícita 

em prejuízo das vítimas mencionadas e dos clubes 

envolvidos, nas partidas São Paulo 1 X 2 Ponte Preta, 

realizada em 9 de abril de 2005 (Campeonato Paulista de 

Futebol), na Cidade de São Paulo; São Paulo 3 X 2 

Corinthians, realizada em 7 de setembro de 2005, na 

Cidade de São Paulo e Fluminense 3 X 0 Brasiliense, 

realizada em 10 de setembro de 2005, na Cidade de Volta 

Redonda, Estado do Rio de Janeiro (Campeonato Brasileiro 

de Futebol, série A), só não consumando os delitos por 

circunstâncias alheias às suas vontades uma vez que, no 

primeiro jogo, as cotações dos sites estavam muito baixas 

e, nos dois últimos, as cotações dos sites – com seus 

proprietários já desconfiados dos resultados combinados – 

ou não existiram ou se realizaram de forma insatisfatória, 

inviabilizando por completo a atuação da quadrilha. 
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    Nos dois jogos do Campeonato Brasileiro 

de Futebol (São Paulo X Corinthians e Fluminense X 

Brasiliense) foram interceptadas na investigação 

mensagens de texto de Edílson oferecendo as partidas à 

organização criminosa, por meio do celular de N.F.. 

 

   Paulo José Danelon, atuando em favor da 

organização criminosa, fraudou resultados nas seguintes 

partidas de futebol: (Campeonato Paulista de Futebol) 

Sorocaba 0 X 0 Portuguesa Santista, realizada em 19 de 

janeiro de 2005, na Cidade de Sorocaba; Paulista 4 X 1 

São Caetano, realizada em 22 de janeiro de 2005, na 

Cidade de Jundiaí; Santos 0 X 0 Guarani, realizada em 10 

de fevereiro de 2002, na Cidade de Santos; Marília 2 X 2 

Ituano, realizada em 13 de fevereiro de 2005, na Cidade 

de Marília; Corinthians 3 X 0 Ponte Preta, realizada em 23 

de fevereiro de 2002, na Cidade de São Paulo; Ituano 1 X 

4 Palmeiras, realizada em 27 de fevereiro de 2005, na 

Cidade de Itu; Guarani 1 X 1 Sorocaba, realizada em 12 de 

março de 2005, na Cidade de Campinas; Portuguesa 

Santista 1 X 0 Santo André, realizada em 19 de março de 

2005, na Cidade de Santos; Portuguesa Santista 0 X 1 
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União São João de Araras, realizada em 3 de abril de 

2005, na Cidade de Santos e Marília 1 X 1 Santos, 

realizada em 17 de abril de 2005, na Cidade de Marília; 

(Campeonato Brasileiro de Futebol, série B)  Paulista 4 X 0 

Guarani, realizada em 08 de maio de 2005, na Cidade de 

Jundiaí; Portuguesa de Desportos 0 X 4 Ituano, realizada 

em 10 de junho de 2005, na Cidade de São Paulo; Guarani 

2 X 1 Santo André, realizada em 9 de julho de 2005, na 

Cidade de Campinas e Ituano 2 X 1 Marília, realizada em 

13 de agosto de 2005, na Cidade de Itu. 

 

   As manobras realizadas em campo para 

alterar a realidade das partidas acima mencionadas eram 

variadas. Consistiam, basicamente, em marcação ou não 

marcação de penalidades máximas, inversão, marcação ou 

não marcação de faltas, tidas como expediente para 

retardar o andamento das partidas, distribuição de cartões 

amarelos ou vermelhos, inclusive para alterar o ânimo dos 

atletas, todos os expedientes hábeis ao resultado final 

adulterado. Edílson foi surpreendido em interceptações 

telefônicas judicialmente autorizadas (cuja transcrição 

integral está juntada aos autos) garantido ao chefe da 
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organização, Nagib, o resultado efetivo de algumas 

partidas, solicitando maior participação financeira em 

alguns jogos e vendendo a participação, na verdade 

inexistente, de seus próprios colegas de arbitragem 

(escalados para auxiliar em determinadas partidas). 

Nagib, Pedro Brites e Fernando, foram igualmente 

interceptados, comentando os valores apostados e as 

dificuldades e soluções para o encaminhamento das 

fraudes. Após o esclarecimento dos fatos, Pedro Brites foi 

interceptado orientando terceiros para que fizessem 

desaparecer de seus escritórios quaisquer evidências que o 

ligasse à organização criminosa. 

     

    As vítimas, em razão das fraudes, 

experimentaram efetivo prejuízo. A Federação Paulista de 

Futebol, responsável pelo pagamento das taxas de 

arbitragem, induzida em erro por Paulo José Danelon e 

Edílson Pereira de Carvalho, sem ciência de que os 

resultados seriam fraudados, pagava efetivamente pelo 

trabalho dos árbitros, pressupondo-os isentos e imparciais, 

descontando, após, os valores diretamente dos clubes 

integrantes do torneio. Federação e clubes sofreram os 
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prejuízos correspondentes aos pagamentos contabilizados. 

Da mesma forma, o prejuízo causado aos clubes no 

Campeonato Brasileiro de Futebol se dava, partida por 

partida, porque o dinheiro para pagamento das taxas de 

arbitragem era retirado do total da arrecadação de público 

e repassado diretamente a Paulo José Danelon e Edílson 

Pereira de Carvalho, no vestiário, por emissários do clube 

mandante, conforme esclarecido por dirigentes. 

     

    Os documentos apresentados pela 

Federação Paulista de Futebol dão conta dos prejuízos 

financeiros dos clubes (apenso no. 4 do procedimento 

administrativo criminal do Ministério Público – fls. 2/179), 

no Campeonato Paulista de Futebol. Documentos trazidos 

pelos dirigentes de clubes (fls. 331/347, 350/365, 398, 

403, 410, 411, do procedimento administrativo criminal do 

Ministério Público) dão conta dos prejuízos sofridos 

também no Campeonato Brasileiro de Futebol, em razão 

das atividades da quadrilha. 
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   Não bastasse o prejuízo econômico 

experimentado pelos clubes e Federação Paulista, também 

tiveram prejuízo vários apostadores identificados, retirados 

de uma gama muito maior de pessoas com acesso às 

apostas na rede mundial de computadores. Assim, Levon 

Yezeguielian Neto sofreu prejuízo de R$ 42.000,00 

(quarenta e dois mil reais); Victoriano Orlando Gonzalez 

Garcia sofreu prejuízo estimado entre R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais) e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais). Antonio Ravelli sofreu prejuízo de 

aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 

    Consta, finalmente, da investigação, que, 

em 03 de janeiro de 2005, na sede da Federação Paulista 

de Futebol, situada na rua Federação Paulista de Futebol 

no. 55, Barra Funda, na Cidade de São Paulo, Edílson 

Pereira de Carvalho, já qualificado nos autos, fez inserir 

em documento particular declaração falsa com o objetivo 

de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, 

tendo por propósito demonstrar à comissão de arbitragem 

sua vinculação de emprego, requisito obrigatório para o 

desempenho da função de árbitro de futebol. 
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    Segundo evidenciado, Edílson, repetindo 

conduta adotada em anos anteriores, compareceu para 

regularizar sua situação de árbitro perante a Comissão 

Estadual de Arbitragem e, lá estando, declarou ser técnico 

em telefonia, inclusive com inscrição regular de empresa 

autônoma junto à Prefeitura Municipal de Jacareí, 

apurando-se que a declaração, firmada em documento 

particular na Federação (v. cópia de fls. 03, do apenso no. 

03 do procedimento administrativo criminal do Ministério 

Público) era ideologicamente falsa em razão da 

inexistência da firma autônoma e do completo 

desconhecimento que o indiciado tinha sobre assuntos 

técnicos relativos à telefonia. 

 

    Na verdade, a declaração falsa tinha o 

único propósito de manter Edílson em situação regular na 

Comissão de Arbitragem da Federação já que, na verdade, 

ele não exercia qualquer atividade laboral diversa que não 

a exclusiva atuação como árbitro de futebol. 
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    Evidenciada atuação conjunta do 

Departamento de Polícia Federal e dos Grupos de Atuação 

Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo e 

Vale do Paraíba, em 24 de setembro de 2005 deu-se 

operação de prisão temporária e busca e apreensão, 

judicialmente decretadas, envolvendo o árbitro Edílson e o 

empresário N.F., viabilizando o prosseguimento e 

conclusão da presente investigação, com o 

desbaratamento completo da organização, que, então, 

ficou vulgarmente conhecida como a Máfia do Apito.  

 

    Diante do exposto, atuando o Grupo de 

Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado 

(GAECO/SP) por designação contida na Portaria no. 

2506/06, publicada no Diário Oficial do Estado, Seção I, de 

20 de abril de 2006, denunciamos Edílson Pereira de 

Carvalho, N.F., Paulo José Danelon, Vanderlei 

Antonio Pololi, Daniel Gimenes¸ Fernando Francisco 

Catarino e Pedro da Rocha Brites como incursos nas 

penas do artigo 171 (estelionato), caput, c.c. o artigo 71 

(crime continuado), em co-autoria (artigo 29), ambos 

combinados o artigo 288 (formação de quadrilha), em 
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concurso material de delitos (art. 69); o primeiro 

denunciado também incurso no artigo 299, do mesmo 

estatuto penal (falsidade ideológica), observado o cúmulo 

material já referido. Requeremos, após recebida e autuada 

a denúncia, sejam os réus citados, interrogados, 

prosseguindo-se, após, nos ulteriores termos da ação 

penal, até final sentença condenatória, intimando-se as 

vítimas e testemunhas do rol abaixo, para virem depor em 

juízo, em dia e hora a serem previamente designados, sob 

as cominações legais. 

 

São Paulo para Jacareí, 24 de abril de 2006. 

 

Arthur Pinto de Lemos Júnior 

Promotor de Justiça (GAECO) 

 

Eder Segura 

Promotor de Justiça (GAECO) 
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Flávio Boechat  Albernaz 

Promotor de Justiça (GAERCO/VALE) 

 

Gustavo Médici 

Promotor de Justiça (GAERCO/VALE) 

 

José Reinaldo Guimarães Carneiro 

Promotor de Justiça (GAECO) 

 

Roberto Teixeira Pinto Porto 

Promotor de Justiça (GAECO) 

 

 

Rol (Inquérito Policial Federal no. 1051/2005): 

 

Levon Yezeguielian Neto – vítima – fls. 480 (pac/MP) 

Victoriano Orlando Gonzalez Garcia – vítima - fls. 178 
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Antonio Ravelli – vítima - fls. 183  

Mário Donilli Neto – vítima referida – fls. 183 

André Salveti – vítima referida – fls. 183 

Marco Pólo Del Nero – vítima (Federação Paulista de 
Futebol) – fls. 366 (pac/MP) 

José Luiz Lourencetti – vítima (Guarani Futebol Clube) – 
fls. 328 (pac/MP) 

Osmar Marra – vítima (São Paulo Futebol Clube) – fls. 348 
(pac/MP) 

Durval Colossi – vítima (Sociedade Esportiva Palmeiras) – 
fls. 373 (pac/MP) 

Athayde Moraes – vítima (Santos Futebol Clube) – fls. 384 
(pac/MP) 

Protógenes Queiroz – delegado de polícia federal – fls. 
237/256 

João Paulo de Araújo – fls. 107 

Romildo Correia – fls. 77 

           

  

                A denúncia foi recebida pela MM. Juíza de Direito da 

2ª Vara Criminal de Jacareí, em 26 de abril de 2006, 
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consoante cópia da mencionada decisão juntada à f. 41 dos 

presentes autos, porque se convenceu a digna Magistrada da 

presença dos requisitos previstos no art. 41 do Código de 

Processo Penal. 

 

  Inconformado com tal respeitável decisão, N.F., 

por seus ínclitos Advogados, impetrou ordem de Habeas 

Corpus, com pedido de liminar, perante o Egrégio Tribunal de 

Justiça de São Paulo, “... em face de cerceamento de sua 

liberdade representado pelo ato de recebimento da denúncia 

...” (f. 03), fundamentando essa conclusão na ausência de 

justa causa, decorrente de suposta atipicidade do fato em 

face das infrações penais indicadas na denúncia. Os impetrantes 

pleitearam, em caráter liminar, pela suspensão do ato de 

interrogatório e, no mérito, pelo trancamento da ação penal. 

 

  Ao analisar a impetração, assim decidiu a Colenda 

7ª Câmara do 4º Grupo da Seção Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo: 

*r“ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas 

Corpus, nº 965159.3/3-0000-000, da Comarca de Jacareí, em 

que é(são) IMPETRANTE(s) EDUARDO SILVEIRA MELO 

RODRIGUES, MAITE CAZETO LOPES, sendo PACIENTE(s) N.F., 

sendo CO-RÉU(s) DANIEL GIMENES, EDILSON PEREIRA DE 

CARVALHO, FERNANDO FRANCISCO CATARINO, PAULO JOSÉ 

DANELON, PEDRO DA ROCHA BRITES, VANDERLEI ANTÔNIO 

POLOLI. 

 

ACORDAM, em 7ª Câmara do 4o Grupo da Seção 

Criminal, proferir a seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO UNÂNIME, 

NÃO CONHECERAM DA IMPETRAÇÃO, REMETENDO-SE OS 

AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL", de conformidade com o voto 

do Relator, que integra este acórdão. 

 

O julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) 

IVAN MARQUES e teve a participação dos Desembargadores 

FRANCISCO MENIN, OTÁVIO HENRIQUE. 

São Paulo, 25 de maio de 2006 

 

 

FERNANDO MIRANDA 

Relator 
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Voto n° 7.347 

Habeas Corpus n°: 965.159-3/3 

Impetrantes: Eduardo Silveira Melo Rodrigues e Maitê Cazeto 

Lopes 

Paciente: N.F. 

Processo n°: 1051/2005 

2ª Vara Criminal de Jacareí 

 

Os advogados Eduardo Silveira Melo Rodrigues e Maitê 

Cazeto Lopes impetram este habeas corpus, com pedido de 

liminar, em favor de N.F., alegando que o paciente sofre 

constrangimento ilegal por parte da MM Juíza da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Jacareí. Sustentam que o paciente foi 

denunciado, juntamente com outros acusados, pela prática dos 

delitos previstos nos artigos 171, caput, c.c. o artigo 71 e artigo 

288, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, pois 

ter-se-iam reunido para fraudar jogos de futebol e obter 

vantagem indevida em prejuízo de apostadores e clubes de 

futebol. Aduzem que a decisão de recebimento da denúncia não 

pode prevalecer porque está embasada em ficção dissociada do 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

texto de lei, refere-se a fatos atípicos, a inicial é inepta e 

incompetente o juízo, tudo a evidenciar falta de justa causa. 

Pugnam, em liminar, pela suspensão do ato de interrogatório e, 

no mérito, pelo trancamento da ação penal (fls. 02/63). 

 

Despicienda a requisição de informações e  remessa dos 

autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, pelas razões a 

seguir expostas. 

 

É o sucinto relatório do necessário. 

 

Esta Colenda Câmara, no julgamento do habeas Corpus 

n° 884.524.3/0, impetrado em favor do co-réu DANIEL 

GIMENES, não conheceu da ordem e determinou sua remessa à 

Justiça Federal. 

 

Ocorre que, quase simultaneamente com o julgamento 

do aludido habeas corpus, foi, em seara estadual, perante a 2a 

Vara Criminal da Comarca de Jacareí-SP, oferecida e recebida a 

denúncia imputando ao paciente e co-réus a prática dos crimes 

de estelionato continuado, formação de quadrilha e falsidade 

ideológica. 
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Isso, porém, não altera a possibilidade de as mesmas 

condutas, em tese, serem também típicas de outros crimes de 

competência da Justiça Federal, consoante salientado no 

julgamento daqueloutro remédio heróico: 

 

(...) As cópias anexas à inicial e constantes do 

primeiro apenso dão conta de que os co-réus foram 

indiciados pelo Delegado do Departamento de Polícia 

Federal Superintendência Regional em São Paulo, que lhes 

imputa crime previsto na Lei Federal n° 9.613/98, 

havendo, em tese, ofensa a bens e interesses da União, 

ainda porque as condutas podem ter afetado loteria 

administrada pela Caixa Econômica Federal e, se assim 

for, também a arrecadação do imposto de renda e de 

outros tributos de competência do Estado Federal. 

