
 
 
 
 

                                  Recurso Especial nº 0004548-92.2007.8.26.0238 - Comarca de Ibiúna 

 
 
        

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                               
  
                                                                                                                    1 

 OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, 
entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça.  
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Tese 351  

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – CARTÃO DE CRÉDITO – 

TIPICIDADE – ARTIGO 298 DO CÓDIGO PENAL. 

O cartão de crédito enquadra-se no conceito de documento particular e a 

falsificação de sua tarja magnética viola o artigo 298 do Código Penal. 

(D.O.E.,   p. )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

                                  Recurso Especial nº 0004548-92.2007.8.26.0238 - Comarca de Ibiúna 

 
 
        

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                               
  
                                                                                                                    2 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação Criminal nº 0004548-92.2007.8.26.0238 - 

Comarca de Ibiúna, em que figura como recorrente F.V.T.S., e como 

recorrida a JUSTIÇA PÚBLICA, com fundamento no artigo 105, inciso III, 

alíneas “a” e “c”, da Constituição da República e artigos 26 e seguintes da 

Lei nº 8.038/90, vem interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de fls. 248, pelos 

motivos adiante deduzidos. 

                  

1 - O RESUMO DOS AUTOS 

 

F.V.T.S. foi denunciado por infração aos artigos 297, “caput”, 

e 298, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal, porque no 

dia 27 de março de 2007, por volta das 16 horas, em residência situada à 

Alameda das Cerejas, Sítio São Jorge, Loteamento Pomar Yuri, Comarca 

de Ibiúna, falsificou documentos públicos (Carteira Nacional de 

Habilitação e cédula de identidade) e documentos particulares (cartões 

bancários). 
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Segundo denúncia, “...Fabiano, quando dos fatos, era 

foragido da polícia, motivo pelo qual foi abordado nas proximidades do 

terminal rodoviário pela polícia civil e pela guarda municipal. 

 

Como inicialmente o acusado tentou omitir seu verdadeiro 

nome, os guardas civis e os investigadores foram até a residência do 

indiciado, sendo que em revista o local lograram encontrar uma cédula de 

identidade e uma carteira nacional de habilitação, ambos documentos 

falsos, fato este constatado pelo laudo pericial de folhas 11/13, que 

concluiu ser falso o espelho da carteira de identidade, sendo que não 

obstante seja autêntico o espelho da carteira nacional de habilitação, 

falsificados eram os dados impressos em ambos os documentos, que 

possuíam a fotografia do acusado Fabiano,mas o nome de Fabio Felix 

Santana.  

 

Dando continuidade na revista feita na casa do acusado, 

foram encontrados inúmeros cartões magnéticos, senso certo que o laudo 

pericial de fls. 25/28 constatou, após a leitura do conteúdo da tarja 

magnética por equipamento específico, que estavam clonados os 

seguintes cartões: 

 

- Banco do Brasil, em nome de Fabio Santana, numeração 

4001145422550941. 

- Banco do Brasil, em nome da Fabio Santana, numeração 

400114542255005. 

- Itaucard, em nome de Fabio Santana, de número 

5390598501090146. 

- Itaú, em nome de Edna Margarete Maiafa Cruz, numeração 

58991604054448. 

- Wal Mart, SC 18083400037452392. 
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- Wal Mart, SC 18083400037451493. 

 

Restou constatado que em referidos cartões houve 

regravação de sua tarja magnética. 

 

Ainda foram encontrados no local inúmeras armas de fogo, 

objeto de outro inquérito policial, bem como computadores e outros 

equipamentos certamente usados para a prática das falsificações, que 

também foram apreendidos” (fls. 01/04).  

 

Pela r. sentença  de fls. 192/196, o acusado foi condenado 

por infração aos artigos 297, “caput”, e 298, na forma do artigo 69, 

“caput”, todos do Código Penal, à penas de 04 (quatro) anos de reclusão, 

em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-

multa, base mínima. 

 

 Inconformada, a defesa apelou da r. sentença, sustentando 

em síntese, a absolvição por insuficiência de provas (fls. 201/204).  

 

  Contra-arrazoado o recurso (fls. 208/211), o parecer da 

Douta Procuradoria de Justiça foi pelo não-provimento (fls. 217/218). 

 

   A Egrégia Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, por maioria de votos, deu “...PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO QUE 

PROVIA EM MENOR EXTENSÃO. PERMANECE COM O ACÓRDÃO O 

RELATOR SORTEADO E FAZ DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR O 

REVISOR...”, nos termos do voto do Relator (fls. 248). 

