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O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face 

de ROSIANE DE SOUZA, qualificada nos autos, pela prática, em tese, dos 

crimes tipificados no artigo 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/90, por 16 vezes, nos 

termos do artigo 71 do Código Penal, e no artigo 304, com as penas do art. 298, 

c/c 61, II, "b" e "g", todos do Código Penal, nos seguintes termos (fls. 233/236): 

 
 
Crimes contra as Relações de Consumo 
A acusada Rosiane, agindo na condição de advogada, entre janeiro e outubro de 2006 induziu 

consumidores de serviços advocatícios a erro, captando clientela para ajuizamento de ações 

perante o JEF - Juizado Especial Federal de Florianópolis, para discussão de incidência de 

IRPF sobre férias e assuntos semelhantes. Valendo-se de conhecimento ou parentesco com 

Gerente do Banco Real em Florianópolis entrou em contato com bancários dessa instituição 

financeira de outros estados, como em uma vez que compareceu a curso oferecido pelo banco, 

ocasião em que ofereceu seus serviços para ações judiciais. 

A modalidade de crime contra as relações de consumo previsto no art. 7º, VII, da Lei 

8.137/1990 consuma-se com a efetiva captação da clientela, o que se dá na entrega de 

procuração ao advogado. 

Todos os elementos do tipo se encontram presentes, já que os clientes em geral foram induzidos 

a erro, entregaram documentos idôneos, ou assinaram, em confiança ou por negligência 

favorecida pela confiança, procurações preenchidas pela acusada Rosiane. Pode ter havido 

algum caso isolado de fraude bilateral, mas esta não exclui o estelionato, e por analogia 

também não exclui o delito de quem vende o serviço, que aqui não tem por vítima o cliente, mas 

a "concorrência" ou o mercado de serviços. O serviço jurídico, por seu turno, segundo 

precedente do STJ, está sujeito à disciplina do Código do Consumidor, de modo que o 

advogado pode ser sujeito ativo do crime em questão. 

Em quase todos os casos apurados, Rosiane fazia "propaganda" do sucesso do serviço 

oferecido induzindo os clientes a erro, pois não deixava claro o risco que a conduta envolvia e 

ainda ocultava dos clientes que seriam indicados domicílios falsos para assegurar a 

distribuição dos processos ao JEF/Florianópolis. 

Prova do modo de operar está nos casos dos clientes a seguir referidos, exemplificativamente: 

Gilmar de Souza, ouvido na fl. 175, disse que soube por colegas bancários que a acusada tinha 

obtido decisões favoráveis, após o que resolveu contratar seu serviço, o que fez por via 

telefônica. "assinei uma procuração e um contrato de prestação de serviço para o escritório 

GERALDO GREGÓRIO JERÔNIMO, para onde encaminhei a procuração por meio do 

Correio; QUE toda orientação partiu da Advogada ROSIANE DE SOUZA; QUE foram os 

advogados do escritório contratado que definiram o foro competente para a minha ação; [...] 

QUE posteriormente a advogada me ligou e me falou que eu necessitava comprovar meu 

domicilio; QUE eu apresentei para a Advogada o domicílio em Viamão/RS, Rua dos Beija 

Flores nº 20, Condomínio Castelo, Tarumã, Viamão/RS, onde resido há oito anos" (fl. 175). 

Mediante ardil, para obter a distribuição do cliente Gilmar de Souza no JEF Florianópolis, a 

acusada ajuizou duas ações, a primeira delas em 15/5/2006, com procuração assinada em 



17/5/2006, na qual Gilmar foi qualificado pela acusada como tendo domicílio na Rua Irmãos 

Vieira, 283, apto. 701, Campinas (doc. fl. 65). Que o endereço falso foi posto pela acusada é 

provado pelas declarações do cliente e também pela circunstância provada de que esse 

endereço também foi utilizado para qualificar outro cliente de Rosiane, domiciliado em Porto 

Alegre, como se vê da procuração assinada em 20 de abril de 2006 por José Antonio Silveira 

Silva, cujo domicílio real é Porto Alegre, e que em suas declarações disse que "assinei 

procuração conforme orientado pela minha advogada" (fl. 170). No segundo processo de 

Gilmar, distribuído em 25/10/2006, Rosiane usou o ardil de qualificar o cliente como tendo 

domicílio na Rua Desembargador Gil Costa, 310, ap. 404, Bloco B, Residencial Angra dos 

Reis, Estreito (fl. 9), que vem a ser o endereço de domicílio dela mesma, Rosiane. 