 

Via de conseqüência, tratando-se, in casu, de 

habeas corpus referente a inquérito que abrange tais 

objetos e tramita em Delegacia da Policia Federal, inviável 

neste Tribunal o conhecimento do pedido, porquanto a 

matéria suscitada é, nos termos do disposto no artigo 2º, 

inciso III, alíneas "a" e "b" da sobredita lei, de 

competência do Tribunal Regional Federal da 3a Região, a 

quem os autos deverão ser encaminhados. (...) 
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Confira-se, a propósito, o despacho do delegado de 

polícia federal, determinando o indiciamento dos acusados, a fls. 

32/33, por possíveis débitos de sonegação fiscal, lavagem de 

dinheiro de origem suspeita "em um mercado paralelo 

ameaçador das instituições estatais". 

 

Frise-se, em derradeiro, que o artifício de denunciar 

somente alguns aspectos de um fato, que possam, em tese, 

tipificar crime de competência da justiça provincial, não induz 

seu deslocamento para esta se, por outra face, o mesmo fato 

também esteja sendo apurado e, em princípio, notoriamente se 

classifique como infração de exclusivo conhecimento da Justiça 

Federal. Inviável, juridicamente, cindir um só fato, tanto mais, 

por mera conveniência ou suposto interesse processual do órgão 

denunciante, apesar da existência de indissolúvel e plena 

conexão determinadora da competência prevalecente. 

 

Dessarte, em face de a competência ao exame e 

julgamento desta impetração, ratione materiae, ser do Tribunal 

Regional Federal, não se conhece do habeas corpus postulado 

pelos advogados Eduardo Silveira Melo Rodrigues e Maitê 

Cazeto Lopes, em favor de N.F., determinando-se a 
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remessa dos autos àquela Corte, a quem, outrossim, caberá 

apreciar o pedido de liminar. 

 

FERNANDO MIRANDA 

RELATOR”2 

 

  

Interpostos embargos de declaração, os ilustres 

integrantes da Colenda 7ª Câmara do 4º Grupo da Seção 

Criminal assim se manifestaram: 

 

 

 

 

“ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos 

de Declaração, nº 00965159.3/5-0001-000, da Comarca de 

Jacareí, em que é (são) EMBARGANTE(s) N.F., sendo 

                                            
2 Cf. ff. 66/70 
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EMBARGADO(s) COLENDA 7ª CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 

ACORDAM, em 7a Câmara do 4o Grupo da Seção 

Criminal, proferir a seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO UNÂNIME, 

NÃO SE ACOLHERAM OS EMBARGOS.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão. 

 

O julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) 

IVAN MARQUES e teve a participação dos Desembargadores 

FRANCISCO MENIN, JAIR MARTINS. 

 

São Paulo, 26 de outubro de 2006 

 

FERNANDO MIRANDA 

Relator 

 

 

Voto n° 7.758 

 

Embargos de Declaração n°: 965159.3/5-1 

Embargante: N.F. 

Embargado: Colenda 7ª Câmara do Tribunal de Justiça de São 

Paulo 
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Processo: 1.051/05 

 

2a Vara Criminal da Comarca de Jacareí 

 

 

Cuida-se de embargos de declaração do v. acórdão de 

fls. 67/71 que não conheceu do habeas corpus, por 

incompetência ratione materiae, e determinou a remessa dos 

autos ao Tribunal Regional Federal. Aduz o embargante, que o 

Tribunal Regional Federal não poderá manifestar-se sobre ato 

ilegal da Justiça Estadual acoimando, por isso, de omisso, o 

acórdão. 

 

 

Esse o relatório. 

 

 

Não há qualquer omissão a ser sanada no v. acórdão 

atacado. 

 

Avulta de solar clareza o decidido. Qualquer ato 

praticado pela Justiça Estadual, por evidente e implícita 

decorrência, mostrar-se-á manifestamente nulo e tudo será 

apreciado em sede da Justiça Federal, tanto que esta aceite ser 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

a única competente para julgar o caso em concreto. Ademais, 

anular é uma forma de julgar pretensão jurídica deduzida. E 

para tanto há que ser competente o órgão julgador, máxime em 

razão de matéria constitucionalmente disciplinada. 

 

Do exposto, não se acolhem os embargos declaratórios 

opostos por N.F.. Cumpra-se, pois, o acórdão de fls. 65/71. 

 

 

 

FERNANDO MIRANDA 

RELATOR”3 

Remetidos os autos à Justiça Federal, manifestou-se a 

douta Procuradoria Regional da República da 3ª Região no 

sentido da instauração de conflito negativo de competência, 

uma vez que o Egrégio Tribunal Regional Federal não ter 

poderes para julgar habeas corpus interposto contra decisão 

da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 55 do Augusto 

Superior Tribunal de Justiça: “Tribunal Regional Federal não é 

                                            
3 Cf. ff. 81/84. 
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competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz 

estadual não investido de jurisdição federal” (ff. 92/99). 

 

 O Tribunal Regional Federal, por sua Segunda Turma, 

em sessão realizada em 21 de agosto de 2007, proferiu a 

seguinte decisão: 

 “(...) 

 

Pelas razões expendidas, emerge à evidência que a Corte 

Estadual não poderia ter remetido os autos para julgamento por 

este Tribunal, sem antes declarar a nulidade dos atos decisórios 

praticados por juiz incompetente. 

 

Por fim, depreende-se dos autos que a ação penal que deu 

ensejo à presente impetração está tramitando perante o Juízo 

de Direito da 2ª Vara de Jacareí, consoante extratos de fls. 

103/106. 

 

Ante o exposto, e considerando a incompetência deste 

Tribunal para processar e julgar o presente writ, não o conheço 

e suscito conflito negativo de competência a ser dirimido pelo 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 
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É o voto. 

CECILIA MELLO 

DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA”4. 

 

Levado o conflito negativo de competência à análise do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, após o douto parecer da 

Procuradoria Geral da República pelo conhecimento do conflito 

para declarar a competência do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo (ff. 138/141), assim decidiu: 

 

 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 92.721 - SP 

(2007/0302937-8) 

 

RELATÓRIO 

 

O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES: Trata-se de 

conflito negativo de competência (em autos de habeas corpus) 

suscitado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região nestes 

termos, resumidamente: 
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"Cuida-se de habeas corpus , com pedido de 

liminar, impetrado em favor de N.F. contra ato da MM. 

Juíza de Direito da 2ª Vara de Jacareí/SP, consistente no 

recebimento de denúncia contra o paciente. 

 

Colho dos autos que o paciente - juntamente com 

outros acusados - foi denunciado por infração ao artigo 

171, caput c.c. o artigo 71 e artigo 288, na forma dos 

artigos 29 e 69, todos do Código Penal, acusado de ter se 

reunido com os demais réus para fraudar jogos de futebol 

e obter vantagem indevida em prejuízo de apostadores e 

clubes de futebol, caso batizado pela mídia como 'máfia do 

apito'. 

 

Narra a impetração que, não obstante o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ter por duas 

vezes se dado por incompetente e não ter conhecido 

habeas corpus impetrado em favor de um dos co-réus, em 

26/04/2006, a autoridade impetrada recebeu a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público Estadual, contra o 

                                                                                                                   
4 Cf. ff. 113/123 
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paciente e demais co-réus e designou data para realização 

dos interrogatórios. 

 

Pelas razões expendidas, emerge à evidência que a 

Corte Estadual não poderia ter remetido os autos para 

julgamento por este Tribunal, sem antes declarar a 

nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo 

incompetente.  

 

Por fim, depreende-se dos autos que a ação penal 

que deu ensejo à presente impetração está tramitando 

perante o Juízo de Direito da 2ª Vara de Jacareí, 

consoante extratos de fls. 103/106. 

 

Ante o exposto, e considerando a incompetência 

deste Tribunal para processar e julgar o presente writ, não 

o conheço e suscito conflito negativo de competência a ser 

dirimido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça." 

 

O Ministério Público Federal é pelo "conhecimento do 

conflito para declarar a competência do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, ora suscitado". 

 

É o relatório. 
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 92.721 - SP 

(2007/0302937-8) 

 

VOTO 

 

 

 

O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES (RELATOR): 

É da Subprocuradora-Geral Lindôra Maria o parecer de termos 

seguintes: 

 

"Consta dos autos que N.F., juntamente com outros 

acusados, foi denunciado por infração ao artigo 171, 

caput, c/c art. 71 e artigo 288, na forma dos artigos 29 e 

69, todos do Código Penal, acusado de ter-se reunido com 

os demais réus para fraudar jogos de futebol e obter 

vantagem indevida em prejuízo de apostadores e clubes 

de futebol, caso batizado pela mídia como 'Máfia do Apito'. 

 

Em 26 de abril de 2006, a MM.ª Juíza de Direito da 

2ª Vara Criminal da Comarca de Jacareí/SP recebeu a 

denúncia em seu desfavor (fl.41). 
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Observa-se que, no habeas corpus impetrado em 

benefício de N.F., a autoridade apontada como coatora 

trata-se de magistrado estadual, sendo competente para 

apreciá-lo o Tribunal de Justiça do Estado ao qual se acha 

vinculado. 

 

Conforme alegado pelo ora suscitante, não é 

competência do Tribunal Regional Federal apreciar habeas 

corpus quando a autoridade tida como coatora for Juiz de 

Direito. O art. 108, inciso I, alínea 'd' da Constituição 

Federal assim preceitua: 

 

'art.108: Compete aos Tribunais Regionais 

Federais: 

I- processar e julgar, originariamente: 

d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora 

for juiz federal;' 

 

O certo é que a autoridade coatora do writ é 

magistrado da Justiça Estadual no exercício de 

competência estadual, de forma que totalmente descabida 

a remessa dos autos ao TRF da 3ª Região. Assim, o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deve julgar o 

remédio heróico ali impetrado. 
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Além do mais, está correta a alegação do suplicante 

ao afirmar que o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, ao reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, 

deveria ter declarado a nulidade dos atos decisórios 

praticados pelo Juízo incompetente. Para respaldar esse 

entendimento, é válida a menção a alguns julgamentos 

proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:" 

 

É de 2007 o CC-39.099, relatado aqui pela Ministra Maria 

Thereza, desta ementa: 

 

"Conflito de competência. Processual Penal. Habeas 

corpus. Autoridade coatora juízo singular estadual. Crime 

contra o meio ambiente. Incompetência reconhecida pelo 

Tribunal de Justiça. Atos decisórios a serem anulados 

antes de ser declinada a competência para a Justiça 

Federal. 

1. É do Tribunal de Justiça a competência para julgar 

habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Juiz 

de Direito, mesmo considerado incompetente, porém a ele 

subordinado. 

2. Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual pelo 

Tribunal de Justiça, a este cabe, antes de encaminhar o 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

feito à competência da Justiça Federal, decretar a nulidade 

dos atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente. 

3. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo." 

 

Tanto S. Exa. como a parecerista recordaram o CC-

36.381, Ministro Gilson Dipp, e também a Súmula 55: "Tribunal 

Regional Federal não é competente para julgar recurso de 

decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição 

federal." 

 

Conhecendo do conflito, declaro competente o suscitado 

– o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”5 

 

 

 Com o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, manifestou-se a douta Procuradoria 

de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança, pela 

denegação da ordem “... porque a denúncia é apta e 

embasada nos autos, inexistindo situação jurídica que 

agasalhe a pretensão inicial de trancamento da ação penal, 
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porque típica e antijurídica a conduta do paciente, que 

caracteriza estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e 

quadrilha ou bando (art. 288, caput, do Código Penal).6 

  

 Os ínclitos integrantes da Colenda 7ª Câmara de 

Direito Criminal desta Egrégia Corte, “POR MAIORIA DE VOTOS, 

CONCEDERAM A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA SE 

DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL N° 1051/2005, 

DA 2ª VARA CRIMINAL DE JACAREÍ, INTENTADA CONTRA O 

PACIENTE N.F., ESTENDENDO-SE OS EFEITOS DE TAL DECISÃO, 

NA FORMA DO ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, 

AOS CORRÉUS EDÍLSON PEREIRA DE CARVALHO, PAULO JOSÉ 

DANELON, VANDERLEI ANTÔNIO POLOLI, DANIEL GIMENES, 

FERNANDO FRANCISCO CATARINO E PEDRO DA ROCHA BRITES. 

RESTOU VENCIDO, EM PARTE, O RELATOR SORTEADO QUE 

CONCEDIA A ORDEM PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA 

DENÚNCIA. DETERMINARAM AINDA, A REMESSA DE CÓPIA 

INTEGRAL DOS PRESENTES AUTOS À DOUTA PROCURADORIA 

                                                                                                                   
5 Cf. ff. 146/149 
6 Cf. ff.172/184 
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GERAL DE JUSTIÇA OFICIANTE PERANTE O TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, PARA AS PROVIDÊNCIAS 

CABÍVEIS. DECLARA VOTO VENCEDOR O DESEMBARGADOR 

CHRISTIANO KUNTZ.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores FERNANDO MIRANDA (Presidente), FRANCISCO 

MENIN E CHRISTIANO KUNTZ. 

 

       

Para tanto, o v. acórdão assim fundamentou a r. 

decisão: 

 

   

 

“Voto n° 11.750 

 

Habeas Corpus n°: 993 06 063932-3 (antigo 965 159 3/3) 

Impetrantes: EDUARDO SILVEIRA MELO RODRIGUES e 

            MAITÊ CAZETO LOPES 

Paciente: N.F. 

Processo n°: 1051/2005 
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2ª Vara Criminal de Jacareí 

 

 

Os advogados Eduardo Silveira Melo Rodrigues e Maitê 

Cazeto Lopes impetram este habeas corpus, com pedido de 

liminar, em favor de N.F., alegando que o paciente sofre 

constrangimento ilegal por parte da MM Juíza da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Jacareí. Sustentam que o paciente foi 

denunciado, juntamente com outros acusados, pela prática dos 

delitos previstos nos artigos 171, caput, c.c. o artigo 71 e artigo 

288, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, pois 

ter-se-iam reunido para fraudar jogos de futebol e obter 

vantagem indevida em prejuízo de apostadores e clubes de 

futebol. Aduzem que a decisão de recebimento da denúncia não 

pode prevalecer porque está embasada em ficção dissociada do 

texto de lei, refere-se a fatos atípicos, a inicial é inepta e 

incompetente o juízo, tudo a evidenciar falta de justa causa. 

Pugnam, em liminar, pela suspensão do ato de interrogatório e, 

no mérito, pelo trancamento da ação penal (fls. 02/63). 

 

Despicienda a requisição de informações, tendo em vista 

que as peças ofertadas pelos impetrantes bastam ao 

conhecimento desta mandamental. 
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Este Habeas Corpus já sofreu dupla apreciação por esta 

Câmara, que declinou da competência em favor do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região, que suscitou conflito negativo, 

dirimido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fixando-a 

como deste Tribunal Estadual (fls. 65/156). 

 

E o fez nos seguintes termos: 

 

"Esta Colenda Câmara, no julgamento do habeas 

corpus n° 884.524.3/0, impetrado em favor do co-réu 

DANIEL GIMENES, não conheceu da ordem e determinou 

sua remessa à Justiça Federal. 

 

Ocorre que, quase simultaneamente com o 

julgamento do aludido habeas corpus, foi, em seara 

estadual, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Jacareí-SP, oferecida e recebida a denúncia imputando ao 

paciente e co-réus a prática dos crimes de estelionato 

continuado formação de quadrilha e falsidade ideológica. 

 

Isso, porém, não altera a possibilidade de as 

mesmas condutas, em tese, serem também típicas de 

outros crimes de competência da Justiça Federal, 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

consoante salientado no julgamento daqueloutro remédio 

heróico: 

 

 (...)As cópias anexas à inicial e constantes do 

primeiro apenso dão conta de que os co-réus foram 

indiciados pelo Delegado do Departamento de Polícia 

Federal Superintendência Regional em São Paulo, que lhes 

imputa crime previsto na Lei Federal n° 9.613/98, 

havendo, em tese, ofensa a bens e interesses da União, 

ainda porque as condutas podem ter afetado loteria 

administrada pela Caixa Econômica Federal e, se assim 

for, também a arrecadação do imposto de renda e de 

outros tributos de competência do Estado Federal. 