 

   Transcreve-se o voto vencedor do Relator: 
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“VOTO N° 19.109 - DESEMBARGADOR ROBERTO MORTARI 

Apelação n° 0004548-92.2007.8.26.0238 - Ibiúna 

Apelante : F.V.T.S. 

Apelado : Ministério Público 

 

F.V.T.S. foi condenado, nos autos da Ação Penal n° 

306/07, da 2a Vara Judicial da Comarca de Ibiúna, à pena de 4 

anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 

22 dias-multa, no valor mínimo legal, por transgressão aos arts. 

297, caput, e 298, na forma do art. 69, caput, do Código 

Penal. 

Inconformado, apelou. Busca absolvição, em síntese, por 

insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o 

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 

201/204). 

O recurso foi regularmente processado, e a d. 

Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento. 

Esse, no essencial, o relatório. 

De absolvição não se pode cogitar. 

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de 

Ocorrência (fls. 04/07), laudos periciais (fls. 11/13 e 25/28) e 

pela prova oral produzida. 

A autoria delitiva também é incontroversa. 

Ao cabo de regular instrução, a responsabilidade penal do 

recorrente restou devidamente positivada nos autos. 

O acusado ao ser ouvido em Juízo, confessou a autoria 

das infrações penais, alegando saber das falsificações, bem 

como de ter colaborado com elas, na medida em que entregou 

suas fotos para serem inseridas nos documentos (fls. 177). 
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Sua confissão foi corroborada pelo depoimento prestado 

pelo policial civil Carlos Alberto Teixeira, que participou da 

operação que resultou na prisão do acusado, bem como pela 

apreensão, em sua residência, de armas de fogo, computador, 

máquina coletora de dados, diversos cartões magnéticos, 

extratos bancários, entre outros objetos (fls. 175/176). 

Ante tal panorama, ao contrário do que quer fazer crer a 

d. Defensoria, não há que se falar em insuficiência probatória. 

Por isso, deve prevalecer o édito condenatório de 

Primeiro Grau. 

As penas, porém, comportam redução. 

Como todo acusado reincidente é, obviamente, portador 

de maus antecedentes, o aumento que incidiu sobre a pena 

base a esse título deve ser afastado. Além disso, a confissão 

deve beneficiar o agente, funcionando como circunstância 

atenuante, que se presta a aniquilar, por compensação, a 

majoração decorrente da recidiva. 

É questão de lógica, justiça e equidade. Nesse sentido a 

jurisprudência, inclusive do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, segundo a qual "(...) 1 - Utilizada pelo Magistrado na 

sentença condenatória a confissão realizada pela acusada 

como prova da ocorrência do delito e como elemento 

deformação da sua convicção, é de rigor, no cálculo da fixação 

da pena, o reconhecimento e a aplicação da atenuante prevista 

no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, pouco 

importando se a confissão foi parcial ou integral, ou se houve a 

sua retratação em juízo. Precedentes. 2 – Agravo regimental a 

que se nega provimento. (...)" (AgRg no HC 146240/RS, Rei. 

Min. HAROLDO RODRIGUES (DES. Convocado do TJ/CE), 6a 

Turma, DJe 01/02/2010.). 
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"(...) 1. Há evidente ilegalidade se o Juízo 'a quo' utilizou a 

confissão do paciente para embasar a condenação, mas 

deixou de reconhecer a atenuante genérica da confissão 

espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 2. A 

Sexta Turma desta Corte tem entendido que a atenuante da 

confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, 

também é preponderante, devendo ser compensada com a 

agravante da reincidência. (...)". (HC 102.449/SP, Rel. Min. 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6a Turma, julgado em 

31/05/2011). 

Dessa forma, as sanções voltam para o piso e, somadas 

por força do cúmulo material, passam a totalizar 03 anos de 

reclusão, e 20 dias-multa. 

No mais, isto é, quanto à fixação do regime semiaberto, e 

à impossibilidade de substituição das privativas de liberdade 

por restritivas de direitos, a r. sentença não merece qualquer 

reparo, diante das condições pessoais desfavoráveis do 

apelante, e das circunstâncias em que ocorreram os fatos. 

Assim, pelo meu voto, dava parcial provimento ao apelo, 

para reduzir as penas do réu para 03 anos de reclusão, e 20 

dias-multa, mantida no mais a r. sentença de Primeiro Grau. 