Em vários outros casos, a acusada valeu-se do ardil de dizer que os clientes, os quais ela sabia 

que tinham domicílio fora da área de competência do JEF Florianópolis, teriam "endereço 

comercial" na Av. Álvaro de Carvalho, 307, endereço do Banco Real em Florianópolis, 

sabendo, por dever de ofício, que devia indicar o endereço verdadeiro de residência do cliente, 

e não do banco. A prova indica que muitos não sabiam que esse "endereço comercial" era 

posto na procuração com o fim de fixar a competência da Justiça Federal para a ação. 

A maioria dos clientes assinou as procurações com esse "endereço comercial" ou com outro 

endereço falso, em confiança ou sem reparar. Assim, por exemplo, Dagoberto Zunder 

Nogueira, que aparece como tendo domicílio no mesmo prédio de residência da acusada 

Rosiane, na Rua Des. Gil Costa, 310, com diferença no nº do apartamento que é o 105, Bloco 

B, declarou não saber por que a acusada indicou outro endereço, mas que ela "postou uma 

procuração pronta por e-mail, que o declarante assinou sem a menor desconfiança e 

encaminhou de volta junto com os documentos do Banco; QUE em seus documentos não havia 

nenhum que indicasse seu endereço em Florianópolis, nem os fornecidos pelo banco, nem 

tampouco adulterou nenhum documento para que constasse algum endereço em SC" (fl. 205). 

Entre os clientes captados por Rosiane nesse modo de operar estão: 

1. Gilmar de Souza, por duas vezes, em 17/05/2006 

2. e 17/10/2006 (fls. 65 e 9), qualificado com endereço falso por duas vezes, na forma descrita 

acima, uma delas no endereço da acusada Rosiane. 

3. José Antonio Silveira da Silva, em 20/04/2006 (fl. 62), qualificado com endereço falso na 

Rua Irmãos Vieira, 283/701, o mesmo utilizado por Gilmar. 

4. Dagoberto Zunder Nogueira, em 20/10/2006 (fl. 122) qualificado com endereço falso na Rua 

Des. Gil costa, 310 (mesmo prédio de Rosiane), apto. 105, com fatura em nome da Cláudia 

Maria Leão (fl. 123). 

5. Paulo Alberto Pagel, em 1º/6/2006 (fl. 42) 

6. Walter Caldini Filho, em 6/6/2006, fl. 54 

7. Gislene de Fátima da Fonseca Silva, em 5/04/2006 (fl. 75) 

8. Marcos Aurélio de Araújo Ferreira, em 26/1/2006 (fl. 79) 

9. João Batista Bernardes Stefanello (em 26/1/2006 (fl. 90) 

10. Hamilton Souza de Andrade, em 30/1/2006 (fl. 93) 

11. Cristiano da Silva Gonçalvez, em 20/4/2006 (fl. 96) 

12. Leonardo Carvalho Alves, em 27/4/2006 (fl. 99) 

13. Volmir Correa da Silva, em 12/4/2006 (fl. 102) 

14. João Cesar da Luz, em 15/2/2006 (fl. 109) 

15. José Maurílio Pereira, em 26/1/2006 (fl. 112) 

16. Carmen Orsi Pereira, em 26/1/2006 (fl. 115). Para todos os clientes referidos desde o item 

5 até o 16, o sistema de distribuição do JEF/Florianópolis foi burlado pela acusada mediante o 

ardil de qualificar os clientes com o "endereço comercial" da Av. Álvaro de Carvalho, 307, 

endereço do Banco Real em Florianópolis. 

 
Uso de documento particular falso 
Uma vez que o JEF/Florianópolis passou a exigir a prova documental do domicílio do autor, 

com intuito de assegurar a vantagem do serviço jurídico captado mediante fraude, a acusada 

Rosiane instruiu petição inicial em nome de Gilmar de Souza, qualificado falsamente por ela 

como domiciliado na Rua Desembargador Gil Costa, 310, apto. 404, Bloco B - que é em 



realidade o domicílio dela, Rosiane, com fatura materialmente falsa de cartão de crédito das 

Lojas Americanas administrado pelo Banco Itaú, documento que consta na fl. 10 deste 

inquérito e que instruiu o processo 2006.720050.011592-5, distribuído em 25/10/2006 pela 

acusada Rosiane ao JEC Cível de Florianópolis. 