 

Via de conseqüência, tratando-se, in casu, de 

habeas corpus referente a inquérito que abrange tais 

objetos e tramita em Delegacia da Policia Federal, inviável 

neste Tribunal o conhecimento do pedido, porquanto a 

matéria suscitada é, nos termos do disposto no artigo 2º, 

inciso III, alíneas "a" e "b" da sobredita lei, de 

competência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a 

quem os autos deverão ser encaminhados.(...) 
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Confira-se, a propósito, o despacho do delegado de 

polícia federal, determinando o indiciamento dos acusados, 

a fls. 32/33, por possíveis débitos de sonegação fiscal, 

lavagem de dinheiro de origem suspeita "em um mercado 

paralelo ameaçador das instituições estatais" 

 

Frise-se, em derradeiro, que o artifício de denunciar 

somente alguns aspectos de um fato, que possam, em 

tese, tipificar crime de competência da justiça provincial, 

não induz seu deslocamento para esta se, por outra face, o 

mesmo fato também esteja sendo apurado e, em princípio, 

notoriamente se classifique como infração de exclusivo 

conhecimento da Justiça Federal. Inviável, juridicamente, 

cindir um só fato, tanto mais, por mera conveniência ou 

suposto interesse processual do órgão denunciante, apesar 

da existência de indissolúvel e plena conexão 

determinadora da competência prevalecente. 

 

Dessarte, em face de a competência ao exame e 

julgamento desta impetração, ratione materiae, ser do 

Tribunal Regional Federal, não se conhece do habeas 

corpus postulado pelos advogados Eduardo Silveira Melo 

Rodrigues e Maitê Cazeto Lopes, em favor de N.F., 
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determinando-se a remessa dos autos àquela Corte, a 

quem, outrossim, caberá apreciar o pedido de liminar". 

 

 

Opostos embargos de declaração, esta Corte assim decidiu: 

 

 

"Não há qualquer omissão a ser sanada no v. 

Acórdão atacado. 

 

Avulta de solar clareza o decidido. Qualquer ato 

praticado pela Justiça Estadual, por evidente e implícita 

decorrência, mostrar-se-á manifestamente nulo e tudo 

será apreciado em sede da Justiça Federal, tanto que esta 

aceite ser a única competente para julgar o caso em 

concreto. Ademais, anular é uma forma de julgar 

pretensão jurídica deduzida. E para tanto há que ser 

competente o órgão julgador, máxime em razão de 

matéria constitucionalmente disciplinada. 

 

Do exposto, não se acolhem os embargos 

declaratórios opostos por N.F.. Cumpra-se, pois, o acórdão 

de fls. 65/71." 
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O feito foi, assim, remetido ao Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região e este suscitou dúvida de competência, solvida 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a atribuiu a este 

Tribunal Estadual (fls. 110/156). 

 

Remetidos os autos à douta Procuradoria Geral de 

Justiça, esta ofertou parecer pela denegação da ordem. 

 

É o sucinto relatório do necessário. 

 

Há quatro habeas corpus impetrados em razão dos fatos. 

 

O primeiro foi postulado em favor do indiciado Daniel 

Gimenes nos autos de n° 993 05.027799-2 (antigo 

844.524.3/0), quando ainda nem sequer denúncia havia, 

apenas inquérito policial instaurado na Polícia Federal em São 

Paulo, tanto que apontados como autoridades coatoras um de 

seus delegados e a MM Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Jacareí. 

 

Esta Corte, em sessão, declinou da competência, ratione 

materiae, em favor do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

visto que no inquérito também se imputava a sobredito paciente 
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e demais indiciados crime previsto na Lei Federal nº 9.613/98. 

Assim o fez nos seguintes termos: 

 

"Os advogados Camila Maria Perecin D'Elboux e André 

Padovani Colleti impetram o presente habeas corpus em favor 

de Daniel Gimenes alegando que o paciente sofre 

constrangimento ilegal por parte da MM Juíza da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Jacareí e do Delegado de Polícia Federal 

porque autoriza escuta telefônica nas linhas de propriedade do 

paciente que, além de carente da devida e necessária 

fundamentação, era desnecessária e, por isso as acoima de 

ilegais, requerendo seu "lacramento" bem como sua 

descontinuidade. Pugna, ainda, pelo trancamento do inquérito 

policial e da ação penal por falta de justa causa (fls. 2/46). 

 

Indeferida a liminar (fls. 48/49), as informações foram 

prestadas (fls. 54/58 e 80/81). 

 

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela 

denegação da ordem (fls. 60/67). 

 

É o relatório. 
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As cópias anexas à inicial e constantes do primeiro 

apenso dão conta de que os co-réus foram indiciados pelo 

Delegado do Departamento de Polícia Federal Superintendência 

Regional em São Paulo, que lhes imputa crime previsto na Lei 

Federal n° 9.613/98, havendo, em tese, ofensa a bens e 

interesses da União, ainda porque as condutas podem ter 

afetado loteria administrada pela Caixa Econômica Federal e, se 

assim for, também a arrecadação do imposto de renda e de 

outros tributos de competência do Estado Federal. 

 

Via de conseqüência, tratando-se, in casu, de habeas 

corpus referente a inquérito que abrange tais objetos e tramita 

em Delegacia da Polícia Federal, inviável neste Tribunal o 

conhecimento do pedido, porquanto a matéria suscitada é, nos 

termos do disposto no artigo 2º, inciso III, alíneas "a" e "b" da 

sobredita lei, de competência do Tribunal Regional da 3ª Região, 

a quem os autos deverão ser encaminhados. 

 

Dessarte, em face de a competência ao exame e 

julgamento desta impetração, ratione materiae, ser do Tribunal 

Regional Federal, não se conhece do habeas corpus postulado 

pelos advogados Camila Maria Perecin D'Elboux e André 

Padovani Colleti em favor de Daniel Gimenes, determinando-se 

a remessa dos autos àquela Corte." 
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Aduza-se, a tanto que, somente agora esta relatoria, por 

diligência própria, apurou que mencionado "habeas corpus", 

que, sem dúvida, se imiscui e depende do destino deste e dos 

demais aqui impetrados, foi distribuído à Segunda Turma do 

Egrégio Tribunal Regional Federal - 3ª Região, sendo relatora a 

eminente Desembargadora Cecília Mello, e ainda aguarda 

julgamento, conforme consulta eletrônica ora acostada. Não 

impede, contudo, máxime porque superado pelo advento de 

denúncia e da ação penal, o pronto julgamento deste e dos 

demais habeas corpus correlatos. 

 

Acresce que, mesmo advindo denúncia posteriormente, 

de sua desarmada leitura se observa, às claras, que alude a 

remessa de numerário para apostas em "sites abertos na rede 

mundial de computadores (internet)", o que pode, em tese 

também tipificar o crime previsto na Lei Federal n° 7.492/86, no 

artigo 22, e seu parágrafo único, de indubitável competência da 

Justiça Federal, consoante preceituado em seu artigo 26.  

 

De toda sorte, pois, apesar de o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, no conflito de competência n° 92.721-SP 

(2007/0302937-8), suscitado neste habeas corpus de n° 

993.06.063932-2, paciente N.F., haver afirmado ser competente 
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este Tribunal de Justiça Estadual, somente porquanto não 

anulara os atos decisórios praticados pelo incompetente Juízo da 

2ª Vara Criminal da Comarca de Jacareí, em ação penal já 

instaurada, a própria denúncia está a demonstrar que, salvo 

também por rematada inépcia narrativa, houve, segundo deixa 

entrever, ilícitas apostas e conseqüentes operações de câmbio 

ou remessas de divisas para o Exterior. 

 

"Consta do incluso inquérito policial federal que, em dias 

e horários não determinados, ao menos desde setembro de 

2004, Edilson Pereira de Carvalho, qualificado a fls. 37 e 45, 

N.F., conhecido por Gibão, qualificado a fls. 48 e 170, Paulo José 

Danelon, qualificado a fls. 60, Vanderlei Antônio Pololi, 

qualificado a fls. 70, Daniel  Gimenes, qualificado a fls. 112, 

Fernando Francisco Catarino, qualificado a fls. 159 e Pedro da 

Rocha Brites, qualificado a fls. 227, o primeiro domiciliado na 

Rua Sebastião Vitalino, nº 133, casa 24, nesta Cidade e 

Comarca de Jacareí, associaram-se em quadrilha para a prática 

continuada de crimes de estelionato em prejuízo de clubes de 

futebol e apostadores individuais em sites abertos na rede 

mundial de computadores (internet), constituindo organização 

criminosa. 
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Evidenciou-se na investigação que a organização 

criminosa foi constituída e implementada com atuação de 

comando hierárquico bem definido, havendo divisão de tarefas 

entre todos os seus integrantes. Coube ao denunciado Nagib, 

apostador contumaz de sites esportivos e jogos carteados 

diversos, a concepção de plano segundo o qual, com cooptação 

de árbitros de futebol profissional, pudesse fraudar o resultado 

de partidas de futebol, no início com as atividades voltadas à 

Taça Libertadores da América, então em curso, e ao 

Campeonato Paulista de Futebol, no ano de 2005. Superadas 

aquelas competições, a quadrilha estendeu suas operações 

criminosas para o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2005, 

nas séries A e B. 

 

Atuavam sob o comando de Nagib, em grau inferior na 

organização, porém com poder relativo de decisão, os indiciados 

Pedro, Daniel e Fernando. Tais pessoas tinham a 

responsabilidade de pesquisa sobre os jogos programados nos 

campeonatos e a sua comparação com as escalas de 

arbitragem. Cabia-lhes, em concurso com o líder Nagib, a 

programação dos jogos seriam fraudados e a sua 

comercialização a apostadores variados, espalhados em diversas 

cidades brasileiras. 
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Cabia-lhes, inclusive, a arrecadação prévia de valores 

financeiros que seriam necessários à efetivação das apostas, 

sendo fato comum que em determinadas apostas colocassem 

dinheiro da própria organização nas fraudes, certos de que o 

resultado seria favorável e o retorno, em conseqüência, 

absolutamente garantido. Os jogos eram, assim, revendidos a 

apostadores de boa-fé que empenhavam recursos financeiros 

pessoais nas apostas, acreditando que os resultados porventura 

favoráveis fossem depender exclusivamente de sorte e 

probabilidade aritmética, quando, na verdade, estavam 

previamente fraudados, mediante ardil estabelecido pela 

organização criminosa." 

 

Em face de tais termos, além de tudo, se remessa 

nenhuma de divisas foi apurada para denunciar, resulta que, a 

título de estelionato, a denúncia pretende proteger suposta boa 

fé de quem, em prejuízo dos nítidos interesses da União, 

representados pela arrecadação de apostas na "Loteria Esportiva 

Federal", administrada pela Caixa Econômica Federal, apostava, 

clandestina e ilicitamente, nos jogos de campeonatos de futebol 

por ela mencionados. Resta óbvio, dos termos da própria 

denúncia, que o meio eleito para a fraude implica, 

necessariamente, também o cometimento, em tese, do crime de 

câmbio desautorizado (artigo 22, da Lei Federal n° 7.492/86), 
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mais grave e a absorvê-la, além de determinar a competência 

da Justiça Federal. Por igual, outros crimes adiante apontados, 

da mesma competência. 

 

Há, de toda sorte, inépcia a eivar a denúncia, que deve, 

de ofício e desde logo, ser proclamada. 

 

Em países civilizados e democráticos, até mesmo em face 

das mais tenebrosas imputações, ao réu são asseguradas as 

garantias do devido processo legal, do contraditório e amplitude 

defensiva. 

 

O limite da acusação é a lei e o da ação penal o fato 

narrado pela denúncia. É dele que se há de defender o 

denunciado, pouco importando a classificação legal adotada pelo 

denunciante. 

 

Vejamos, pois, quais os fatos imputados ao paciente e 

co-réus. 

 

Com efeito, a título de estelionato, a prefacial imputa ao 

paciente e co-réus a captação ou "arrecadação prévia de valores 

financeiros que seriam necessários à efetivação das apostas, 

sendo fato comum que em determinadas apostas colocassem 
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dinheiro da própria organização nas fraudes", em jogos do 

campeonato brasileiro e até sulamericano de futebol, cujos 

resultados, por interferência dos árbitros co-denunciados, 

Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon, seriam 

manipulados conforme o interesse dos acusados e em prejuízo 

de "apostadores de boa-fé", quatro dos quais identificados e 

nomeados.  A denúncia, portanto, afirma que ora "agenciavam" 

ora os réus também apostavam.  Menciona prejuízos aos clubes 

de futebol e a apostadores em "sites" abertos na rede mundial 

de computadores (internet). Esquivou-se, conduto, de aclarar 

quem aceitava ou "bancava" tais apostas, já que os 

denunciados, em organização ilícita, também apostavam. 

 

E, se o tivesse feito, como se fazia curial, de estelionato 

não haveria, como não há, cuidar-se. 

 

Fez, em suma, nebulosa narrativa de nada mais do que 

poderia ser contravenção penal em que co-autores, agentes e 

apostadores, burlaram a imerecida confiança de outros 

jogadores (apostadores), auferindo também ilícita vantagem.  

Faltou, entretanto, à tipificação da infração prevista no artigo 

50, "caput", § 2º e § 3º, alínea "c", do Decreto-Lei n° 3.688/41, 

indicar se as apostas eram recolhidas em lugar público ou 

acessível ao público, elementares indeclináveis a tal 
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contravenção penal. A propósito, o parágrafo segundo, desse 

mesmo artigo, comina pena de multa a quem é encontrado 

participando do jogo (de azar), como ponteiro ou apostador. 

 

O crime de estelionato tem por elementar a obtenção de 

vantagem ilícita sobre o patrimônio da vítima. E, no caso, 

segundo a denúncia, o patrimônio especificamente visado era o 

de apostadores clandestinos e também co-autores de outro tipo 

de ilícito penal. 

 

Nos fatos denunciados, não se cuida, apenas, de torpeza 

bilateral, a elidir, sob a clássica e autorizada ótica do imortal 

Nelson Hungria, a tipificação de estelionato, mas, muito além 

disso, do cometimento necessário de outros e mais graves 

crimes para a obtenção de ilícita vantagem. 

 

É certo que o embuste de que, segundo a denúncia, se 

valeram os sujeitos ativos também pode ter gerado prejuízo a 

terceiros, os clubes de futebol, mas a ilícita vantagem visava a 

concretizar-se apenas sobre os patrimônios dos clandestinos e 

maliciosos apostadores. São como duas faces da mesma moeda, 

de sorte que, pelas razões já expostas, se não se pode tipificar 

como estelionato a conduta em relação a esses apostadores, 

tampouco há entrever esse crime somente pelo concomitante 
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resultado prejudicial aos clubes de futebol. Estes podem 

postular ressarcimento na esfera civil, tanto dos autores da 

dolosa conduta quanto dos organizadores das competições, 

incumbidos da seleção e com o dever de fiscalização da conduta 

dos árbitros, especialistas que são, insuscetíveis a induzimento 

em erro contínuo. Ademais, dispõem da legislação esportiva 

para a adequada e eficaz resolução dos desvios de conduta nas 

competições. 

 

De outra forma, qualquer ato doloso de jogador ou 

competidor em burlar as regras da competição ou do jogo 

esportivo haveria que ser considerada estelionato. A história nos 

mostra que até em partidas finais de Copa do Mundo já houve, 

mais de uma vez, dolosa burla às regras, sem que alguém se 

aventurasse a entrever crime nessas maliciosas condutas. 

 

Nem se diga ou entreveja, por oportuno assinalar, que 

também teriam sido vítimas do suposto estelionato continuado 

as federações e clubes de futebol, em virtude de haverem 

remunerado os profissionais, porque, bem ou mal, obtiveram 

dos denunciados árbitros a prestação dos serviços contratados, 

podendo, nos casos em que agiram animados de dolo civil 

prejudicial à eficácia e lisura de seu desempenho, exigir-lhes a 

reparação dos danos.  
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Seria mister, por sinal, prévia perícia sobre o 

desempenho dos  árbitros em cada caso, não bastando como 

provas de "fraude" a simples interceptação telefônica,  

testemunhos e até confissões. 

 

De toda sorte, equivaleria a buscar punição a um ator 

que, contratado para representar um drama, o faz em termos 

de tragicomédia, ainda que para auferir alguma vantagem. 

Seria, em qualquer dos casos, dolo de natureza civil, indiferente 

à esfera penal, à tipificação do crime.  

 

Absurdo e inadmissível, pois, a ação penal tutelar 

interesse de contraventores e criminosos quanto à partilha do 

produto delituoso. 

 

Segue-se, pois, que nem o crime de estelionato nem a 

contravenção são reconhecíveis em face da denúncia contra o 

paciente e co-réus. 

 

Qual, portanto, poderia ser o enquadramento legal dos 

fatos? 
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Crimes contra a ordem tributária e econômica, 

especialmente, sonegação fiscal, evasão de divisas (se as 

apostas mencionadas pela denúncia foram feitas pela Internet) 

e lavagem de dinheiro, todos de apuração exclusivamente 

atribuída ao Ministério Público Federal, a quem esta Corte já deu 

conhecimento oficial dos fatos. 