Registro que fiquei parcialmente vencido, porquanto a d. 

maioria proveu em maior extensão a irresignação do acusado, 

nos termos do voto vencedor a ser apresentado pelo eminente 

Desembargador Revisor. 

 

ROBERTO MORTARI 

Relator 

(Vencido em Parte)” (fls. 249/252). 
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Segue, outrossim, a Declaração de Voto do Revisor: 

 

 

“Apelação: 0004548-92.2007.8.26.0238 

Apelante: F.V.T.S. 

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO 

Processo: 306/2007 

2a Vara Judicial da Comarca de Ibiúna 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

Pede-se vênia para divergir, em parte, do voto do 

eminente Relator. 

É assim porque atípica a conduta denunciada como crime 

de falsificação de documento particular (artigo 298, do Código 

Penal), pois cartão de crédito não é documento, mas mera 

chave eletrônica de acesso a depósito bancário. 

Em face de tanto, por este voto dá-se provimento em 

maior extensão para afastar por atipicidade (artigo 386, III, do 

Código de Processo Penal) a conduta denunciada como prática 

do crime tipificado no artigo 298, do Código Penal, de sorte que 

as penas restam reduzidas a dois anos de reclusão e dez dias-

multa. 

 

FERNANDO MIRANDA 

REVISOR (fls. 253) 
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Ao entender que a falsificação de cartão magnético bancário 

ou de crédito não encontra correspondência ao tipo descrito no artigo 298 

do Código Penal, pois “...não é documento, mas mera chave eletrônica de 

acesso a depósito bancário...”, a Douta Maioria da Turma Julgadora, além 

de negar vigência a esse dispositivo, dissentiu da orientação do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, autorizando, pois, a interposição deste 

recurso, com amparo nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.  

 

2 - NEGATIVA DE LEI FEDERAL: ARTIGO 298 DO CÓDIGO PENAL  

 

  Segundo conhecida lição do saudoso Ministro ALIOMAR 

BALEEIRO perfeitamente ajustável à hipótese em exame, "denega-se 

vigência de lei não só quando se diz que esta não está em vigor, mas 

também quando se decide em sentido diametralmente oposto ao que nela 

está expresso e claro" (RTJ 48/788). 

 

   Preceitua o Código Penal: 

 

“Falsificação de documento particular 

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular 

ou alterar documento particular verdadeiro: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa”. 

 

  É fato incontroverso nos autos que, como narrado na 

denúncia e reconhecido em ambos os graus de jurisdição, o acusado 

falsificou diversos cartões de crédito ou bancários, mediante regravação 

de sua tarja magnética (clonagem) - cf. laudo pericial as fls. 25/28.  

 

   Entretanto, a Douta Maioria da Turma Julgadora concluiu 

pela atipicidade da conduta, pois “...cartão de crédito não é 
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documento, mas mera chave eletrônica de acesso a depósito 

bancário...”, acabando por absolver o acusado com amparo no inciso III 

do artigo 386 do Código de Processo Penal. 

 

  Como menciona Paulo Gustavo Sampaio Andrade, o 

“...cartão de crédito é uma criação relativamente recente, tendo surgido no 

início deste século e rapidamente adquiriu grande relevância no 

panorama jurídico-econômico, pelas intrincadas relações jurídicas a que 

pode dar margem... (...) A administradora emite, em favor de uma pessoa 

física (titular), um cartão de crédito, pessoal e intransferível, que lhe 

permite pagar suas contas numa rede de estabelecimentos afiliados, 

sendo que estes são reembolsados posteriormente pela administradora, 

descontada uma porcentagem de remuneração, e a administradora cobra, 

em relação jurídica autônoma, as dívidas ao titular, além de uma taxa 

anual”(http://jus.com.br/revista/texto/621/cartoes-de-credito#ixzz1wC8S1uvP).  

 

   Daí o manifesto equívoco na interpretação e aplicação da 

norma penal, pois o cartão de crédito ou bancário enquadra-se no 

conceito de documento particular para fins de tipificação da conduta 

imputada, eis que resulta de um vínculo jurídico entre o titular e a 

instituição financeira, pelo qual é possível adquirir mercadorias no 

comércio credenciado ou acessar os serviços bancários.  

 

  Ademais, não se trata de uma “mera chave eletrônica”, pois 

dele constam dados pessoais do titular e da própria instituição, inclusive 

na tarja magnética, passíveis de falsificação, como verificado nos autos. 