O conjunto probatório e circunstâncias já referidas indicam que o cliente não foi responsável 

pelo ardil que buscava assegurar a vantagem do crime contra as relações de consumo, do art. 

7º, VII, da Lei 8.137/90, consumado com a entrega pelo cliente da procuração em 17/10/2006. 

 
 

Apresentou o Ministério Público Federal aditamento à sua denúncia 

(fls. 258/266 e 270), após determinação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão 

neste sentido (fls. 243/250), incluindo outros denunciados - em relação aos quais 

ofertou proposta de suspensão condicional do processo -, além do arquivamento 

em relação a outros investigados. 

A denúncia foi recebida em 08/10/2010. Em relação aos demais 

denunciados, foi determinada a cisão do feito, para possibilitar o processamento 

da suspensão condicional proposta, permanecendo nestes autos apenas a 

denunciada Rosiane. Acolhido, ainda, o arquivamento do inquérito em relação a 

determinados investigados, conforme requerido pelo Ministério Público Federal 

(fls. 271/273-verso). 
 

Citada e intimada (fls. 288/289), apresentou a ré resposta 

preliminar, nos termos dos artigos 396 e 396-A, do CPP (fls. 291/297). Alega, 

em síntese: a) que a característica de relação de consumo não pode ser aplicada 

em relação aos serviços advocatícios; b) fica claro que a ré indicou o endereço 

comercial dos clientes, sem indicar que seriam seus endereços residenciais, 

estando todas as suas ações claras aos envolvidos; c) a prova da inconsistência da 

acusação pelo crime de uso de documento falso ocorreria no curso da instrução 

processual. 
 

Afastada a possibilidade absolvição sumária (fls. 298/299-verso), 

foi determinada a continuidade do feito, com intimação da ré para qualificar 

corretamente suas testemunhas, com posterior designação de data para audiência 

de instrução e julgamento. 
 

Testemunhas qualificadas às fls. 303/305. 
 

Precatórias expedidas para oitivas das testemunhas não residentes 

em Florianópolis, conforme rol da fl. 310. CDs com depoimentos juntados às fls. 

346, 368, 390, 420, 437, 481, 524, 539 e 565. 
 

Audiência realizada em 14/02/2012 (fls. 547/551), com a oitiva das 

testemunhas faltantes e interrogatório da ré (CD juntado à fl. 551-b). Foi, ainda, 

deferido pleito de expedição de ofício ao Banco Itaú. 
 

Ofício expedido à fl. 552, com resposta à fl. 554. 
 



Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público Federal às 

fls. 562/564, pleiteando a condenação da ré, nos moldes da denúncia. Entende 

comprovadas a materialidade - pela prova testemunhal e documental, em especial 

nas procurações assinadas em favor da acusada e nos extratos de consulta ao 

banco de dados da Receita Federal com os verdadeiros endereços dos seus 

clientes - e a autoria. 
 

Alegações finais pela ré às fls. 569/584 pleiteando sua absolvição, 

alegando, em síntese, em relação ao crime do art. 7º, VII, da Lei 8.137/90: a) não 

ter a acusação demonstrado que os elementos do tipo estão preenchidos; b) não 

possuírem os serviços advocatícios a característica de relação de consumo, não 

cabendo, como consequência, a aplicação do artigo citado; c) ficar claro das 

procurações que na maior parte delas a ré indicou o endereço comercial dos 

clientes, e não o endereço comercial como se residencial fosse; d) não 

caracterizado o dolo necessário para caracterização do crime em comento; e) os 

depoimentos comprovam não ter havido captação de clientes, além de 

demonstrarem que a ré propunha as ações de acordo com as informações por eles 

prestadas; f) a acusação não individualizou as provas de materialidade e autoria 

em relação a cada um dos supostos fatos que caracterizariam o crime do art. 7º, 

fazendo apenas alusão genérica a documentos acostados aos autos; g) quanto aos 

endereços nas procurações, nenhuma das testemunhas ouvida afirmou que 

recebeu orientação para informar determinado endereço; h) nenhuma das 

testemunhas afirmou, também, que fora iludido quanto à natureza ou qualidade 

do serviço profissional da ré. Quanto ao crime do art. 304: a) agiu de forma 

culposa ao emprestar seu endereço para o cliente, com a única intenção de ajudá-

lo; b) não caracterizada a agravante do art. 61, "b", já que, ainda que ficasse 

caracterizado o uso de documento falso, não o fez para acobertar qualquer outro 

crime. Alega, ainda, a desnecessidade da condenação penal, uma vez já estar 

sendo penalizada pelo próprio processo e a repercussão dos fatos em sua carreira. 
 