 

Bem a propósito do tema, um dos ilustres e zelosos 

subscritores da denúncia assim se pronunciou: 

 

Matéria que trata de Aposta Virtual, contravenção 

penal, de Lúcio Lambranho: 

 

“Isso é jogo de azar e o jogador brasileiro pode ser 

penalizado. Não se pode usar a desculpa de que o site está 

hospedado fora do país', afirma o promotor José Reinaldo 

Guimarães Carneiro, integrante do Grupo de Atuação Especial 

de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e um dos 

responsáveis pela denúncia contra a chamada máfia do apito, 

que atuou no Brasileirão de 2005.  

 

Por dentro do tema, o promotor paulista apura 

atualmente quem são os responsáveis pelo anúncio de um site 

de apostas colocado dentro do estádio do Morumbi, durante um 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

jogo recente da Taça Libertadores da América. José Reinaldo 

alega que não pode dar detalhes sobre a investigação, mas 

disse que o caso é também apurado por um inquérito da Polícia 

Federal (PF), em São Paulo. 

 

Apostas como as do exemplo acima, consideradas ilegais 

pelo promotor, podem ser feitas em vários sites internet afora. 

Não por acaso, mais apostadores brasileiros começam a ser 

disputados por empresas internacionais de jogos. 

 

O promotor do GAECO é categórico ao definir que os 

jogos de azar, tanto no Brasil como no exterior, são 'o pano de 

fundo de atuação de quadrilhas na exploração de bingos, caça-

níqueis e similares'. 'Há, ainda, ligadas à atividade base (jogos) 

outras práticas graves, entre elas o tráfico de entorpecentes e a 

corrupção do funcionalismo público', avalia José Reinaldo 

Guimarães. 

 

Sobre o jogo online e os negócios de empresas como a 

Bwin, o promotor também é taxativo, apesar de admitir que o 

Brasil vive um 'nó jurídico' e que, por isso, não teria como 

proibir a jogatina virtual.  
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'É uma estranha e duvidosa associação, mas as empresas 

têm relação regular nos países onde o jogo é permitido', avalia 

o promotor de Justiça de São Paulo sobre o patrocínio de 

equipes e a intermediação de apostas feitas pela Bwin. 

 

  Após a denúncia contra a máfia do apito, que ainda não tem 

decisão da Justiça e tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Jacareí (SP), os promotores do GAECO fizeram proposta para 

incluir na legislação punição para fraudes no esporte nacional. 

 

Fonte:(http//congressoemfoco.ig.com.br/NoticiaPrintaspx?id=22302) 

 

A respeito do tema mutatis mutandis, também o insigne 

Ministro Hamilton Carvalhido, ora no Colendo Superior tribunal 

de Justiça e, então, Procurador Geral de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, emitiu valioso parecer, que esgota a análise 

jurídica: 

 

 

CASSINO, JOGOS DE AZAR NA INTERNET E 

CYBER CAFÉ  
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Ementa. JOGO DE AZAR VIA INTERNET. Não 

incidência da lei brasileira ao agente que explora tal 

modalidade de jogo, enquanto contravenção penal: 

inteligência do art. 2º, do Decreto-Lei n° 3 688, de 03 

10.41. Óbices na configuração da conduta contravencional 

do apostador que pratica o jogo no recesso do lar. 

Ocorrência, em tese, de outras infrações penais. 

Providências. 

 

PARECER 

 

1. DOS FATOS: 

 

Cuida-se de reportagens publicadas no jornal O 

DIA, edições dos dias 19 e 20 de outubro do corrente ano 

(cópias dos exemplares em anexo), noticiando que jogos 

de cassino estão sendo oferecidos via Internet, através de 

um cassino virtual, estabelecido na Ilha de Antigua, cujo 

endereço da home page é "www.intercasino.com.", sendo 

acessado direto de uma provedora internacional. 

 

A convite de O DIA, na sexta-feira, dia 17, 

comparecemos à redação do mencionado jornal, onde 

conhecemos a forma de acesso ao dito cassino virtual. 
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Sabendo tratar-se de uma matéria jornalística, 

solicitamos a equipe de reportagem que não fornecesse ao 

público o endereço da home page, no que fomos 

atendidos, conforme se constata das referidas 

reportagens. 

 

Ao acessar a home page, aparece a fachada de um 

cassino, cuja tela vai aumentando até a abertura da porta 

principal, informando que o cassino é operado pela firma 

WWTS, com licença do Governo da República de Antigua e 

Barbados, ocasião em que o usuário, de início, recebe 

algumas recomendações: 

 

Se em seu país o jogo é proibido não jogue; 

 

Se você é menor não jogue; 

 

Se no seu país o jogo é taxado, declare os ganhos 

ao Fisco; de nossa parte manteremos sigilo absoluto." 

 

A seguir, o usuário é convidado para testar os 

jogos, sem apostar. Nessa etapa o "apostador" obtém 

ganhos e, a partir daí, é compelido a jogar à dinheiro, 
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oferecendo o n° de seu cartão de crédito. Nesse momento, 

o usuário fica no dilema: continua com a sensação de que 

está deixando de ganhar, jogando sem apostar, ou passa a 

apostar, fornecendo o n° do seu cartão de crédito. 

 

Se o usuário fornecer o n° do seu cartão de crédito, 

aparece outra empresa, a ECASH, como intermediária das 

apostas que dá a senha de acesso, após o 

usuário/apostador fornecer seu endereço e telefone. 

 

Conforme consta da reportagem, O DIA telefonou 

para a ECASH e a pessoa que atendeu informou que o 

débito (do perdedor) e o crédito (do ganhador) constarão 

do extrato do cartão de crédito, deixando claro que o 

nome cassino ou jogo não consta do extrato, não 

informando, entretanto, como são lançados no extrato. 

 

Assim, constata-se que, na prática, através da 

INTERNET, o jogo no Brasil restou "liberado", por vias 

transversas, introduzindo os jogos de cassino ao interior 

dos lares. 

 

 

2. O CONTROLE DA INTERNET NO BRASIL 
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A Internet é uma rede pública de computadores, 

cuja finalidade primordial é de possibilitar a comunicação 

universal, sem fronteiras e sem censura. 

 

Nesse aspecto, não se pode deixar de reconhecer a 

importância fundamental da Internet que viabiliza a 

interação e a integração dos povos, aproximando as 

nações, encurtando as distâncias diminuindo as diferenças 

sócio-culturais. 

 

Forçoso reconhecer que, para a consecução desses 

nobres objetivos, é inadmissível o controle e a repressão 

através de censura. 

 

Por outro lado, porém, é de todo condenável que tal 

sistema de comunicação venha a ser utilizado como 

veículo de estímulo e induzimento à prática, em tese, de 

infrações penais, como ocorre no caso presente. 

 

Certamente, seguindo essa linha de pensamento, o 

Governo Federal, através da Portaria Interministerial n° 

147, de 31 de maio de 1995, do Ministro de Estado das 

Comunicações e do Ministro de Estado da Ciência e 
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Tecnologia, criou o Comitê Gestor Internet do Brasil, cujas 

atribuições estão elencadas no art. 1º, incisos de I a VIII, 

destacando-se, nesse desiderato, o inciso IV: "recomendar 

padrões, procedimentos técnicos e operacionais e códigos 

de ética de uso, para todos os serviços internet no Brasil". 

 

Vale acrescentar que os membros/ representantes 

do mencionado Comitê Gestor foram nomeados pela 

Portaria Interministerial n° 183, de 03.07.95, alterada a 

composição através das Portarias n°s 269, de 01.11.95; 

09, de 19.01.96; , 252, de 30.04.96; 1.281, de 04.10.96; 

165, de 21.05.96; e 408, de 22.08.97, não havendo 

nenhuma portaria posterior alterando as atribuições 

constantes do art. 1º, incisos I a VIII, da Portaria 

Interministerial n° 147, de 31.05.95. 

 

 

3. DOS TIPOS PENAIS APLICÁVEIS 

 

3.1- Os jogos de azar, enquanto contravenção 

penal. 

 

O Art. 50, caput, do Decreto Lei n° 3.688, de 

03.10.41 (Lei das Contravenções Penais) , sob a rubrica 
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JOGO DE AZAR, define como contravenção penal, 

"estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou 

acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou 

sem ele", cominando a pena de prisão simples, de 3 (três) 

meses a 1 (um) ano, e multa, estendo-se os efeitos da 

condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do 

local. 

 

O § 2º do referido artigo, comina a pena de multa a 

quem é encontrado participando do jogo, como ponteiro 

ou apostador. 

 

A primeira dificuldade a ser enfrentada é que, no 

caso em exame, o jogo está estabelecido e é explorado 

fora do território brasileiro – na Ilha Antigua – e a lei 

brasileira somente é aplicável à contravenção praticada no 

território nacional (art. 2º da LCP), logo o agente que 

explora o jogo está, em tese, fora do alcance da lei 

brasileira, enquanto pratica a contravenção penal. 

 

No que tange ao apostador, pelo fato do jogo ser 

praticado via Internet, geralmente no recesso do lar, 

desnatura, em princípio, os elementos do tipo, lugar 

público ou acessível ao público. Restaria, então, considerar 
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que, sendo o acesso a Internet um ato de declaração de 

vontade antecipado, havendo uma oferta do serviço a um 

público limitado, poder-se-ia, em tese, caracterizar a 

Internet, como lugar acessível ao público. 

 

É evidente que a pratica de tal modalidade de jogo 

de azar em casas de diversão, restaurantes, bares ou 

similares que ofereçam ao público freqüentador o acesso a 

Internet, caracterizaria, inquestionavelmente, lugar 

acessível ao público, possibilitando a prisão em flagrante 

dos apostadores. 

 

 

3.2- Outras infrações penais aplicáveis 

 

Diante das dificuldades impostas para se aplicar a 

norma penal especifica, relativa ao jogo de azar, resta-nos 

examinar a incidência, em tese, de outras infrações 

penais, cujos efeitos colaterais são devastadores para o 

país, para a sociedade e para a família. 

 

 

3.2.1- Crimes contra a ordem tributária e 

econômica 
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Certo é que essa modalidade de jogo de azar aqui 

examinada - jogos de cassino, via Internet - desemboca, 

naturalmente, no estuário dos crimes contra a ordem 

tributária e econômica, notadamente no campo da 

sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, 

gerando graves prejuízos à economia nacional. 

 

Cediço é que, a atribuição para apurar tais 

atividades delituosas incumbe ao Ministério Público 

Federal, o qual deverá ter conhecimento dos fatos. 

 

 

3.2.2 - Corrupção de menores 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 

8.069, de 13.07.90), estranhamente, não define qualquer 

tipo penal que reprima a participação de crianças e de 

adolescentes na prática de jogos de azar. 

 

Ocorre que, a Lei n° 2.252, de 01.07.54 (Lei da 

Corrupção de Menores), define, enquanto crime, em seu 

art. 1º, a conduta de "corromper ou facilitar a corrupção 
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de menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando 

infração penal, ou induzindo-a a praticá-la." 

 

É evidente que o legislador ao referir-se a infrações 

penais, quis dar maior abrangência ao tipo penal, 

incluindo a corrupção para a prática de crimes, mas 

também para a prática de contravenções penais. 

 

Portanto, é perfeitamente viável a configuração, em 

tese, do crime de corrupção de menores, na forma de 

induzimento, nesse modalidade de jogo ilícito, vez que a 

potencial clientela da Internet é constituída de crianças e 

adolescentes. 

 

 

4. A DÍVIDA DE JOGO 

 

Na esfera do Direito Civil, o Art. 1.477, do Código 

Civil, desobriga o pagamento de dívida oriunda de jogo ou 

aposta. 

 

Como, segundo informações obtidas no corpo das 

reportagens referidas, os débitos das apostas, bem como 

os créditos, são lançadas nos extratos de cartões de 
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crédito, cremos que tal situação merece atenção especial, 

com vistas a impedir tais lançamentos, oriundos de 

atividades ilícitas, nos referidos extratos, até porque o 

pagamento de dívida de jogo não é exigível, conforme a 

legislação civil. 

 

 

5. PROVIDÊNCIAS 

 

Diante do exposto, sugerimos a adoção das 

seguintes providências: 

 

5.1- Remessa de cópia do expediente à 

Coordenadoria das Promotorias de Justiça da Infância e 

Juventude do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, para ciência e conhecimento; 

 

5.2- Remessa de cópias do expediente ao Ministério 

Público Federal, na pessoa do Procurador- Chefe da 

República no Estado do Rio de Janeiro, com vistas a apurar 

a prática, em tese, de crimes, no âmbito de sua exclusiva 

atribuição; 
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5.3- Oficiar ao Comitê Gestor Internet Brasil, 

encaminhando cópia do expediente, requisitando 

informações quanto as medidas que possam ser adotadas 

por aquele organismo, remetendo-se cópias aos Exmos. 

Srs. Ministros de Estado das Comunicações e da Ciência e 

Tecnologia; 

 

5.4- Remessa de cópias do presente expediente às 

Administradoras de Cartões de Crédito para ciência e 

conhecimento. 

 

(Fonte:(http//wwwboasideias.com.br/leqislacao/leis 

especificas/cassino azar cybercafe htm) 

 

 

De tudo se tem que, se de estelionato nem de 

contravenção penal há viabilidade de processamento em face 

dos termos em que ofertada a denúncia, igualmente afetada 

pela inépcia, via de conseqüência, resta a imputação pelo crime 

de formação de quadrilha (artigo 288, do Código Penal), que 

havia por pressuposto aquele primeiro delito denunciado. 

 

O que da denúncia resta seria o uso de documento 

ideologicamente falso, increpado ao co-réu Edílson Pereira de 
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Carvalho, em prejuízo da Federação Paulista de Futebol - 

Comissão Estadual de Arbitragem, mas tal fato se mostra 

incindível dos demais, dado que, segundo a inicial, teria 

ocorrido a 03 de janeiro de 2005 e aqueloutros se desenvolviam 

desde setembro de 2004, portanto, no mesmo contexto. 

 

Há indissolúvel conexão, nos termos da denúncia. 

Subsiste, em tese, a possibilidade de, em ação própria, se 

nenhum conexo crime de competência da Justiça Federal vier a 

ser apurado e denunciado, ser, em adequados termos, 

processado e julgado pela Justiça Estadual. 

 

 

Em tais condições e observados os estritos limites da 

denúncia, é o que ora se impõe julgar. 

 

 

Do exposto, com fulcro no artigo 41, combinado com os 

artigos 395, inciso I e 648, inciso VI, do Código Penal, concede-

se a ordem de habeas corpus ao paciente N.F., para anular a 

denúncia e todo o processado na ação penal de n° 1051/2005, 

perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Jacareí-SP. Estende-se, 

com apoio na norma de equidade ínsita no artigo 580 do Código 

Penal, a ordem aos co-réus PAULO JOSÉ DANELON, 
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VANDERLEI ANTÔNIO POLOLI, DANIEL GIMENES, 

FERNANDO FRANCISCO CATARINO, EDILSON PEREIRA DE 

CARVALHO e PEDRO DA ROCHA BRITES. Extraia-se cópia 

integral dos autos da ação penal e remeta-se à Procuradoria dá 

República na 3ª Região, para as providências que alvitrar 

cabíveis. Comunique-se à origem. A douta maioria, contudo, na 

forma do voto vencedor declarado pelo eminente Des. 

Christiano Kuntz, houve por bem conceder a ordem para trancar 

a ação penal. 

 

 

 

FERNANDO MIRANDA 

RELATOR 

 

 

 

 

 

Voto n° 14.270 

Habeas Corpus n° 993.06.063932-3 - Jacareí 

7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
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DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR 

 

 

Trata-se, na espécie, de "habeas corpus" impetrado por 

Eduardo Silveira Melo Rodrigues e por Maitê Cazeto Lopes em 

favor de NAGYB FAYAD onde se alega, em resumo, estar o 

paciente sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jacareí, decorrente do 

recebimento da denúncia contra ele oferecida dando-o como 

incurso nas sanções do artigo 171, "caput", combinado com os 

artigos 29 e 71 (crime continuado), em concurso material com o 

artigo 288, todos do Código Penal. 