 

  A propósito anota DAMÁSIO E. DE JESUS: 
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  Documento é o escrito elaborado por um autor 

certo, em que se manifesta a narração de fato ou 

exposição de vontade, possuindo importância jurídica 

(Direito penal - Parte Especial. 4º vol., São Paulo: Saraiva, p. 

56). 

 

   Na mesma linha JULIO FABBRINI MIRABETE: 

 

   Por documento particular entende-se o que é feito 

ou assinado por particulares, sem interferência de 

funcionário público no exercício de suas funções, seja 

para estabelecer um laço jurídico, criando uma obrigação, 

seja para atestar qualquer outra manifestação de vontade, 

ainda quando expressivo de ato unilateral (Manual de direito 

penal. 19ª Ed., São Paulo: Atlas, p. 246). 

 

 

   Portanto, tratando-se o cartão de crédito ou bancário de 

documento impresso resultante da relação entre particulares e 

expressando ele uma relação jurídica de prestação de serviços, de rigor 

concluir que se trata de documento particular, nos termos da lei penal.  

 

   A propósito da tipicidade da conduta assim decidiu o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em caso análogo: 

 

Ementa: APELAÇÃO-CRIME. FALSIFICAÇÃO DE 
DOCUMENTO PARTICULAR. CLONAGEM DE CARTÕES 
DE CRÉDITO. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA Após longa 
investigação policial, com interceptações telefônicas, de uma 
quadrilha de falsificadores, o réu foi preso em flagrante, em sua 
casa de praia, onde foram apreendidos cinco cartões de crédito e 
todo o material necessário para a clonagem de cartões, incluindo 
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aproximadamente 900 trilhas (informações contidas nas tarjas 
magnéticas dos cartões, inclusive o saldo), obtidos por meio de 
máquinas chupa cabra, colocadas em estabelecimentos comerciais. 
APELO DESPROVIDO.  
(Apelação Crime Nº 70009063520, Oitava Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, 
Julgado em 13/12/2006). 
 
 
 

   Na mesma linha o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

 

 

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. "CLONAGEM" DE 
CARTÕES BANCÁRIOS. PRISÃO PREVENTIVA. 
NECESSIDADE DE SUA MANUTENÇÃO. PACIENTE QUE 
FAZ DO CRIME MEIO DE VIDA. ACAUTELAMENTO DA 
ORDEM PÚBLICA. 
1. A toda evidência, a fundamentação das decisões do Poder 
Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da 
Constituição da República, é condição absoluta de sua validade e, 
portanto, pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na 
definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de 
modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma 
e os efeitos dela resultantes. 
2. Tal fundamentação, para mais, deve ser deduzida em relação 
necessária com as questões de direito e de fato postas na pretensão 
e na sua resistência, dentro dos limites do pedido, não se 
confundindo, de modo algum, com a simples reprodução de 
expressões ou termos legais, postos em relação não raramente com 
fatos e juízos abstratos, inidôneos à incidência da norma invocada. 
3. Em se demonstrando, um a um, os pressupostos e motivos da 
custódia cautelar, não há falar em constrangimento na 
manutenção do decreto prisional. 
4. Em casos de custódia cautelar, deve-se depositar máxima 
confiabilidade ao juízo de primeiro grau, mormente porque, 
presidindo a ação penal, tem-se-no como órgão mais sensível às 
vicissitudes do processo. 
5. Agente que faz do ilícito meio de vida, denotando personalidade 
desviada dos valores morais da sociedade e total 
descomprometimento com a ação das autoridades constituídas, 
desmerece a revogação da custódia, precisamente por força de 
acautelamento da ordem pública. 
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6. Eventuais condições pessoais favoráveis ao réu, tais como 
primariedade, residência fixa, bons antecedentes e profissão lícita, 
não autorizam a revogação da prisão preventiva, se existem outras 
que lhe recomendam a custódia cautelar. 
7. Ordem denegada. 
(HC 21.627/RN, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 
SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2002, DJ 17/02/2003, p. 
374) 
 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE 
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR 
("CLONAGEM" DE CARTÕES DE CRÉDITO) E 
ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
PEÇA ACUSATÓRIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO, 
POSSIBILITANDO AO RÉU O EXERCÍCIO DA AMPLA 
DEFESA. CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA 
ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE 
SUBSTRATO FÁTICO APTO A COMPROVAR A 
ALEGAÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO 
DE DOCUMENTO PARTICULAR PELO DELITO DE 
ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIALIDADE 
LESIVA DA CONDUTA QUE PERDURA. 
1. A denúncia, ao contrário do que se alega, expôs a dinâmica das 
atividades ilícitas do réu e, satisfatoriamente, amoldou os fatos 
narrados aos tipos penais correspondentes, viabilizando, também, 
sem qualquer dificuldade, o direito de defesa do paciente. 
2. A insuficiência fática dos autos não auxilia a exata compreensão 
da alegação de violação de domicílio, pois não há qualquer 
documento capaz de esclarecer os termos do mandado de prisão 
cumprido em desfavor do paciente, como também a forma como 
foi realizada a diligência de busca e apreensão pelos policiais no 
quarto do hotel - que servia de base para a prática das atividades 
ilícitas -, mormente porque o réu se fazia presente no ato. 
3. O maquinário utilizado pelo paciente para reproduzir cartões 
de crédito de terceiros, continuava apto a cometer novos crimes, 
ao reter informações de crédito e identificação particulares, 
persistindo assim a sua eficácia para atos futuros, não se 
aplicando, assim, o disposto no enunciado da Súmula n.º 17, do 
Superior Tribunal de Justiça. 
4. Ordem denegada. 
(HC 43.952/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 15/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 317). 
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   Em suma, demonstrada a tipicidade da conduta, inevitável a 