Breve relato. Decido. 
 

Cuida-se de ação penal pública incondicionada na qual se imputa à 

ré Rosiane de Souza a prática dos crimes definidos no artigo 7º, inciso VII, da 

Lei nº 8.137/90, por 16 vezes, nos termos do artigo 71 do Código Penal, e no 

artigo 304, com as penas do art. 298, c/c 61, II, "b" e "g", todos do Código Penal. 
 

Não havendo preliminares a serem apreciadas nem eventuais 

nulidades a serem sanadas, passo à análise da autoria e da materialidade dos 

delitos, como também do elemento volitivo da conduta da acusada. 
 

1. Dos Delitos contra as Relações de Consumo 
 

O Ministério Público Federal imputou à ré a prática do crime 

tipificado no artigo 7º, inciso VII, da Lei n. 8.137/90, por 16 vezes, nos termos 

do artigo 71 do Código Penal. 
 



Segundo narrado na denúncia a ré teria induzido "consumidores de 

serviços advocatícios a erro, captando clientela para ajuizamento de ações 

perante o JEF - Juizado Especial Federal de Florianópolis, para discussão de 

incidência de IRPF sobre férias e assuntos semelhantes. Valendo-se de 

conhecimento ou parentesco com Gerente do Banco Real em Florianópolis 

entrou em contato com bancários dessa instituição financeira de outros estados, 

como em uma vez em que compareceu a curso oferecido pelo banco, ocasião em 

que ofereceu seus serviços para ações judiciais." 
 

1.1. Considerações Iniciais 
 

Inicialmente, trago à baila o que dispõe o art. 7º, VII, da Lei n. 

8.137/90: 

 
 
Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: 

[...] 

VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou 

enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, 

inclusive a veiculação ou divulgação publicitária; 

[...] 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa. 

 
 

Sobre referido delito, esclarecedora a lição de Luiz Regis Prado: 

 
 
O verbo-núcleo induzir quer dizer inspirar, sugerir, incutir, persuadir. O sujeito ativo enseja a 

introjeção na vítima, do propósito de adquirir bem ou utilizar serviço que não condiz com sua 

verdadeira natureza ou qualidade, fazendo, assim, com que ele incida em erro. [...] 

A indução a erro deverá ocorrer, necessariamente, por via de indicação ou afirmação falsa ou 

enganosa. Indicação consiste em anunciar, orientar, instruir. É a demonstração realizada pelo 

fornecedor acerca do bem ou serviço que se pretende vender. De sua vez, afirmação é sinônimo 

de alegação, confirmação, asseveração. É o ato de dizer com firmeza e segurança sobre 

determinado aspecto do objeto da relação de consumo. (Direito penal econômico. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 193) 

 
 

O objeto jurídico "Primeiramente, é a proteção da ordem 

econômica, como um todo; em segundo lugar, tutela-se o 

consumidor" (DELMANTO, Roberto. Leis penais especiais comentadas. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006, p. 351). 
 

O sujeito ativo é o vendedor de bens ou prestador de serviços. 
 

O sujeito passivo é o Estado e, secundariamente, o consumidor ou 

usuário lesado. 
 



O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade livre e 

consciente de induzir o consumidor do bem ou o usuário do serviço a erro, 

inexistindo modalidade culposa. 
 

Cuida-se de crime material que se consuma com o efetivo 

induzimento do consumidor ou usuário a erro. Imprescindível, portanto, para a 

sua configuração a existência efetiva do prejuízo. 
 