 

Em um primeiro julgamento (fls. 66/70), porque as 

condutas descritas na denúncia não caracterizassem as 

condutas típicas nela mencionadas, em tese de competência da 

Justiça Estadual, deliberou-se pela remessa dos autos ao 

Tribunal Regional Federal. Este, porém, também declinando de 

sua competência (fls. 113/123), suscitou conflito decidido pelo 

Superior Tribunal de Justiça (fls. 146/151), este dispondo 

devesse a Corte Estadual, antes de determinar a remessa dos 

autos ao Tribunal Regional Federal, declarar a nulidade dos atos 

decisórios praticados pelo Juiz estadual, com isto tornando os 

autos para nova decisão. 
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E foi assim que o Eminente Desembargador Fernando 

Miranda, relator, secundado pelo não menos Eminente 

Desembargador Francisco Menin, concedeu a ordem para, com 

fundamento no artigo 41, combinado com os artigos 395, inciso 

I, e 648, inciso VI, do Código Penal, anular a denúncia e todo o 

processado na ação penal em questão, estendendo os efeitos de 

tal decisão, na forma do artigo 580, ainda do Código Penal, aos 

co-réus. 

 

Estaria, desta forma, satisfeita a condição imposta pelo 

Superior Tribunal de Justiça para a remessa dos autos ao 

Tribunal Regional Federal, competente para o conhecimento da 

causa por todos os fundamentos já anteriormente alinhavados, 

mas o exame mais cuidadoso dos autos indica deva a ordem ser 

concedida não apenas para aquela finalidade proposta senão 

para o efetivo trancamento da ação penal. 

 

Com efeito, e ainda que mais comumente se decida no 

sentido de não se prestar o "habeas corpus" para um exame 

mais aprofundado das provas produzidas no processo, este 

exame se justifica, e já foi concretamente feito por outras 

decisões proferidas nestes autos, em face da excepcionalidade 

do trancamento da ação penal por falta de justa causa quando 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

ela venha evidenciada, quando reconhecível de imediato a 

atipicidade dos fatos narrados, e neste sentido os precedentes 

deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Supremo 

Tribunal Federal, segundo os quais: 

 

"O exame das provas é indispensável sempre que se 

trata da indagação da inépcia da denúncia, por permitir-se 

alegar contra o réu fatos contrários à realidade, e para 

verificação da justa causa, cuja inexistência justificaria a 

concessão da ordem" (in RT 412/72); e 

 

"Embora não se admita em habeas corpus, dado o seu 

rito sumário, exame acurado da prova para verificação da 

procedência ou improcedência da denúncia, quanto ao mérito 

pode e deve este exame ser feito para avaliar-se da legalidade 

ou ilegalidade da ação penar (in RT 491/375). 

 

É de se registrar, então, no que diz respeito aos fatos 

concretos objeto destes autos, que os acertos e os desacertos 

de atletas e de árbitros nas disputas esportivas sempre 

aconteceram, podendo-se lembrar, na história mais recente, 

episódios como o de um jogador argentino que, em jogo final de 

Copa do Mundo de futebol, marcando um gol com a mão, fez de 

sua seleção a campeã do torneio, como o de um jogador de 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

futebol que, em final do campeonato paulista, teria forçado sua 

própria expulsão de campo, favorecendo e possibilitando que o 

adversário se tornasse campeão depois de muitos anos "na fila", 

ou com o de determinado piloto de Fórmula 1 que, tendo todas 

as condições de vencer ou de se classificar em melhor posição 

em alguma corrida, permitiu que um outro o ultrapassasse, com 

o que alterado o resultado daquela prova ou até mesmo do 

campeonato. 

 

Tais fatos, mencionados apenas como exemplo, 

evidentemente frustraram os torcedores, causando certa 

decepção para os aficionados dos esportes em suas diversas 

modalidades, não os sujeitando, todavia, ao menos pelo que se 

tem notícia, além de críticas e de alguma censura dentro de 

suas respectivas associações esportivas, a alguma punição de 

ordem penal como agentes de alguma espécie de crime. 

 

Estes acertos e desacertos, voluntários ou não, ousa-se 

dizer, podem ser tidos mesmo como da essência das disputas 

desportivas, são o que geram a discussão, as preferências e as 

paixões, possibilitando as disputas, trazendo as incertezas sobre 

quem será o vencedor. 
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Estes acertos e desacertos, além do mais, mesmo que 

propositados e cometidos sob escusos interesses pessoais, 

podem não se apresentar como suficientes para a modificação 

do resultado de uma contenda, não sendo difícil imaginar que, 

desejando favorecer uma determinada agremiação, um árbitro 

de futebol marque vários pênaltis a seu favor, mas que nenhum 

deles seja convertido em gol, seja pela incompetência do seu 

cobrador seja pela competência do goleiro que os defenda. 

 

A intenção de se alterar o resultado da contenda, assim, 

ainda que evidente, pode não ser suficiente para tanto e deixa 

sua discussão restrita ao campo ético e moral da própria disputa 

desportiva, não transbordando para o campo do direito penal se 

não aperfeiçoado crime previsto pela lei, mesmo porque "nullum 

crimen nulla poena sine lege". 

 

A fraude em questão, elementar do crime de estelionato 

pelo qual denunciado o paciente, não se mostra apta e 

suficiente, considerada a possibilidade da sua absoluta 

ineficácia, nem para a obtenção da vantagem ilícita nem para 

causar prejuízo alheio que, além do mais, deve ser efetivo e não 

potencial, já se tendo decidido que "a eventual fraude mostra-se 

insuficiente para caracterizar o estelionato que não existe "in 

incertum personam" (cf. STJ, RHC n° 7.376) e que "se a 
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conduta fraudulenta do acusado não se dirige a vítima definida 

que, em razão dela, tenha sofrido desfalque patrimonial, 

impossível a condenação por estelionato ..." (cf. RT 640/313). 

 

Assim sendo, e nestes termos, concedo a ordem não só 

para acompanhar a proposta inicialmente feita pelos que me 

precederam, mas também para determinar o efetivo 

trancamento da ação penal intentada contra o paciente. 

 

Christiano Kuntz 

3º Juiz” 

 

 

  Assim agindo, data vênia, a douta Turma Julgadora 

negou vigência aos arts. 395 do Código de Processo Penal e 

171 do Código Penal, assim como divergiu de anteriores 

julgados das Cortes Superiores, legitimando, 

consequentemente, a interposição do presente Recurso 

Especial pela já referidas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional. 
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2. DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 395 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

   

 O v. acórdão rejeitou a denúncia em relação ao 

recorrido por entender a ausência de justa causa para a ação penal, 

uma vez que: 

 

“Há, de toda sorte, inépcia a eivar a denúncia, que deve, 

de ofício e desde logo, ser proclamada. 

 

Em países civilizados e democráticos, até mesmo em face 

das mais tenebrosas imputações, ao réu são asseguradas as 

garantias do devido processo legal, do contraditório e amplitude 

defensiva. 

 

O limite da acusação é a lei e o da ação penal o fato 

narrado pela denúncia. É dele que se há de defender o 

denunciado, pouco importando a classificação legal adotada pelo 

denunciante. 
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Vejamos, pois, quais os fatos imputados ao paciente e 

co-réus. 

 

Com efeito, a título de estelionato, a prefacial imputa ao 

paciente e co-réus a captação ou "arrecadação prévia de valores 

financeiros que seriam necessários à efetivação das apostas, 

sendo fato comum que em determinadas apostas colocassem 

dinheiro da própria organização nas fraudes", em jogos do 

campeonato brasileiro e até sulamericano de futebol, cujos 

resultados, por interferência dos árbitros co-denunciados, 

Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon, seriam 

manipulados conforme o interesse dos acusados e em prejuízo 

de "apostadores de boa-fé", quatro dos quais identificados e 

nomeados.  A denúncia, portanto, afirma que ora "agenciavam" 

ora os réus também apostavam.  Menciona prejuízos aos clubes 

de futebol e a apostadores em "sites" abertos na rede mundial 

de computadores (internet). Esquivou-se, conduto, de aclarar 

quem aceitava ou "bancava" tais apostas, já que os 

denunciados, em organização ilícita, também apostavam. 

 

E, se o tivesse feito, como se fazia curial, de estelionato 

não haveria, como não há, cuidar-se. 
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Fez, em suma, nebulosa narrativa de nada mais do que 

poderia ser contravenção penal em que co-autores, agentes e 

apostadores, burlaram a imerecida confiança de outros 

jogadores (apostadores), auferindo também ilícita vantagem.  

Faltou, entretanto, à tipificação da infração prevista no artigo 

50, "caput", § 2º e § 3º, alínea "c", do Decreto-Lei n° 3.688/41, 

indicar se as apostas eram recolhidas em lugar público ou 

acessível ao público, elementares indeclináveis a tal 

contravenção penal. A propósito, o parágrafo segundo, desse 

mesmo artigo, comina pena de multa a quem é encontrado 

participando do jogo (de azar), como ponteiro ou apostador. 

 

O crime de estelionato tem por elementar a obtenção de 

vantagem ilícita sobre o patrimônio da vítima. E, no caso, 

segundo a denúncia, o patrimônio especificamente visado era o 

de apostadores clandestinos e também co-autores de outro tipo 

de ilícito penal. 

 

Nos fatos denunciados, não se cuida, apenas, de torpeza 

bilateral, a elidir, sob a clássica e autorizada ótica do imortal 

Nelson Hungria, a tipificação de estelionato, mas, muito além 

disso, do cometimento necessário de outros e mais graves 

crimes para a obtenção de ilícita vantagem. 
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É certo que o embuste de que, segundo a denúncia, se 

valeram os sujeitos ativos também pode ter gerado prejuízo a 

terceiros, os clubes de futebol, mas a ilícita vantagem visava a 

concretizar-se apenas sobre os patrimônios dos clandestinos e 

maliciosos apostadores. São como duas faces da mesma moeda, 

de sorte que, pelas razões já expostas, se não se pode tipificar 

como estelionato a conduta em relação a esses apostadores, 

tampouco há entrever esse crime somente pelo concomitante 

resultado prejudicial aos clubes de futebol. Estes podem 

postular ressarcimento na esfera civil, tanto dos autores da 

dolosa conduta quanto dos organizadores das competições, 

incumbidos da seleção e com o dever de fiscalização da conduta 

dos árbitros, especialistas que são, insuscetíveis a induzimento 

em erro contínuo. Ademais, dispõem da legislação esportiva 

para a adequada e eficaz resolução dos desvios de conduta nas 

competições. 

 

De outra forma, qualquer ato doloso de jogador ou 

competidor em burlar as regras da competição ou do jogo 

esportivo haveria que ser considerada estelionato. A história nos 

mostra que até em partidas finais de Copa do Mundo já houve, 

mais de uma vez, dolosa burla às regras, sem que alguém se 

aventurasse a entrever crime nessas maliciosas condutas. 
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Nem se diga ou entreveja, por oportuno assinalar, que 

também teriam sido vítimas do suposto estelionato continuado 

as federações e clubes de futebol, em virtude de haverem 

remunerado os profissionais, porque, bem ou mal, obtiveram 

dos denunciados árbitros a prestação dos serviços contratados, 

podendo, nos casos em que agiram animados de dolo civil 

prejudicial à eficácia e lisura de seu desempenho, exigir-lhes a 

reparação dos danos.  

 

Seria mister, por sinal, prévia perícia sobre o 

desempenho dos  árbitros em cada caso, não bastando como 

provas de "fraude" a simples interceptação telefônica,  

testemunhos e até confissões. 

 

De toda sorte, equivaleria a buscar punição a um ator 

que, contratado para representar um drama, o faz em termos 

de tragicomédia, ainda que para auferir alguma vantagem. 

Seria, em qualquer dos casos, dolo de natureza civil, indiferente 

à esfera penal, à tipificação do crime.  

 

Absurdo e inadmissível, pois, a ação penal tutelar 

interesse de contraventores e criminosos quanto à partilha do 

produto delituoso. 
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Segue-se, pois, que nem o crime de estelionato nem a 

contravenção são reconhecíveis em face da denúncia contra o 

paciente e co-réus.” 

 

 

 

 Dispõe o art. 395 do Código de Processo Penal: 

 

 

“Art. 395.  A denúncia ou queixa será 

rejeitada quando: 

I – for manifestamente inepta; 

II – faltar pressuposto processual ou 

condição para o exercício da ação penal; ou 

III – faltar justa causa para o exercício da 

ação penal. 
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  O v. acórdão recorrido, ao anular a denúncia e todo o 

processado nos autos da ação penal que tramita perante o Juízo de 

Jacareí, o fez com fundamento no inciso I do art. 395 do CPP, ou 

seja, considerou inepta a peça acusatória. 

 

  Com a devida vênia, a denúncia descreve 

comportamentos perfeitamente adequados aos modelos legais 

previstos nos artigos 171, 288 e 299, todos do Código Penal. Seus 

signatários preocuparam-se em fazê-lo de forma clara, de modo a 

viabilizar o exercício do direito de defesa, em toda a sua amplitude. 

 

  Prematura, sem dúvida, a decisão de rejeição, porque 

proferida em sede de habeas corpus, ação que não comporta exame 

de maior profundidade, tal como exige o presente, por envolver fato 

nitidamente complexo. 

 

  Não há, portanto, como refutar o refinamento do 

engodo montado pelo recorrido e seus asseclas, se observarmos que 

a fundamentação do v. acórdão recorrido, para justificar o 

afastamento cada uma das imputações descritas na denúncia, exigiu 

nada menos que 35 laudas. 
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  Irrepreensível, a propósito, a lição de AFRÂNIO SILVA 

JARDIM: 

“...torna-se necessária ao regular exercício da 

ação penal a sólida demonstração, prima facie, de que a 

acusação não é temerária ou leviana, por isso que 

lastreada em um mínimo de prova. Este suporte 

probatório mínimo se relaciona com os indícios da autoria, 

existência material do fato típico e alguma prova de sua 

antijuridicidade e culpabilidade. 

(...) 

      “Ressalte-se, entretanto, que uma coisa é 

constatar a existência da prova e outra coisa é valorá-la. É 

preciso deixar claro que a justa causa pressupõe um 

mínimo de lastro probatório no inquérito ou peças de 

informação. É necessário que haja alguma prova, ainda 

que leve. Agora, se esta prova é boa ou ruim, isto já é 

questão pertinente ao exame do mérito da pretensão do 

autor. Até porque as investigações policiais não se 
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destinam a convencer o Juiz, mas apenas viabilizar a ação 

penal”7. 

  

 

       Por outro lado, como observa FREDERICO MARQUES8: 

 

 

"O pedido deve firmar-se em fato típico e, portanto, 

em providência que o texto legal torne possível, mas não 

ser adequado à situação concreta que é deduzida na 

acusação - nesse caso faltará o legítimo interesse. Para 

que haja interesse de agir, é necessário que o autor 

formule uma pretensão adequada, ou seja, um pedido 

idôneo a provocar a atuação jurisdicional." 

  

       Sobre o tema, esclarecem DEMERCIAN e MALULY9: 

                                            
7
 Cf. Arquivamento e desarquivamento do inquérito policial, Rio de Janeiro, Editora 

Forense, 1997, pp. 250-251.  
8 Cf. Elementos de Direito Processual Penal, ob. cit., vol. II, pp. 152-155. 
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“É certo que nessa fase de admissibilidade da 

acusação, meramente informativa, incide o princípio in 

dubio por societate, remendando a análise mais 

aprofundada e valorativa da prova para o contraditório, 

durante o qual será possível aferir a credibilidade que as 

testemunhas efetivamente mereçam. No entanto, 

ressalvadas as figuras de menor potencial ofensivo, 

definidas na Lei nº 9.099/95, cumpre lembrar que a ação 

penal pública ainda se rege, entre nós, pelo princípio da 

legalidade, necessidade ou obrigatoriedade, que a faz 

imperiosa quando haja prova da materialidade e 

suficientes indícios de autoria de um fato típico e 

antijurídico”.10 

                                                                                                                   
9 DEMERCIAN, Pedro Henrique, e MALULY, Jorge Assaf. Curso de Processo Penal. 
2ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 120-121. 
 

2 Nesse sentido: MARQUES, José Frederico. Elementos... Op. cit. v. 1, p. 334-
339; MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
p. 47 e 113-114; GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São 
Paulo: Saraiva, 1991. p. 105; JARDIM, Afrânio Silva. Teoria da ação penal 
pública. In: Direito processual penal: estudos e pareceres. 5 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1995. Especialmente p. 154-159 e 195. 
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 A conclusão acerca da configuração, em tese, de crimes da 

competência da Justiça Federal, reconhecida de ofício, sem a 

indispensável e prudente análise do conjunto de elementos 

probatórios, sugerem a fragilidade da decisão ora enfrentada. 

 

 Ressalta-se que a mesma fragilidade ocorrera com a decisão 

que determinara a remessa dos presentes autos de habeas corpus 

ao Tribunal Regional Federal, tanto que ensejou inevitável conflito 

negativo de competência suscitado pela Justiça Federal e julgado 

pelo Augusto Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno 

dos autos à Egrégia Corte bandeirante. 