ofensa aos termos do artigo 298 do Código Penal, impondo-se a reforma 

do v. acórdão, para que seja restabelecida a r. sentença condenatória. 

 

3 – DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 No julgamento do HC 43.952/RJ, do qual foi Relatora a 

Ministra LAURITA VAZ, julgado em 15/08/2006 (DJ 11/09/2006, p. 317), 

cujo acórdão foi publicado, na íntegra, na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência (decisão que ora se oferece como paradigma), a QUINTA 

TURMA do Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu: 

 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE 
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR 
("CLONAGEM" DE CARTÕES DE CRÉDITO) E 
ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
PEÇA ACUSATÓRIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO, 
POSSIBILITANDO AO RÉU O EXERCÍCIO DA AMPLA 
DEFESA. CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA 
ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE 
SUBSTRATO FÁTICO APTO A COMPROVAR A 
ALEGAÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO 
DE DOCUMENTO PARTICULAR PELO DELITO DE 
ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIALIDADE 
LESIVA DA CONDUTA QUE PERDURA. 
1. A denúncia, ao contrário do que se alega, expôs a dinâmica das 
atividades ilícitas do réu e, satisfatoriamente, amoldou os fatos 
narrados aos tipos penais correspondentes, viabilizando, também, 
sem qualquer dificuldade, o direito de defesa do paciente. 
2. A insuficiência fática dos autos não auxilia a exata compreensão 
da alegação de violação de domicílio, pois não há qualquer 
documento capaz de esclarecer os termos do mandado de prisão 
cumprido em desfavor do paciente, como também a forma como 
foi realizada a diligência de busca e apreensão pelos policiais no 
quarto do hotel - que servia de base para a prática das atividades 
ilícitas -, mormente porque o réu se fazia presente no ato. 
3. O maquinário utilizado pelo paciente para reproduzir cartões 
de crédito de terceiros, continuava apto a cometer novos crimes, 
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ao reter informações de crédito e identificação particulares, 
persistindo assim a sua eficácia para atos futuros, não se 
aplicando, assim, o disposto no enunciado da Súmula n.º 17, do 
Superior Tribunal de Justiça. 
4. Ordem denegada. 

 

 

  Transcreve-se o Relatório e o Voto da culta Ministra 

Relatora: 

 

“RELATÓRIO 

 

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado 

por FLÁVIO JORGE MARTINS, em favor de SÉRGIO 

AUGUSTO COIMBRA VIAL, preso e condenado pela prática de 

vários crimes de estelionato e falsificação de documento 

particular, em concurso material, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, ao prover 

o recurso de apelação criminal, condenou o paciente pela 

prática dos crimes descritos na exordial acusatória. 

O Impetrante sustenta, em suma, que a denúncia é 

inepta, pois descreve genericamente os crimes imputados ao 

réu. Aduz, ainda, que a condenação do paciente se amparou 

em prova ilícita, consubstanciada na apreensão, sem mandado 

judicial, pela polícia de documentos e maquinário utilizados 

pelo acusado para "clonar" cartões de crédito. 

Por fim, defende que o crime de estelionato praticado pelo 

paciente foi absorvido pelo crime de falsificação de documento 

particular. 

Requer, assim, que seja cassado o acórdão ora atacado e 

restabelecida a sentença absolutória. 
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Estando os autos instruídos, foram dispensadas as 

informações da Autoridade Impetrada. 