Nesse sentido, leciona Luiz Régis Prado: 

 
 
O tipo de injusto descrito no inciso VII é delito material que se consuma com o efetivo 

induzimento do consumidor ou usuário a erro. Esse aspecto o diferencia dos crimes capitulados 

nos artigos 66 e 67 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que tais tipos têm a 

natureza de crimes de atividade ou de mera conduta, de modo que é bastante para sua 

consumação a mera exposição do sujeito passivo à afirmação falsa ou enganosa, seja ou não 

de cunho publicitário, independentemente de o consumidor ser induzido a erro. Assim, se a 

indução a erro for meramente potencial ao consumidor, o agente estará incurso nas sanções do 

artigo 66 - se não se valer da atividade publicitária -, ou do artigo 67 - caso utilize-se de 

anúncio publicitário enganoso. 

Constata-se, portanto, que o artigo 7º, inciso VII, é classificado como crime de dano, sendo 

indispensável para a configuração desse tipo a existência de lesão palpável ou real - prejuízo, 

em decorrência da indução a erro - sofrida por consumidores individualizados, ao contrário do 

que sucede com os delitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 66 e 67) - 

delitos de perigo abstrato em detrimento de consumidores coletivamente considerados. 

(op. cit., p. 198) 

 
 

Sobre tais questões, cito precedente do E. TRF da 4ª Região: 

 
 
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ARTIGO 16 DA 

LEI Nº 7.492/86. DELITOS CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 7º, INCISO 

VII, DA LEI Nº 8.137/90. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE OFENSA A DIREITOS E 

GARANTIAS. NULIDADE DA AÇÃO PENAL VERIFICADA. 

1. Os delitos previstos no artigo 16 da Lei nº 7.492/86 e no artigo 7º, inciso VII, da Lei nº 

8.137/90, são materiais e consumam-se, respectivamente, com a ocorrência da efetiva operação 

de instituição financeira e com o efetivo induzimento do consumidor ou usuário a erro. Assim, 

nesses casos, imprescindível para a configuração delitiva a existência palpável ou real do 

prejuízo. (...) 

(TRF4, ACR 2004.04.01.039551-3, Sétima Turma, Relator Tadaaqui Hirose, D.E. 21/02/2007) 

 
 

Do bojo do referido julgado, transcrevo: 

 
 
(...) 

O art. 7º, inc. VII, da Lei n° 8.137/90, por sua vez, tem por escopo garantir na esfera criminal a 

proteção do consumidor em face da publicidade enganosa, não se confundido com o delito 

previsto no art. 67 do Código de Defesa do Consumidor, "vez que esses independem de 

qualquer resultado lesivo, ou mesmo do induzimento do consumidor em erro bastando a 



vinculação da publicidade ou oferta enganosa ou abusiva" (Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, Ada Pellegrini Grinover e outros, ed. Forense, 4a ed, p. 441). 

ELIANA PASSARELLI, conforme citação da MM. Juíza Sentenciante, ensina, in "Dos Crimes 

contra as Relações de Consumo", ed. Saraiva, 2002, p. 74, que: 

 
"O delito sob julgamento é classificado como norma penal em branco, em sentido amplo, pois 

possui preceito primário indeterminado, cujo complemento se dá por intermédio de um 

instrumento legislativo do mesmo patamar hierárquico, e preceito secundário indeterminado" 

 
O complemento legal exigido pelo artigo 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/90, é encontrado no 

artigo 37, §§ 1º a 3º, da Lei n° 8.078/90, que prevê: 

 
"Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1°- É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, 

inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de 

induzir em erro o consumidor a respeito de natureza, características, qualidade, quantidade, 

propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

§ 2°- É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite 

a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e 

experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o 

consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

§ 3°- Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de 

informar sobre dado essencial do produto ou serviço". 

 
O verbo induzir, com efeito, quer dizer capaz de levar o consumidor a comportar-se de maneira 

errônea ou lesiva, em decorrência de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a 

natureza, qualidade do bem ou serviço utilizando-se (o agente) de qualquer meio, inclusive a 

vinculação de divulgação publicitária. 

O sujeito ativo deste crime, está representado pelos profissionais que "lidam com a veiculação 

ou antes com o processo criativo de determinada publicidade entendida essa como qualquer 

comunicação ao público que visa chamar a atenção e promover a imagem de produtos e 

serviços com vistas à sua aquisição ou contratação" (Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, Ada Pellegrini Grinover e outros, ed. Forense, 4ª ed, p. 449), e também por 

aqueles que, apesar de não serem profissionais da área da propaganda e publicidade, também 

criam a própria propaganda, como no caso em análise onde os acusados eram os próprios 

criadores da publicidade enganosa, através da qual induziram os consumidores em erro. 