 

 Ora, o exame aprofundado dos elementos probatórios 

amealhados na investigação policial não se coaduna com o momento 

processual referente à análise da denúncia para o fim de recebê-la 

ou rejeitá-la. 

 

         No caso em exame não há como se admitir que, no exame 

limitado do fato em sede de habeas corpus, tivesse a Egrégia Corte 
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bandeirante suficiente conhecimento de todas as nuances do fato 

narrado na denúncia, de modo a afastar, de pronto, a justa causa da 

ação penal. 

 

Como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça: 

 

“A denúncia é apta e preenche os requisitos do art. 

41 do Código de Processo Penal. Não se mostram presentes as 

situações previstas no art. 43 do CPP, para a rejeição da denúncia. 

O fato descrito é típico, sendo caso de continuidade da ação penal, 

produção de provas e aferição dos fatos e da culpabilidade do 

denunciado, com acesso ao Judiciário e exercício dos princípios 

constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo 

legal. 

 

(...) 

 

O fato narrado constitui crime. Há justa causa 

para a ação penal. Para a denúncia os elementos eram mais do 

que suficientes, com base nas provas, depoimentos e declarações, 
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que detalharam os fatos, as condições da ocorrência, e forneceram 

indicações adequadas do comportamento do denunciado, para a 

consideração de sua atitude. No seu ato de associar-se com 

outrem para prática de estelionato em prejuízo de clubes de 

futebol e apostadores individuais em sites abertos na rede 

mundial de computadores (internet), e planejar a fraude de 

resultado de partidas de futebol em campeonatos, com 

cooptação de árbitros de futebol, profissional, para 

comercialização a apostadores variados, além da arrecadação 

de valores de apostas, através de contas bancárias, 

preencheu-se o quadro de tipicidade constante da legislação 

penal e dos dispositivos normativos, nos termos referidos na 

peça acusatória, estelionato (art. 171, caput, do Código 

Penal) e quadrilha ou bando (art. 288, caput, do Código 

Penal). Se houve ou não delito e o grau de culpabilidade são 

matérias de mérito do processo de conhecimento. Há justa causa 

para a ação penal” (ff. 176/177). 

 

Assim, o Egrégio Tribunal de Justiça, por sua Colenda 

7ª Câmara Criminal, ao afastar a justa causa para a ação penal por 

atipicidade do fato, desconsiderando a figura típica do estelionato 
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por força de alegada torpeza bilateral, negou vigência ao art. 395 do 

Código de Processo Penal. 

 

 

 

3. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

ENVOLVENDO O ART. 395 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL 

 

 

O v. acórdão recorrido, ao rejeitar a denúncia por 

inépcia, também contrariou o entendimento uniforme dos Tribunais 

Superiores sobre esta questão. 

 

Senão vejamos: 

 

 “O trancamento da ação penal por falta de justa causa, 

postulada na via estreita do habeas corpus, somente se 

viabiliza quando, pela mera exposição dos fatos na 

denúncia, se constata que há imputação de fato 
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penalmente atípico ou que inexiste qualquer elemento 

indiciário demonstrativo da autoria do delito pelo paciente” 

(RHC nº 5634/RS, 6ª Turma, Rel. Ministro VICENTE LEAL, 

d.j. 20/10/1997, DJU 17/11/1997). 

 

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, por suas duas 

Turmas:  

 

PROCESSUAL PENAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA 

ORIGINÁRIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 

I - Se a denúncia narra fato que permite adequação 

típica, ela não é, formalmente, inepta (art. 41 do 

CPP). 

II - No juízo de admissibilidade da demanda, 

quando a acusação indica prova a ser colhida na 

instrução, não se pode exigir certeza acerca da 

imputatio facti, sob pena de transformá-lo em 
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injustificado iudicium causae (art. 43 do CPP e art. 

6. da Lei 8.038/1990). 

III - A improcedência da acusação só pode ocorrer, 

dada a sua excepcionalidade, se a reconstituição 

fática estiver previamente exaurida e tornar, 

indiscutivelmente, desnecessária a colheita de 

qualquer prova (art. 6., in fine, da Lei 8.038/1990). 

Recurso conhecido e provido, determinando-se o 

recebimento da denúncia. 

(RESO 139940/AC, 5ª Turma, Rel. Ministro FÉLIX 

FISCHER, d.j. 23/09/1997, DJU 13/10/1997, in 

RSTJ 120/428) 

 

RESP. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. JUÍZO DE 

DELIBAÇÃO. JUÍZO DE MÉRITO.  
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A denúncia deve apresentar-se apta formal e 

materialmente. No primeiro aspecto, narra fato 

definido como infração penal. No segundo, 

evidencia mínimo de indícios que apóiam a 

imputação no plano da experiência jurídica. A 

denúncia, além disso, é proposta de trabalho. No 

recebimento, o juiz, na extensão própria de juízo de 

delibação, analisa os elementos da justa causa. 

O juízo de mérito é manifestado após instrução. Em 

havendo descrição de ilícito penal, legitimidade ad 

causam e ausência de causa extintiva da 

punibilidade (análise formal e material dos 

requisitos), impõe-se o recebimento. A investigação 

probatória coloca-se posteriormente. 

(RESP 45944/MG, 6ª Turma, Rel. Ministro LUIZ 

VICENTE CERNICCHIARO, d.j. 06/09/1994, DJU 

19/06/1995, p. 18754) 
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PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. 

FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. 

INEXISTÊNCIA. AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. 

ATIPICIDADE DA CONDUTA E INEXISTÊNCIA DE 

INDÍCIOS DE AUTORIA. EXAME DE PROVAS. 

IMPROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO POR ANTECIPAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA. 

O despacho de recebimento da denúncia tem a 

natureza de decisão interlocutória simples, sem 

qualquer carga decisória, não gerando preclusão 

quanto à regularidade da peça exordial acusatória. 

Na sistemática do Código de Processo Penal, exige-

se fundamentação para o despacho de rejeição da 

denúncia ou queixa (art. 516), silenciando a lei no 

tocante ao de recebimento da denúncia, que não 
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deve conter incursões sobre o teor da acusação para 

evitar a emissão de juízo prévio de condenação. 

O trancamento da ação penal por falta de justa 

causa, postulada na via estreita do habeas corpus, 

somente se viabiliza quando, pela mera exposição 

dos fatos na denúncia, se constata que há 

imputação de fato penalmente atípico ou que 

inexiste qualquer elemento indiciário demonstrativo 

da autoria do delito pelo paciente. 

Se para o deslinde da questão é necessário o 

revolvimento da prova condensada no bojo dos 

autos, o tema situa-se fora do alcance do habeas 

corpus, que não é instrumento processual próprio 

para se obter sentença de absolvição sumária. 

Inexiste no nosso ordenamento jurídico a 

prescrição por antecipação. A extinção da 

punibilidade pela pena in concreto só poderá ser 

levada a exame caso ocorra condenação com 
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trânsito em julgado para a acusação (art. 110, § 1º, 

do CP). A possível extinção da punibilidade pela 

prescrição, tendo em conta a pena a ser 

concretizada em eventual sentença condenatória, é 

tese inteiramente desprovida de juridicidade. 

Recurso ordinário desprovido. 

(RHC nº 5634/RS, 6ª Turma, Rel. Ministro VICENTE 

LEAL, d.j. 20/10/1997, DJU 17/11/1997) 

 

 

Tal entendimento também foi prestigiado pelo 

Supremo Tribunal Federal, que já decidiu: 

 

 

RECEBIMENTO QUEIXA OU DENÚNCIA NA AÇÃO 

PENAL. 
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“Ação penal. Natureza da decisão referente ao 

recebimento da denúncia. Os princípios informativos 

do recebimento da denúncia, nos procedimentos da 

competência de juiz singular, se acham 

concretizados nos arts. 41 e 43 do Código de 

Processo Penal. Nos procedimentos da competência 

originária do Supremo Tribunal Federal, além do 

exame dos requisitos exigidos nos mencionados 

arts. 41 e 43, o recebimento da denúncia está 

condicionado à eventualidade de o acusado não 

evidenciar, no prazo de 15 dias da resposta escrita 

(art. 226 do Regimento Interno), a improcedência 

da acusação. Tanto assim é que, se o acusado morar 

fora da sede da Corte, será notificado através de 

autoridade judiciária do lugar em que se encontrar, 

enviando o Tribunal, com a carta de ordem, o 

despacho do relator, cópia da acusação e dos 

documentos apresentados (art. 226, par. 2º). 

Ultrapassado o exame dos aspectos formais da 

denúncia, bem como da inexistência de prescrição e 

de ilegitimidade de parte, sobra o exame da 
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procedência, ou não, da acusação, que, nessa fase 

vestibular do processo, somente autoriza a 

http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=SJUR&n=-

julg&s1=rejei%E7%E3o+de+den%FAncia&u=http://www.stf.g

ov.br/Jurisprudencia/Jurisp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THE

SOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SJURN&p=1&r=4&f=G&l=2

0 - h0#h0http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-

brs?d=SJUR&n=-

julg&s1=rejei%E7%E3o+de+den%FAncia&u=http://www.stf.g

ov.br/Jurisprudencia/Jurisp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THE

SOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SJURN&p=1&r=4&f=G&l=2

0 - h2#h2rejeição de denúncia, quando a resposta 

escrita afaste a imputação, de maneira evidente e 

irreversível. Se se trata de contrapor as provas 

acusatórias às provas da defesa, estas devem ser 

constituídas por documentos inequívocos. O juízo 

valorativo da acusatória demandava a realização da 

instrução criminal, presidida pelo contraditório e 

que assegure ao réu ampla defesa.” 
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(AP 233/RS, STF, Tribunal Pleno, Relator Min. 

SOARES MUNOZ,  d.j.  29/03/1978, in  RTJ vol. 

00086-02, p. 00377) 

 

 

3.1. DO ACÓRDÃO PARADIGMA – ART. 395 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

A Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, apreciando precedente semelhante, nos autos de Recurso 

Especial nº 242.048/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA 

FONSECA, julgado em 18/12/2003, DJU de 16/02/2004, p. 

284, acórdão que se oferta como paradigma e que foi 

publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência (cuja cópia 

ora se apresenta, em separado), adotou o seguinte 

entendimento, conforme a sua ementa: 

 

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. PECULATO. 

DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
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“O presente apelo reúne os requisitos de 

admissibilidade somente no que diz respeito à 

alínea a do permissivo constitucional. 

No caso em estudo, a denúncia oferecida descreve 

fatos que constituem, em tese, o crime de peculato. 

Para o recebimento da denúncia é desnecessária a 

prova completa e taxativa da ocorrência do crime e 

de seu autor, suficientes a fundada suspeita de 

autoria e a prova de materialidade. 

O reconhecimento da inocência ou não da recorrida 

somente poderá ser aferida após realização de 

provas a serem produzidas na instrução.” 

Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, 

provido. 
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(RESP 242048/RJ, 5ª Turma, Rel. Ministro JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA, d.j. 18/12/2003, DJU 

16/02/2004, p. 00284) 

 

Transcreve-se, a seguir, o relatório do paradigma e o 

voto do eminente Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA: 

 

RELATÓRIO 

 

 O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA 

FONSECA (Relator):  

 

 

  Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, fundamentado no artigo 

105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal. O 

acórdão foi assim ementado (fls.97):  

 

                "PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. 
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Denúncia que narra a existência de pagamento de 

benefício previdenciário a alguém, com o número de 

outrem, não descreve o fato previsto no art. 312 do 

Código Penal Brasileiro, o que demanda a rejeição da 

denúncia, com base no inciso I do art. 43 do CPP." 

  

          Narram os autos que a ré, agindo na qualidade de 

funcionária do INSS, desviou, em proveito próprio e 

alheio, dinheiro pertencente àquele órgão, durante o 

período de janeiro de 1990 a maio de 1993, causando 

vultosos prejuízos aos cofres da autarquia federal, 

utilizando-se, em seu intento, de um número de protocolo 

de benefício extinto para a emissão de documento em 

nome de um falso beneficiário. 

 

 Alega o recorrente que houve violação aos 

artigos 41 e 43, do Código de Processo Penal. 

 

 Aduz, ainda, divergência jurisprudencial, pois a 

jurisprudência tem reconhecido que se a denúncia 

descreve fato típico, com base em representação física, e 

existem indícios de autoria, é descabida a rejeição da 

denúncia; deve-se permitir ao MP a prova da imputação. 
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 Sem contra-razões, o Tribunal admitiu o regular 

processamento do apelo (fls.110). 

 

 O Ministério Público Federal opinou pelo 

conhecimento parcial e provimento do recurso 

(fls.114⁄121). 

 

 É o relatório. 

 

VOTO 
 

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA  

 

(Relator): 

 

Adoto, como razões de decidir, o parecer do 

Ministério Público Federal, da lavra do il. Subprocurador-

Geral da República, Dr. Wagner Gonçalves, verbis (fls. 

117⁄121): 

 

"Preliminarmente, cumpre ressaltar que o apelo 

atende os pressupostos de admissibilidade tão-só quanto à 

alínea 'a', do permissivo constitucional.  
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No tocante à divergência jurisprudencial 

argüida, vê-se que o recorrente desprezou as 

recomendações do art. 541, parágrafo único, do CPC, e do 

art. 225 do RISTJ, deixando, assim, de demonstrar, de 

forma analítica, com transcrição dos trechos divergentes 

dos acórdãos paradigmas e do recorrido, a alegada 

divergência. Afinal, a simples citação de ementas não são 

suficientes para configurá-la. Incide, portanto, o óbice da 

súmula 284 da Suprema Corte.   

 

No mérito, assiste razão ao recorrente. 

 

Discute-se nestes autos se correta a decisão do 

eminente Julgador a quo em rejeitar a denúncia, 

entendendo pela inexistência  de justa causa. 

 

Os artigos 41 e 43, do Estatuto Processual 

Penal, trazem os requisitos que devem estar presentes na 

denúncia, a fim de que possa ela ser recebida, 

instaurando-se assim a ação penal condenatória. 

 

Conforme se verifica às fls. 2⁄4, a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público Federal descreve fatos 
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que constituem crime em tese, in casu, o peculato, 

praticado em face da Autarquia Previdenciária. 

 

Vale  aqui transcrever trecho extraído de razões 

recursais de fls. 49⁄51, que bem resume a fundada 

suspeita de autoria e a prova da materialidade dos fatos 

alegados contra a ora recorrida,  verbis (fls. 50⁄51): 

  

"Ademais, verificam nos autos indícios 

veementes de que a denunciada na qualidade de 

funcionária do Instituto Nacional de Seguro Social desviou 

em proveito próprio e⁄ou alheio dinheiro pertencente 

àquele órgão durante o período de janeiro de 1990 a maio 

de 1993. 

 

  Senão vejamos. Encontra-se acostados aos 

autos relatório do INSS explicitando detalhadamente o 

modus operandi das fraudes praticadas em detrimento à 

Autarquia Federal, qual seja: reutilização criminosa de 

número de protocolo de benefício já utilizado em 

benefícios naturalmente extintos  por razões diversas, 

onde o fraudador de  posse desse número do PDB 

(protocolo de benefício) entre Comando de Manutenção 

Eletrônica (CME) em nome de outro recebedor, titular 
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indevido, possibilitando uma reinclusão fraudulenta de um 

número de benefício originalmente válido no intuito de 

lograr pagamentos a quem não é segurado.  

 

Neste contexto de fraudes, a verificação da 

conduta da acusada assinando Comando de Manutenção 

Eletrônica em nome de uma falsa segurada e, em 

conseqüência, reintroduzindo no cadastro eletrônico 

número de protocolo originalmente válido de beneficiário 

já falecido de forma lesiva à Autarquia, perfaz-se em 

indício de autoria delitiva. 

 

Exigir, data vênia, um maior suporte  

probatório a caracterização dos indícios necessários a 

deflagração penal é exigir prova cabal, que deve ser 

produzida em instrução criminal, e não os indícios 

legalmente preceituados. Assim, agindo recusa-se a 

oportunidade de o Ministério Público Federal exercer seu 

direito de provar os fatos da exordial."   

 

Com efeito, a rejeição da peça acusatória por 

falta de justa causa, somente se viabiliza quando, pela 

mera exposição dos fatos se constata que há imputação de 

fato penalmente atípico ou que inexiste qualquer elemento 
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indiciário demonstrativo  da autoria do delito, o que 

definitivamente não se aplica ao caso em tela. 

 

Deste modo, não pode ser considerada sem 

justa causa a denúncia que descreve fatos que, em tese, 

apresentam feição de crime e oferece condições plenas 

para o exercício de defesa.  