A Douta Subprocuradoria-Geral da República opinou pela 

denegação da ordem nos seguintes termos: 

"Penal. Processual Penal. Habeas Corpus. Artigos 171 e 

298 do Código Penal. Alegação de inépcia da denúncia. 

Improcedência. Tipicidade manifesta dos fatos. Denúncia 

contendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 

Presença dos elementos essenciais à descrição do fato 

criminoso. Pretensão secundária de reconhecimento da 

absorção do falso pelo estelionato que não pode ser acolhida, 

vez que não houve em relação ao maquinário apreendido que 

'clonava' os cartões de crédito usados no estelionato, 

esgotamento da potencialidade lesiva. O Parecer é pela 

denegação da ordem." (fls. 124⁄125) 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA):  

A impetração não merece acolhida. 

Observa-se, inicialmente, que a denúncia, ao contrário do 

que se alega, não é inepta. 

A peça inicial acusatória, juntada às fls. 30⁄32, descreve 

com todas as circunstâncias o tempo e o modo da prática dos 

crimes imputados ao paciente. Sua conduta consistia em copiar 

as informações existentes nas tarjas magnéticas de cartões de 

crédito verdadeiros, duplicando-os, para indevidamente 

utilizados e obter, assim, para si, vantagem indevida, lesando a 

administradora financeira Credicard S⁄A. 
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A mecânica da falsificação dos documentos particulares 

(cartões de crédito) restou explicitada e detalhada pela 

denúncia, consistente na duplicação de tarjas magnéticas, 

demonstrada, assim, a potencialidade lesiva dos falsos cartões 

de crédito. 

É, aliás, o que se extrai do seguinte excerto a seguir 

transcrito: 

"O acusado, consciente e voluntariamente, nos meses de 

julho e agosto de 1997, nesta cidade, obteve, para si, 

vantagem ilícita, em prejuízo de Credicard S⁄A Administradora 

de Cartões de Crédito, induzindo seus funcionários em erro, 

mediante fraude. 

O acusado, através dos equipamentos apreendidos em 

seu poder, arrolados no auto de apresentação de fls. 05⁄06, 

falsificava a tarja magnética de cartões de crédito, mediante a 

duplicação da mesma, copiando as informações existentes nas 

tarjas magnéticas de cartões de crédito verdadeiros. 

O acusado, com a convivência de empregados e 

proprietários de estabelecimentos comerciais, conectava o seu 

computador às máquinas eletrônicas do cartão de crédito, que 

registram a operação de compra efetuada. 

Desse modo, quando era passado o cartão de crédito do 

cliente, sem que ele soubesse, eram copiadas e registradas as 

informações da tarja magnética, no computador do falsário." 

(fls. 30⁄31) 

O crime de estelionato, por sua vez, também restou 

suficientemente descrito pela exordial acusatória, a qual 

imputou-lhe a obtenção de vantagem ilícita mediante a 

utilização de meio fraudulento, nos termos do disposto no art. 

171, do Código Penal. 
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"Ato contínuo, ele pegava quaisquer cartões com tarja 

magnética, como, por exemplo, os de um parque de diversões, 

inserindo, nas tarjas magnéticas dos mesmos, as informações 

copiados dos cartões de crédito verdadeiros. 

Em seguida, contando com a conivência de outros 

estabelecimentos comerciais, eram passados os cartões de 

crédito falsificados, na realização de compras. Observe-se que, 

em alguns casos, quando na falsificação da tarja é utilizado um 

cartão de crédito (extraviado, roubado, etc), a venda pode ser 

realizada sem a conivência do estabelecimento comercial. 

No próximo passo, o estabelecimento comercial enviava 

as boletas, obtidas mediante o uso de cartões falsificados, à 

administradora de cartões de crédito, que efetuava o 

reembolso. A administradora sofre, assim, o prejuízo, já que o 

cliente proprietário do verdadeiro cartão virá a contestar a 

compra e não pagará a despesa correspondente." (fl. 31) 

A denúncia, portanto, expôs a dinâmica das atividades 

ilícitas do réu e, satisfatoriamente, amoldou os fatos narrados 

aos tipos penais correspondentes, viabilizando, também, sem 

qualquer dificuldade, o direito de defesa do paciente. 

O Impetrante alega, ainda, que a prova condenatória é 

ilícita. 

Aduziu, para tanto, que o maquinário utilizado pelo 

paciente e os documentos falsos foram apreendidos pela 

polícia judiciária sem mandado judicial de busca e apreensão, 

violando-se, assim, o princípio da inviolabilidade de domicílio. 