Releva-se salientar que este delito, igualmente, é material e consuma-se com o efetivo 

induzimento do consumidor ou usuário a erro. Assim, imprescindível para a sua configuração a 

existência palpável ou real do prejuízo. 

(...) 

 
 

Exposto o tema, passo à análise da materialidade e da autoria. 
 

1.2 Materialidade e Autoria 
 

Cinge-se a controvérsia em apurar se a ré Rosiane de Souza, na 

condição de advogada, captou os quinze clientes indicados na denúncia (Gilmar 

por duas vezes), induzindo-os em erro, prometendo-lhes resultado favorável nas 

ações que ajuizaria e, ainda, ocultando-lhes o fato de que, para alcançar o intuito, 

utilizar-se-ia de ardil consistente na falsa indicação de endereço dos domicílios 



nas demandas, a fim de garantir seu trâmite perante o JEF Cível desta Subseção 

Judiciária. 
 

Nos dizeres do Ministério Público Federal, "Rosiane 'fazia' 

propagada do sucesso do serviço oferecido induzindo os clientes a erro, pois não 

deixava claro o risco que a conduta envolvia e ainda ocultava dos clientes que 

seriam indicados domicílios falsos para assegurar a distribuição dos processos 

ao JEF/Florianópolis". 
 

Considerando que a prova testemunhal é de extrema relevância para 

a apuração dos fatos, entendo que a materialidade delitiva deve ser analisada em 

conjunto com a autoria propriamente dita, sendo, então, sopesadas todas as 

provas colacionadas autos. Vejamos. 
 

Em sede policial, Rosiane afirmou (fls. 211/213): 

 
 
[...] QUE desde o ano 2004, o escritório ajuizou diversas ações perante o Juizado Especial 

dessa capital e também em diversas cidades gaúchas, esclarecendo que naquela época não 

havia necessidade de ser feita a comprovação de domicílio, fato este que perdurou até o final 

do ano de 2006; QUE desde o ano de 2004 acredita ter ingressado com mais de 100 (cem) 

ações junto aos Juizados Especiais Federal da 4ª Região, tal como as que deram azo à 

instauração desse inquérito policial; QUE os autores das ações impetradas entravam em 

contato com o escritório, quer pessoalmente, quer através de contatos telefônicos, contatos 

eletrônicos, sendo que enviava os modelos de procuração para serem preenchidas pelos 

próprios autores com os respectivos dados cadastrais; QUE a maioria dos clientes 

representados eram funcionários do Banco Real, os quais declinaram seus respectivos 

endereços comerciais; QUE na época o Juizado Especial solicitava um endereço comercial ou 

residencial, o que de fato foi feito; QUE não houve da parte da interrogada qualquer sugestão 

para que os autores declinassem endereços de Florianópolis/SC como sendo o domiciliar; QUE 

não houve a falsificação de nenhum tipo de documento; QUE não houve, por parte da 

interrogada, a postulação de qualquer tipo de vantagem ilícita perante o Juizado Especial 

Federal e tampouco o interesse de levar o juízo a erro ou engano; QUE nunca houve, por parte 

da interrogada qualquer tipo de consulta a banco de dados relativamente aos domicílios dos 

autores, conforme previsão do artigo 70, do código civil brasileiro; [...] 

 
 

Interrogada neste Juízo, a ré afirmou (declarações gravadas em 

meio audiovisual): 

 
 
Juiz: A denúncia é verdadeira ou falsa? 

Ré: Falsa. 

Juiz: A senhora pode esclarecer pra gente o que aconteceu então? 

Ré: Eu entendi que o Ministério Público tá me denunciando como se eu fizesse captação ilícita 

de clientes, prometido sucesso, declarado falso endereço ou induzido eles a erro, e eu não fiz 

isso Excelência. 

Juiz: Certo. A denúncia diz que a senhora cooptava pessoas que tinham domicílio em outras 

cidades, que não da subseção de Florianópolis, e induzia esses clientes a colocar na, na 

procuração um endereço da subseção de Florianópolis para que a ação tramitasse aqui, tá. Ele 



exemplifica aqui com 16 pessoas, 16 pessoas não, são 15 pessoas porque uma está... a ação 

teria sido proposta duas vezes. Por exemplo, seu Gilmar de Souza. A senhora conhece ele? 