 

Segundo  afirma o ilustre doutrinador Julio 

Fabbrini Mirabete, verbis: 

  

"Evidentemente, não é necessário prova plena 

nem um exame aprofundado dos autos do inquérito 

policial ou peças de informação pelo juiz. São suficientes 

ao recebimento da inicial elementos que tornem verossímil 

a acusação. (in Código Processo Penal Interpretado. 7ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2000, p 188). 

 

Como se vê, no recebimento da denúncia não 

se pode  exigir prova cabal,  o que deverá ser feito no 

momento da instrução criminal. Se a denúncia descreve 

fatos que constituem em tese o delito de  peculato, a 

inocência ou não da recorrida somente poderá ser 
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reconhecida após a realização de provas a serem 

produzidas na instrução. 

 

É pacífica a jurisprudência dessa Corte de 

Justiça nesse sentido. A propósito: 

  

"O trancamento da ação penal por falta  de 

justa causa só se viabiliza quando, pelo exame da simples 

exposição  dos fatos na peça de acusação,  constata-se 

que há impetração de fato atípico ou que não existe 

qualquer  elemento indiciário  indicativo  de  autoria. 

 

Não é inepta a denúncia que descreve  

suficientemente a conduta dos réus, imputando-lhes a 

prática  de  fatos típicos, de modo a ensejar-lhes o pleno 

exercício de  defesa. Recurso especial conhecido e 

provido."(Resp 242.723, Rel. Min.Vicente Leal, DJ 

21.08.00, p. 00179) 

   

"- Se a denúncia narra fato que permite 

adequação típica, ela não é, formalmente, inepta (art. 41 

do cpp). 

- No juízo de admissibilidade da demanda, 

quando a acusação indica prova a ser colhida na instrução, 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

não se pode exigir certeza acerca da "imputatio facti", sob 

pena de transformá-lo em injustificado "iudicium causae" 

(art. 43 do cpp e art. 6. da   lei 8.038⁄1990). 

 

- A improcedência da acusação só pode ocorrer, 

dada a sua excepcionalidade, se a reconstituição fática 

estiver previamente exaurida e tornar, indiscutivelmente, 

desnecessária a colheita de qualquer prova (art. 6., "in 

fine", da lei 8.038⁄1990) determinando-se o recebimento 

da denúncia.(Resp 139.9440, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 

13.10.97, p. 51.628) 

   

"RESP - PROCESSUAL PENAL - DENÚNCIA - 

JUÍZO DE DELIBAÇÃO - JUÍZO DE MÉRITO - A DENÚNCIA 

DEVE APRESENTAR-SE APTA FORMAL E MATERIALMENTE.  

 

 

No primeiro aspecto, narra fato definido como 

infração penal, no segundo, evidencia mínimo de indícios 

que apoiam a imputação no plano da experiência jurídica. 

A denúncia, além  disso, e proposta de trabalho. No 

recebimento, o juiz, na extensão própria de juízo de 

delibação, analisa os elementos da justa causa. O juízo de 

mérito e manifestado após instrução. Em havendo 
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descrição de ilícito penal, legitimidade ad causam e 

ausência de causa extintiva da punibilidade (analise formal 

e material dos requisitos), impõe-se o recebimento. a 

investigação probatória coloca-se posteriormente. (Resp 

45.944, Rel. Min.Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ 19.06.95, p. 

18.754)" 

 

À vista do exposto, conheço parcialmente do 

recurso e nesta parte lhe dou provimento para determinar 

o prosseguimento da ação penal”. 

 

 

 

3.2 - DA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE 

SEMELHANÇA 

 

       

Para o acórdão recorrido: 

 

      “(...) 
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Há, de toda sorte, inépcia a eivar a denúncia, que 

deve, de ofício e desde logo, ser proclamada. 

 

Em países civilizados e democráticos, até mesmo em face 

das mais tenebrosas imputações, ao réu são asseguradas as 

garantias do devido processo legal, do contraditório e amplitude 

defensiva. 

 

O limite da acusação é a lei e o da ação penal o fato 

narrado pela denúncia. É dele que se há de defender o 

denunciado, pouco importando a classificação legal adotada pelo 

denunciante. 

 

Vejamos, pois, quais os fatos imputados ao paciente e 

co-réus. 

 

Com efeito, a título de estelionato, a prefacial imputa ao 

paciente e co-réus a captação ou "arrecadação prévia de valores 

financeiros que seriam necessários à efetivação das apostas, 

sendo fato comum que em determinadas apostas colocassem 

dinheiro da própria organização nas fraudes", em jogos do 

campeonato brasileiro e até sulamericano de futebol, cujos 

resultados, por interferência dos árbitros co-denunciados, 

Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon, seriam 
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manipulados conforme o interesse dos acusados e em prejuízo 

de "apostadores de boa-fé", quatro dos quais identificados e 

nomeados.  A denúncia, portanto, afirma que ora "agenciavam" 

ora os réus também apostavam.  Menciona prejuízos aos clubes 

de futebol e a apostadores em "sites" abertos na rede mundial 

de computadores (internet). Esquivou-se, conduto, de aclarar 

quem aceitava ou "bancava" tais apostas, já que os 

denunciados, em organização ilícita, também apostavam. 

 

E, se o tivesse feito, como se fazia curial, de estelionato 

não haveria, como não há, cuidar-se. 

 

Fez, em suma, nebulosa narrativa de nada mais do que 

poderia ser contravenção penal em que co-autores, agentes e 

apostadores, burlaram a imerecida confiança de outros 

jogadores (apostadores), auferindo também ilícita vantagem.  

Faltou, entretanto, à tipificação da infração prevista no artigo 

50, "caput", § 2º e § 3º, alínea "c", do Decreto-Lei n° 3.688/41, 

indicar se as apostas eram recolhidas em lugar público ou 

acessível ao público, elementares indeclináveis a tal 

contravenção penal. A propósito, o parágrafo segundo, desse 

mesmo artigo, comina pena de multa a quem é encontrado 

participando do jogo (de azar), como ponteiro ou apostador. 
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O crime de estelionato tem por elementar a obtenção de 

vantagem ilícita sobre o patrimônio da vítima. E, no caso, 

segundo a denúncia, o patrimônio especificamente visado era o 

de apostadores clandestinos e também co-autores de outro tipo 

de ilícito penal. 

 

Nos fatos denunciados, não se cuida, apenas, de torpeza 

bilateral, a elidir, sob a clássica e autorizada ótica do imortal 

Nelson Hungria, a tipificação de estelionato, mas, muito além 

disso, do cometimento necessário de outros e mais graves 

crimes para a obtenção de ilícita vantagem. 

 

É certo que o embuste de que, segundo a denúncia, se 

valeram os sujeitos ativos também pode ter gerado prejuízo a 

terceiros, os clubes de futebol, mas a ilícita vantagem visava a 

concretizar-se apenas sobre os patrimônios dos clandestinos e 

maliciosos apostadores. São como duas faces da mesma moeda, 

de sorte que, pelas razões já expostas, se não se pode tipificar 

como estelionato a conduta em relação a esses apostadores, 

tampouco há entrever esse crime somente pelo concomitante 

resultado prejudicial aos clubes de futebol. Estes podem 

postular ressarcimento na esfera civil, tanto dos autores da 

dolosa conduta quanto dos organizadores das competições, 

incumbidos da seleção e com o dever de fiscalização da conduta 
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dos árbitros, especialistas que são, insuscetíveis a induzimento 

em erro contínuo. Ademais, dispõem da legislação esportiva 

para a adequada e eficaz resolução dos desvios de conduta nas 

competições. 

 

De outra forma, qualquer ato doloso de jogador ou 

competidor em burlar as regras da competição ou do jogo 

esportivo haveria que ser considerada estelionato. A história nos 

mostra que até em partidas finais de Copa do Mundo já houve, 

mais de uma vez, dolosa burla às regras, sem que alguém se 

aventurasse a entrever crime nessas maliciosas condutas. 

 

Nem se diga ou entreveja, por oportuno assinalar, que 

também teriam sido vítimas do suposto estelionato continuado 

as federações e clubes de futebol, em virtude de haverem 

remunerado os profissionais, porque, bem ou mal, obtiveram 

dos denunciados árbitros a prestação dos serviços contratados, 

podendo, nos casos em que agiram animados de dolo civil 

prejudicial à eficácia e lisura de seu desempenho, exigir-lhes a 

reparação dos danos.  

 

Seria mister, por sinal, prévia perícia sobre o 

desempenho dos  árbitros em cada caso, não bastando como 
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provas de "fraude" a simples interceptação telefônica,  

testemunhos e até confissões. 

 

De toda sorte, equivaleria a buscar punição a um ator 

que, contratado para representar um drama, o faz em termos 

de tragicomédia, ainda que para auferir alguma vantagem. 

Seria, em qualquer dos casos, dolo de natureza civil, indiferente 

à esfera penal, à tipificação do crime.  

 

Absurdo e inadmissível, pois, a ação penal tutelar 

interesse de contraventores e criminosos quanto à partilha do 

produto delituoso. 

 

Segue-se, pois, que nem o crime de estelionato 

nem a contravenção são reconhecíveis em face da 

denúncia contra o paciente e co-réus. 

 

Qual, portanto, poderia ser o enquadramento legal 

dos fatos? 

 

Crimes contra a ordem tributária e econômica, 

especialmente, sonegação fiscal, evasão de divisas (se as 

apostas mencionadas pela denúncia foram feitas pela Internet) 

e lavagem de dinheiro, todos de apuração exclusivamente 
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atribuída ao Ministério Público Federal, a quem esta Corte já deu 

conhecimento oficial dos fatos. 

 

       (...) 

 

De tudo se tem que, se de estelionato nem de 

contravenção penal há viabilidade de processamento em face 

dos termos em que ofertada a denúncia, igualmente afetada 

pela inépcia, via de conseqüência, resta a imputação pelo 

crime de formação de quadrilha (artigo 288, do Código Penal), 

que havia por pressuposto aquele primeiro delito denunciado. 

 

O que da denúncia resta seria o uso de documento 

ideologicamente falso, increpado ao co-réu Edílson Pereira de 

Carvalho, em prejuízo da Federação Paulista de Futebol - 

Comissão Estadual de Arbitragem, mas tal fato se mostra 

incindível dos demais, dado que, segundo a inicial, teria 

ocorrido a 03 de janeiro de 2005 e aqueloutros se desenvolviam 

desde setembro de 2004, portanto, no mesmo contexto. 

 

Há indissolúvel conexão, nos termos da denúncia. 

Subsiste, em tese, a possibilidade de, em ação própria, se 

nenhum conexo crime de competência da Justiça Federal vier a 
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ser apurado e denunciado, ser, em adequados termos, 

processado e julgado pela Justiça Estadual. 

 

Em tais condições e observados os estritos limites da 

denúncia, é o que ora se impõe julgar. 

 

Do exposto, com fulcro no artigo 41, combinado com os 

artigos 395, inciso I e 648, inciso VI, do Código Penal, concede-

se a ordem de habeas corpus ao paciente N.F., para anular a 

denúncia e todo o processado na ação penal de n° 1051/2005, 

perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Jacareí-SP. Estende-se, 

com apoio na norma de equidade ínsita no artigo 580 do Código 

Penal, a ordem aos co-réus PAULO JOSÉ DANELON, 

VANDERLEI ANTÔNIO POLOLI, DANIEL GIMENES, 

FERNANDO FRANCISCO CATARINO, EDILSON PEREIRA DE 

CARVALHO e PEDRO DA ROCHA BRITES. Extraia-se cópia 

integral dos autos da ação penal e remeta-se à Procuradoria dá 

República na 3ª Região, para as providências que alvitrar 

cabíveis. Comunique-se à origem. A douta maioria, contudo, na 

forma do voto vencedor declarado pelo eminente Des. 

Christiano Kuntz, houve por bem conceder a ordem para trancar 

a ação penal.” (negrito ausente no original). 
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 Enquanto que para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

“No mérito, assiste razão ao recorrente. 

 

Discute-se nestes autos se correta a decisão do 

eminente Julgador a quo em rejeitar a denúncia, 

entendendo pela inexistência  de justa causa. 

 

Os artigos 41 e 43, do Estatuto Processual 

Penal, trazem os requisitos que devem estar presentes na 

denúncia, a fim de que possa ela ser recebida, 

instaurando-se assim a ação penal condenatória. 

 

Conforme se verifica às fls. 2⁄4, a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público Federal descreve fatos 

que constituem crime em tese, in casu, o peculato, 

praticado em face da Autarquia Previdenciária. 

 

Vale  aqui transcrever trecho extraído de 

razões recursais de fls. 49⁄51, que bem resume a fundada 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

suspeita de autoria e a prova da materialidade dos fatos 

alegados contra a ora recorrida,  verbis (fls. 50⁄51):  

 

"Ademais, verificam nos autos indícios 

veementes de que a denunciada na qualidade de 

funcionária do Instituto Nacional de Seguro Social desviou 

em proveito próprio e⁄ou alheio dinheiro pertencente 

àquele órgão durante o período de janeiro de 1990 a maio 

de 1993. 

 

  Senão vejamos.  

 

Encontra-se acostados aos autos relatório do 

INSS explicitando detalhadamente o modus operandi das 

fraudes praticadas em detrimento à Autarquia Federal, 

qual seja: reutilização criminosa de número de protocolo 

de benefício já utilizado em benefícios naturalmente 

extintos  por razões diversas, onde o fraudador de  posse 

desse número do PDB (protocolo de benefício) entre 

Comando de Manutenção Eletrônica 9CME) em nome de 

outro recebedor, titular indevido, possibilitando uma 

reinclusão fraudulenta de um número de benefício 

originalmente válido no intuito de lograr pagamentos a 

quem não é segurado.  
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Neste contexto de fraudes, a verificação da 

conduta da acusada assinando Comando de Manutenção 

Eletrônica em nome de uma falsa segurada e, em 

conseqüência, reintroduzindo no cadastro eletrônico 

número de protocolo originalmente válido de beneficiário 

já falecido de forma lesiva à Autarquia, perfaz-se em 

indício de autoria delitiva. 

 

Exigir, data vênia, um maior suporte  

probatório a caracterização dos indícios necessários a 

deflagração penal é exigir prova cabal, que deve ser 

produzida em instrução criminal, e não os indícios 

legalmente preceituados. Assim, agindo recusa-se a 

oportunidade de o Ministério Público Federal exercer seu 

direito de provar os fatos da exordial."   

 

Com efeito, a rejeição da peça acusatória por 

falta de justa causa, somente se viabiliza quando, pela 

mera exposição dos fatos se constata que há imputação de 

fato penalmente atípico ou que inexiste qualquer elemento 

indiciário demonstrativo  da autoria do delito, o que 

definitivamente não se aplica ao caso em tela. 
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Deste modo, não pode ser considerada sem 

justa causa a denúncia que descreve fatos que, em tese, 

apresentam feição de crime e oferece condições plenas 

para o exercício de defesa.  

 

Segundo  afirma o ilustre doutrinador Julio 

Fabbrini Mirabete, verbis:  

 

"Evidentemente, não é necessário prova plena 

nem um exame aprofundado dos autos do inquérito 

policial ou peças de informação pelo juiz. São suficientes 

ao recebimento da inicial elementos que tornem verossímil 

a acusação. (in Código Processo Penal Interpretado. 7ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2000, p 188)  

 

Como se vê, no recebimento da denúncia não 

se pode  exigir prova cabal,  o que deverá ser feito no 

momento da instrução criminal. Se a denúncia descreve 

fatos que constituem em tese o delito de  peculato, a 

inocência ou não da recorrida somente poderá ser 

reconhecida após a realização de provas a serem 

produzidas na instrução. 
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É pacífica a jurisprudência dessa Corte de 

Justiça nesse sentido. A propósito:  

 

(...)   

 

"RESP - PROCESSUAL PENAL - DENÚNCIA - 

JUÍZO DE DELIBAÇÃO - JUÍZO DE MÉRITO - A DENÚNCIA 

DEVE APRESENTAR-SE APTA FORMAL E MATERIALMENTE.  

 

No primeiro aspecto, narra fato definido como 

infração penal, no segundo, evidencia mínimo de indícios 

que apoiam a imputação no plano da experiência jurídica. 

A denúncia, além  disso, e proposta de trabalho. No 

recebimento, o juiz, na extensão própria de juízo de 

delibação, analisa os elementos da justa causa. O juízo de 

mérito e manifestado após instrução. Em havendo 

descrição de ilícito penal, legitimidade ad causam e 

ausência de causa extintiva da punibilidade (analise formal 

e material dos requisitos), impõe-se o recebimento. a 

investigação probatória coloca-se posteriormente. (Resp 

45.944, Rel. Min.Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ 19.06.95, p. 