Ocorre, todavia, que o quarto de hotel ocupado pelo 

paciente, na cidade do Rio de Janeiro, não pode ser entendido 

como domicílio, à luz do princípio insculpido no art. 5º, inc. XI, 

da Constituição da República. 
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Primeiro, porque, como bem consignou o acórdão ora 

atacado, o paciente ao ser inquirido extrajudicialmente indicou 

como seu endereço residencial: a Rua São Brás, n.º 14, Apto. 

102, Méier, Rio de Janeiro; e profissional: a Rua Goiás, n.º 

1116, Quintino, Rio de Janeiro. Para o Supremo Tribunal 

Federal, o conceito de domicílio, no direito constitucional, 

abrange não somente a residência (habitação com ânimo 

definitivo de estabelecimento), mas também o logradouro 

comercial ou o local onde a pessoa exerça sua atividade 

profissional (v.g. HC n.º 82.788⁄RJ, rel. Min. CELSO DE 

MELLO, DJ de 02⁄06⁄2006). 

Na hipótese, nenhum destes conceitos se amoldam ao 

caso. 

O quarto do hotel, portanto, era usado pelo réu apenas 

como local para a prática das suas atividades ilícitas, não 

gozando, portanto, da aludida proteção constitucional. 

Segundo - ainda que assim não se entenda - porque a 

deficiência da impetração, consubstanciada na falta de prova 

pré-constituída, não esclarece com elementos concretos se a 

busca empreendida no dormitório do hotel foi realizada ou não 

com a aquiescência do paciente. 

Nesse sentido, o próprio acórdão ora atacado, proferido 

em sede de apelação criminal, após a revisão fático-probatória 

dos autos, não foi capaz de verificar se a diligência foi realizada 

sem a anuência do réu, litteris: 

"Por derradeiro, restou demonstrado que os policiais 

foram ao quarto juntamente como Apelado, podendo-se supor 

que a revista do cômodo tenha sido feita com a sua 

concordância, até porque, até ser ele levado preso, não há 

notícias de que saberiam eles que o quarto do hotel era a 
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'base' do Apelado para a prática dos seus inúmeros crimes." (fl. 

113) 

A insuficiência fática dos autos, portanto, não auxilia a 

exata compreensão da matéria, em razão de sua 

complexidade. 

Não há qualquer documento capaz de esclarecer os 

termos do mandado de prisão cumprido em desfavor do 

paciente, como também a forma como foi realizada a diligência 

de busca e apreensão pelos policiais, mormente porque o réu 

se fazia presente no ato. Temerário, pois, seria avaliar e julgar 

a situação apenas como os dados evasivos apresentados na 

impetração. 

Por fim, cumpre asseverar que não procede a alegação 

de que o crime de falsificação de documento particular 

imputado ao paciente restou absorvido pelo delito de 

estelionato. 

Conforme descreveu a denúncia, o crime de falso era 

praticado mediante a obtenção e retenção indevida de 

informações pessoais de clientes nas tarjas magnéticas dos 

cartões de crédito utilizados em estabelecimentos comerciais 

coniventes. Posteriormente, o réu, de posse das informações 

obtidas, as quais permaneciam retidas em seu arquivo, para 

que pudessem ser novamente utilizadas para este fim ou 

outros, duplicava os cartões de crédito. 

Não se findava, pois, a potencialidade lesiva de sua 

conduta. 

O maquinário utilizado pelo paciente continuava apto a 

cometer novos crimes, ao reter informações de crédito e 

identificação particulares, persistindo assim a sua eficácia 
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para atos futuros, não se aplicando, assim, o disposto no 

enunciado da Súmula n.º 17, do Superior Tribunal de Justiça. 

Ademais, ressalte-se, também, que a impetração não 

demonstrou, de forma inequívoca, que as falsificações se 

exauriram na fraude pretendida, limitando-se em invocar a 

aplicação da aludida súmula. Tal verificação, diga-se, não pode 

ser realizada na via eleita por demandar dilação fático-

probatória dos autos. 

Nesse sentido: 

"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO E 

FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSORÇÃO. 

ENUNCIADO 17 DA SÚMULA DO STJ. IMPROPRIEDADE DA 

VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 

1. A verificação da absorção do crime de falso pelo 

estelionato, nos termos do enunciado 17 da Súmula desta 

Corte, demandaria reapreciação subjetiva do acervo probatório, 

incompatível com a via escolhida." (HC n.º 39.733⁄DF, rel. Min. 

HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ de 16⁄05⁄2005) 

"Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E 

FALSUM. SÚMULA 17 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 

I – É vedado o exame do material cognitivo e o minucioso 

cotejo da prova na via estreita do habeas corpus. 

(Precedentes). 

II - Entretanto, conforme enunciado da Súmula 17, o falso 

só pode ser absorvido pelo estelionato quando nele se exaure 

sem qualquer outra potencialidade lesiva. 

III – A competência para reconhecer a prescrição da 

pretensão executória é, em princípio, do juízo da execução. 



 
 
 
 

                                  Recurso Especial nº 0004548-92.2007.8.26.0238 - Comarca de Ibiúna 

 
 
        

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                               
  
                                                                                                                    22 

Habeas corpus indeferido." (HC n.º 14.792⁄SP, rel. Min. 

FELIX FISCHER, DJ de 29⁄10⁄2001) 

Ante o exposto, DENEGO a ordem ora postulada. 

É como voto. 

 

MINISTRA LAURITA VAZ 

Relatora” (cópia anexa). 

 

3.1 - CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS 

 

   É perfeita a identidade entre a situação objetivada nos autos 

e aquela apreciada no v. aresto indicado como paradigma do dissídio. 

Nas duas discute-se a respeito da tipicidade da conduta de falsificar 

(“clonar”) cartões de créditos ou bancários; diversas, contudo, as soluções 

encontradas. 

 

  Entendeu o v. acórdão recorrido: 

 

“Pede-se vênia para divergir, em parte, do voto do 

eminente Relator. 

É assim porque atípica a conduta denunciada como crime 

de falsificação de documento particular (artigo 298, do Código 

Penal), pois cartão de crédito não é documento, mas mera 

chave eletrônica de acesso a depósito bancário. 

Em face de tanto, por este voto dá-se provimento em 

maior extensão para afastar por atipicidade (artigo 386, III, do 

Código de Processo Penal) a conduta denunciada como prática 

do crime tipificado no artigo 298, do Código Penal, de sorte que 

as penas restam reduzidas a dois anos de reclusão e dez dias-

multa” (cópia anexa). 
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  Enquanto para a r. decisão paradigma: 

 

A peça inicial acusatória, juntada às fls. 30⁄32, descreve 

com todas as circunstâncias o tempo e o modo da prática dos 

crimes imputados ao paciente. Sua conduta consistia em copiar 

as informações existentes nas tarjas magnéticas de cartões de 

crédito verdadeiros, duplicando-os, para indevidamente 

utilizados e obter, assim, para si, vantagem indevida, lesando a 

administradora financeira Credicard S⁄A. 

A mecânica da falsificação dos documentos particulares 

(cartões de crédito) restou explicitada e detalhada pela 

denúncia, consistente na duplicação de tarjas magnéticas, 

demonstrada, assim, a potencialidade lesiva dos falsos cartões 

de crédito. 

(...) 

Por fim, cumpre asseverar que não procede a alegação 

de que o crime de falsificação de documento particular 

imputado ao paciente restou absorvido pelo delito de 

estelionato” (cópia anexa). 

 

 

 

   Em síntese, enquanto para a r. decisão recorrida é “...atípica 

a conduta denunciada como crime de falsificação de documento 

particular (artigo 298, do Código Penal), pois cartão de crédito não é 

documento...”, para a r. decisão paradigma, contrariamente, trata-se de 

conduta típica, pois “...A mecânica da falsificação dos documentos 

particulares (cartões de crédito) restou explicitada e detalhada pela 

denúncia, consistente na duplicação de tarjas magnéticas...”. 
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  Assim sendo, melhor a nosso ver, a solução encontrada pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, que deve prevalecer. 

 

4 - O PEDIDO   

 

  Em face de todo o exposto, demonstrados a violação à lei 

penal e o dissenso jurisprudencial quanto ao tema destacado, aguarda o 

Ministério Público do Estado de São Paulo que seja deferido o 

processamento do presente recurso especial, a fim de que, subindo à 

elevada consideração do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mereça 

provimento, cassando-se em parte o acórdão recorrido, para que seja 

restabelecida a r. sentença, quanto à condenação por infração ao artigo 

298 do Código Penal, ante a tipicidade da conduta imputada. 

 

São Paulo, 28 de maio de 2012. 

 

 

EDUARDO ARAUJO DA SILVA 

Procurador de Justiça  
 

TP 

 