Ré: Eu, a maioria dos clientes eu não conheço, Excelência. 

Juiz: Certo... a senhora quer contar pra gente, a senhora trabalhava num escritório, como é 

que era? 

Ré: Tá. Eu trabalhava num escritório, me formei no final de 2003, e aí comecei a advogar em 

2004, trabalhava num escritório, éramos uns três advogados, e o Neron ele era meu amigo de 

faculdade, colega de faculdade, e ele me procurou para fazer uma ação de restituição de 

imposto de renda, né. Na época eu não sabia do que se tratava, fui pesquisar tudo, e falei pra 

ele "realmente tem jurisprudência favorável, nós podemos tentar, mas eu não posso garantir 

nada". Então o Neron foi meu primeiro cliente no banco. E ele e a Rita, acho que é a secretaria 

dele, mais um colega dele, entraram com a ação. E eu obtive êxito. E ele foi, ele, foram me 

procurando, porque acho que eles comentavam com outro, tal. E aí foi aumentando assim 

gradativamente. Eu comecei com essas ações em 2004, salvo engano, e até eu passar no 

concurso eu ainda tava entrando com essas ações. Inclusive tem alguns honorários que nem 

foram liberados ainda. Tem pendência. E eles me procuravam, entravam em contato por e-mail, 

por telefone. Então conheço poucos... conheço o Neron, a Rita, e mais uns dois aqui do Banco 

Real. Tem outros bancos que eu entrei também, aqui. Acho que o HSBC tinha uns dois clientes 

ou três. O Safra também tinha clientes. E aí eu não conheço... eles entravam por e-mail ou por 

telefone, eu passava o rol de documentação que precisava. Na época precisava ficha financeira 

do banco, precisava RG, CPF e procuração assinada. Eles informavam o endereço, eu 

preenchia a procuração e mandava com os dados deles, pedia pra eles mandarem pro 

escritório. Aí recebia no escritório, a gente propunha a ação. Onde o endereço estava, na 

época eu entrei com várias ações em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Pelotas. Essas são tudo 

que eu lembro assim, mas isso é fácil. Novo Hamburgo, Pelotas, Curitiba, tem algumas cidades 

do Paraná também que tem ações. Rio de Janeiro, São Paulo. Hoje eu tava lendo meu 

depoimento, diz que é cem ações, mas acho que não eram, que não foram cem ações. 

Juiz: Mais ou menos? 

Ré: Acho que foram menos.. menos ações. 

Juiz: Certo, aqui... vamos nos ater aqui às pessoas que estão arroladas na denúncia, que a 

denúncia diz que trabalhavam, supõe que trabalhavam no Banco Real porque consta nas 

procurações o endereço comercial na Rua Álvaro de Carvalho, n. 307, que era o endereço do 

Banco Real, certo? 

Ré: Sim. 

Juiz: Então aqui... a quinta pessoa aqui arrolada na denúncia, Paulo Alberto Pargeo. 

Ré: É Pagel. 

Juiz: A senhora conheceu? Pagel. 

Ré: Não, não conheço. 

Juiz: Certo, como é que a senhora formulou esse contato pra... 

Ré: Doutor, eu não, assim, eles me mandavam e-mail ou me ligavam. Eu sabia que eu não 

podia entrar em contato com ninguém, nunca entrei em contato com nenhum deles. Eles me 

procuravam, porque o Neron passou, acho que o Neron passou pra um, que passou pra outro, 

que passou pra outro. Tanto é que não foi uma leva, não foi tudo de uma vez só. Foi 

gradativamente. Eu fiquei de 2004 a 2009 fazendo essas ações. Então assim, foram 

devagarinho foi vindo, um contato pro outro, que contava pro outro. Bancário né, restituição 

de imposto de renda. Então, eles me procuravam por e-mail ou por telefone. E a documentação 

era mandada para o escritório, né. Eu era recém formada no início, comecei recém formada, e 

assim que a gente procedia: eles mandavam a documentação para o escritório e eu entrava 

com a ação. 

Juiz: Eles mandavam então essa documentação por e-mail? 