18.754)". 
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À vista do exposto, conheço parcialmente do 

recurso e nesta parte lhe dou provimento para determinar 

o prosseguimento da ação penal”. 

 

  O caso dos autos, bem como o paradigma, abrigam as hipó-

teses de rejeição da denúncia.  

 

No tocante ao tema, vê-se que o Tribunal de Justiça do 

Estado São Paulo, negando aplicabilidade ao disposto no artigo 395 

do Código de Processo Penal, e após aprofundado exame de 

prova, entendeu obstar a persecução penal em juízo porque 

considerou ausente a justa causa para a instauração da ação 

penal. 

 

Por outro lado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

entendeu de maneira diversa ao julgar hipótese processual análoga, 

afirmando que: “Exigir, data venia, um maior suporte 

probatório a caracterização dos indícios necessários a 

deflagração penal é exigir prova cabal, que deve ser 

produzida em instrução criminal, e não os indícios 

legalmente preceituados. Assim agindo, recusa-se a 
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oportunidade de o Ministério Público Federal exercer seu 

direito de provar os fatos da exordial”. 

 

 

 

4. DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 171 

DO CÓDIGO PENAL 

 

 

  O v. acórdão recorrido refutou a caracterização do 

crime de estelionato, apoiando-se na má-fé dos apostadores. 

 

  Senão vejamos: 

 

  “O crime de estelionato tem por elementar a 

vantagem ilícita sobre o patrimônio da vítima. E, no caso, 

segundo a denúncia, o patrimônio especificamente visado era o 

de apostadores clandestinos e também co-autores de outro tipo 

de ilícito penal. 
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  Nos fatos denunciados, não se cuida, apenas de 

torpeza bilateral, a elidir, sob a clássica e autorizada ótica do 

imortal Nelson Hungria, a tipificação de estelionato, mas, muito 

além disso, do cometimento necessário de outros crimes e mais 

graves crimes para a obtenção de ilícita vantagem. 

 

 É certo que o embuste de que, segundo a denúncia, se 

valeram os sujeitos ativos também pode ter gerado prejuízo a 

terceiros, os clubes de futebol, mas a ilícita vantagem visava a 

concretizar-se apenas sobre os patrimônios dos 

clandestinos e maliciosos apostadores ...” (f. 216 – sem o 

negrito no original). 

 

 

  Malgrado a orientação de Nelson Hungria, na qual se 

apóia o v. acórdão recorrido, renomados e não menos ilustres 

juristas, assim como a Excelsa Corte, sustentam ser indiferente à 

configuração do crime de estelionato o fato de a vítima agir, 

também, mediante fraude. 

 

  Ensinava Magalhães Noronha: 
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  “Passemos agora a expor assunto que poderia ter 

ficado discutido ao tratarmos do dano ou do elemento subjetivo 

do delito, mas que devido à sua relevância, merece seja 

discutido em apartado. É a fraude bilateral, a torpeza bilateral, 

que, em alguns casos, também é chamada fraude recíproca. É a 

hipótese em que a vítima também se acha de má fé. A 

esperança de um proveito ilícito, o êxito fácil e ilegal, a avidez 

de lucro fazem com que ela caia no engodo armado pelo agente. 

Freqüentemente, aliás, seu erro consiste em crer que o agente 

se presta a um crime que ela quer praticar. Com maior ou 

menor dose de má fé, apresentam-se nesta hipótese os 

chamados, na gíria criminal, de conto do vigário, da guitarra, da 

cascata, dói violino, do toco-mocho e outros. Pergunta-se então: 

nessa circunstância, em que se apresenta também a má fé do 

lesado, subsiste crime de estelionato praticado pelo agente? A 

questão de há muito é discutida, reunindo autores e julgados 

dos tribunais que ora opinam num sentido, ora noutro. Essa 

discordância é facilmente explicável, sabida que é a influência 

da ética e da moral no Direito, e como, em tais casos, agente e 

vítima se equivalem moral e eticamente, surge daí a 

divergência. Pela subsistência do estelionato opinam 

MARCIANO, TOLOMEI, PUGLIA, MANZINI, EUSEBIO GÓMEZ e 

outros. Pela inexistência de crime se pronunciam CARRARA, 

ESCOBEDO, MANCI, PESSINA, BINDING, ANGELOTTI e outros 
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mais. Entre nós, JOÃO VIEIRA, BENTO DE FARIA e BASILEU 

GARCIA inscrevem-se na primeira corrente, e MACEDO SOARES, 

GALDINO SIQUEIRA e NÉLSON HUNGRIA na segunda. Como se 

vê, qualquer uma das opiniões apresenta luzeiros do Direito 

Penal alienígena e pátrio. 

 

 Ao invés de transcrevermos esses autores, preferimos entrar 

logo na análise da opinião que nos parece mais exata, com o 

que, ao mesmo tempo, não deixaremos de aludir a argumentos 

que esposam a tese contrária. 

 

 Primeiramente, uma coisa parece-nos evidente. Os que 

negam o estelionato no ato ilícito fazem apreciação unilateral. 

Ressaltam a pessoa do iludido e deixam no olvido a do 

mistificador. Ignoram que, enquanto à má fé daquele podem 

aliar-se a ingenuidade, rusticidade e a simplicidade, a do agente 

revela temibilidade acentuada, pois não só como aquele conhece 

a ilicitude do ato, mas dessa ilicitude tira proveito. 

 

 (...) 

 

 Essa apreciação unilateral leva ainda a outra inexatidão. 

Olvida-se que antes de se dizer que existe vítima de um crime, 

é necessário afirmar-se que houve ofensa à objetividade jurídica 
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tutelada. Vítima de um delito é o titular do bem jurídico 

protegido. Ora, no caso não se pode negar ter sido desfalcado o 

patrimônio do lesado. Quem, ainda que de má fé, perde seu 

dinheiro ou outra utilidade, tem o patrimônio diminuído. Objeta-

se que o patrimônio juridicamente protegido é tão somente o 

que serva a fins lícitos. A afirmação esquece que, na grande 

maioria dos casos, esse fim ilícito não passou de mera intenção, 

e se para o próprio agente a simples intenção não é punível, por 

que o será para quem teve prejuízo, para quem foi lesado? A 

impunidade do agente equivale à punição do fraudado. 

Punição sui generis, convenhamos, mas punição. Cremos não há 

negar ter sido violado o patrimônio do lesado, que é a 

objetividade jurídica do crime, havendo, portanto, vítima. 

 

 (...) 

 

 

 Mas, podemos ir mais longe. Suponhamos que a má fé da 

vítima se exteriorize em atos. Suponhamos que ela chegue a 

praticar um crime (e isso é o máximo que pode fazer). Qual a 

conseqüência? Evidentemente puni-la por esse crime. Mas esse 

fato não pode fazer com que desapareça o delito do 

estelionatário, porque um crime não justifica ou dirime 

outro. Fora disso, o delito da vítima só poderia influir se, por 
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sua ocorrência, destruísse ou anulasse um dos elementos 

constitutivos do estelionato, mas não vemos como poderia ele 

fazer desaparecer a fraude do agente, o erro do iludido, a 

vantagem ilícita por aquele obtida, e a lesão patrimonial, 

elementos todos que se concretizam e apresentam. No próprio 

título que comentamos, iremos encontrar prova de que o fato 

ilícito da vítima não exclui o crime do agente (nº 650). No art. 

174 pune-se quem, valendo-se da inexperiência, da simplicidade 

ou da inferioridade mental de outrem, o induz à prática de jogo.  

Ora, por certo, o jogo do bicho (hoje expressamente vedado) é 

jogo, e portanto, quem induzir pessoa naquelas condições a 

praticá-lo, com o fito de lucro ou proveito, comete o crime 

definido nesse artigo. Entretanto, a vítima está praticando uma 

contravenção (art. 58, parágrafo único, do Dec.-lei nº 3.688, de 

3-10-1941). Não é necessário dizer que na expressão jogo está 

compreendido também o vedado em lei, pois este é justamente 

o mais ruinoso para o incauto. ‘Igualmente, fazê-lo, por 

qualquer forma, participar de jogo, embora não reprimido pela 

lei penal ...’11. 

 

 

 (...) 

                                            
11 Bento de Faria, op. cit. pág. 220 (referência feita por Magalhães Noronha). 
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 O argumento de mais peso dos que negam a subsistência do 

estelionato funda-se na impossibilidade da reparação civil do 

dano, consoante se verifica dos arts. 145, II, e 971 do Código 

Civil. Quanto ao primeiro, refere-se ao ato nulo, quando ilícito 

ou impossível seu objeto. Entretanto, já vimos que, apesar de 

nulo o ato, se produziu dando patrimonial, nem por isso o delito 

desaparece. O segundo dispositivo fala não ter direito à 

repetição quem deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral 

ou proibido por lei. Mas o fato de o Direito Civil negar reparação 

não pode ter o efeito de fazer desaparecer o crime. Poder-se-ia, 

aliás, dizer com o Professor BASILEU GARCIA: ‘Não me parece 

decisivo o argumento de não ser possível a reparação do dano, 

segundo o Direito Civil. À objeção de que não havendo, em face 

do Direito Civil, reparação, não há crime, poder-se-á invertendo 

a ordem das proposições, contrapor esta: havendo delito, 

segundo o Direito Criminal, cabe a reparação, visto que dispõe o 

Código Penal ser conseqüência obrigatória da condenação a 

reparação do dano’12. 

 

 

 (...) 
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 Como dissemos, o fim ilícito do sujeito passivo não torna 

ilícito o do agente. Se assim não fosse, o art. 174 do Código 

seria autêntica excrescência: por que punir quem induz o 

simples ou inexperiente a jogo ilícito? 

 

 

 Em boa hora, nossos Tribunais não têm aceitado a doutrina 

esposada por Hungria. Nem mesmo o Pretório Excelso onde 

pontificou”13. 

 

 

 Não se compreende, assim, que o v. acórdão, em tema de há 

muito controvertido na doutrina e na jurisprudência, com o escopo 

de anular toda uma ação penal tenha adotado, em momento 

procedimental manifestamente inadequado, um posicionamento 

sobre questão que deveria ser analisada no amplo debate inerente à 

ação de conhecimento. 

 

                                                                                                                   
12 Basileu Garcia, Anais do 1º Congresso do Ministério Público, 4º vol., Parte Especial, 
1ª parte, pág. 153. (referência feita por Magalhães Noronha). 
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 A r. decisão, preocupada excessivamente com o direito de 

ampla defesa, olvidou o inafastável interesse social na apuração de 

fato que incontroverso prejuízo causou. 

 

  

 

5. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL: ART. 

171 DO CÓDIGO PENAL 

 

 

   O v. acórdão contrariou o entendimento do 

Egrégio Supremo Tribunal Federal. Para a Excelsa Corte, a boa-fé, 

por parte da vítima, não é indispensável para que se configure o 

estelionato. 

 

 

   É o que se pode extrair do RHC nº 65.186-1, 

cujo Relator foi o ínclito Ministro CARLOS MADEIRA, ora transcrito 

por imagem: 

                                                                                                                   
13 E. Magalhães Noronha. Direito Penal, 16ª ed., vol. 2, pp. 394/398. 
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5.1 – DA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE 

SEMELHANÇA 

 

 

 

  Indiscutível a similitude entre a r. decisão paradigma 

acima transcrita e o v. acórdão ora recorrido, uma vez que ambos 

abordam o tema da fraude ou torpeza bilateral no crime de 

estelionato, como decorrência da má-fé por parte da vítima, 

adotando, entretanto, soluções divergentes. 

 

  Enquanto que o v. acórdão vergastado afirma que a 

má-fé por parte da vítima do crime de estelionato afasta a 

configuração de tal delito, o Supremo Tribunal Federal sustenta 

justamente o oposto, ou seja, que a torpeza do ofendido é 

indiferente à tipificação do já mencionado ilícito penal. 
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      Para o acórdão recorrido: 

 

 

“O crime de estelionato tem por elementar a obtenção de 

vantagem ilícita sobre o patrimônio da vítima. E, no caso, 

segundo a denúncia, o patrimônio especificamente visado era o 

de apostadores clandestinos e também co-autores de outro tipo 

de ilícito penal. 

 

 

Nos fatos denunciados, não se cuida, apenas, de torpeza 

bilateral, a elidir, sob a clássica e autorizada ótica do imortal 

Nelson Hungria, a tipificação de estelionato, mas, muito além 

disso, do cometimento necessário de outros e mais graves 

crimes para a obtenção de ilícita vantagem. 

 

 

É certo que o embuste de que, segundo a denúncia, se 

valeram os sujeitos ativos também pode ter gerado prejuízo a 

terceiros, os clubes de futebol, mas a ilícita vantagem visava a 

concretizar-se apenas sobre os patrimônios dos clandestinos e 
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maliciosos apostadores. São como duas faces da mesma moeda, 

de sorte que, pelas razões já expostas, se não se pode tipificar 

como estelionato a conduta em relação a esses apostadores, ...” 

(ff. 216/217). 

 

 

 

Enquanto para o Colendo Supremo Tribunal 

Federal: 

 

 

  

     “O SENHOR MINISTRO CARLOS MADEIRA (RELATOR) – 

Carrara afirmava que na fraude bilateral não há crime, tendo em 

vista a imoralidade dos motivos e o interesse social no 

descumprimento do negócio. Entre nós, Nelson Hungria, 

afirmava que não havia proteção jurídica para o patrimônio 

objeto do crime de estelionato, quando se cuida de fim ilícito, 

imoral ou proibido por lei. Filiava-se o saudoso Ministro à 

corrente liderada pelo penalista italiano. 
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   Mas, como acentua Maggiore a imoralidade da vítima jamais 

poderá ser considerada pela lei penal para tornar ilícita a ação 

normalmente criminosa. Além do mais, se da parte da vítima 

houve apenas a intenção, despertada pela vantagem indevida, 

não tem ela relevo em Direito Penal. E a boa-fé da vítima não é 

elemento do tipo descrito no art. 171 do C. Penal. 

 

 Esta Corte teve oportunidade de versar a matéria em dois 

acórdãos de 1952. No primeiro, Recurso de Habeas Corpus nº 

32.007, Relator Ministro Mário Guimarães, travou-se vivo 

debate, em virtude da posição adotada pelos Ministros Nelson 

Hungria e Rocha Lagoa, tendo o Ministro Luiz Gallotti resumido o 

entendimento da maioria, nesta frase lapidar: ‘Se somente um 

cometeu o delito e o outro teve apenas intenção imoral, um 

responderá pelo crime, o outro ficará sujeito à sanção moral, 

além de sofrer o prejuízo que o mais esperto lhe causou’. O 

acórdão tem a seguinte ementa: 

 

 ‘A boa-fé, por parte da vítima, não é indispensável, no nosso 

atual Cód. Penal, para que se configure o crime de estelionato. 

(Arq. Judiciário, nº 104, p. 311/314). 

 

 No segundo, Petição de Habeas Corpus nº 31.139, o saudoso 

Ministro Orozimbo Nonato, Relator, depois de afirmar que, em 
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face do art. 171 do Cód. Penal, os únicos extremos são o logro 

de vantagem ilícita, o prejuízo alheio e a machinatio ad 

decipiendem alteram adhibita, aduziu: 

 

 ‘A exigência de haver o estelionato entralhado nas dobras de 

sua astúcia pessoa de boa-fé e não outro burlão que perdeu na 

endrômina, data venia, não está no art. 171 citado”, 

 

 (...) 

 

 Louvo-me nos conspícuos precedentes, cujas teses se filiam a 

Manzini, Maggiore, Battaglim e tantos outros penalistas de prol, 

para negar provimento ao recurso. 

 

 

 É o meu voto” (ff. 92/94) 

  

 

 

   6. DO PEDIDO 
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   Diante de tudo o que se expôs, cabalmente 

demonstrado está que o v. acórdão recorrido negou vigência 

aos dispositivos normativos já apontados, assim como deu 

causa à instalação de dissídio pretoriano, de modo que 

aguarda esta Procuradoria-Geral de Justiça o deferimento do 

processamento do presente Recurso Especial e sua subida à 

apreciação do Superior Tribunal de Justiça quando, conhecido 

e provido, seja cassado o v. acórdão que declarou nula a 

denúncia e os demais atos processuais, assim como 

determinou o trancamento da respectiva ação penal registrada 

sob nº 1.051/2005, intentada contra recorrido N.F. e corréus 

perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Jacareí, para que assim 

seja restabelecido o normal prosseguimento do feito. 

 

 

São Paulo, 09 de novembro de 2009. 
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