Ré: Não, mandavam, que tinha que ser original, mandavam pelo correio. E assim... todos, a 

maioria, eram do Banco Real, então a ficha financeira era do Banco Real. Todas as fichas 

financeiras eram do banco, então eu não checava assim, onde eles moravam. Também não era 

objeto perguntar onde você, pedia pra eles declararem o endereço deles e eu não ficava 

investigando se era, se era morava aqui, se morava em São Paulo, no Rio, Porto Alegre. Como 



vinha a procuração eu entrava com a ação. Então se vinha que eles moravam em Novo 

Hamburgo, eu entrava em Novo Hamburgo, Canoas. 

Juiz: Certo... mas a procuração era um modelo que tem o cabeçalho do escritório. 

Ré: Sim senhor. 

Juiz: Tá... como é que eles obtinham essa procuração? 

Ré: Eu mandava por e-mail pra eles. Tipo eles... eu mandava por email o modelo da 

procuração pra eles. 

Juiz: Certo. 

Ré: Não.. acho que a maioria era assim, não tenho certeza se era tudo por email. 

Juiz: E todos constam aqui arrolados na denúncia, a partir do item cinco, constam com 

endereço comercial na Rua Álvaro de Carvalho. 

Ré: Sim. 

Juiz: Isso foi a senhora que escreveu na procuração? 

Ré: Eu pedia pra eles me declararem qual o endereço deles. E eu colocava na procuração o 

endereço que eles me declaravam. 

Juiz: Certo. Valter Caldinho Filho. 

Ré: Sim. 

Juiz: A senhora conhece ele? 

Ré: Não. 

Juiz: Também não. 

Ré: Posso afirmar que eu conheço o Neron e a Rita. 

Juiz: Todos os outros que estão aqui na denúncia a senhora não conhece? 

Ré: Não conheço, Excelência. 

Juiz: Gislene de Fátima da Fonseca Silva, consta aqui também endereço comercial na Álvaro 

de Carvalho. 

Ré: Ahan. 

Juiz: Certo. Têm muitos deles aqui que foram denunciados pelo Ministério Público por fazerem 

inserir na procuração endereço falso. São oito pessoas que foram denunciadas e tiveram 

proposta de suspensão condicional do processo, os oito aceitaram, tá. A senhora entrou em 

contato com algum deles, não? 

Ré: Não. 

Juiz: Não? 

Ré: Não. 

Juiz: Eles não procuraram a senhora quando receberam a citação da ação penal? 

Ré: Alguns procuraram. Eu explicava o que era, né. "Olha, você tem que procurar um 

advogado, ele tem que te acompanhar, eu não tô mais advogando". Explicava que era em 

relação ao processo e em relação ao endereço. 

Juiz: Certo. Então a senhora diz que a senhora não cooptou nenhum cliente fora do Estado ou 

fora da subseção de Florianópolis? 

Ré: Eu não captei, Excelência. (fl. 551-b, 00min14seg a 07min33seg) 

 
Defesa: Rosiane, você alguma vez foi até o banco pra oferecer os teus serviços, é... pra dizer, 

falar sobre essa ação, que poderia ser proposta? 

Ré: Não, nunca fiz isso. 

Defesa: Em algum curso? 

Ré: Não. 

Defesa: Você pediu pra alguma dessas duas pessoas que você conhecia, que eram o Neron e a 

Rita, pra eles oferecerem a ação por você, ou pra eles te indicarem pra alguém? 

Ré: Não, nunca fiz isso. 

Defesa: Tá. Você quando você fazia esse contato com os clientes, muito embora não fosse 

pessoal, fazia por e-mail ou por telefone, você prometia pra eles êxito na ação, dizia que era 

melhor entrar em uma cidade ou em outra? 

Ré: Não, nunca prometi. 

Defesa: E, em algum, alguma vez você colocou na procuração um endereço diferente do que 

eles forneciam pra você? 



Ré: Não. 

Defesa: Tá. Você tem algum, é, parente no banco? 

Ré: Não. Que eu saiba não. 

Defesa: Alguma vez você instruiu algum cliente a falsificar documento? 

Ré: Não, nenhuma vez. O único episódio foi o do Gilmar mesmo. (fl. 551-b, 17min15seg a 

18min22seg) 

 
 

As testemunhas Carmen Orsi Pereira, João César da Luz, Volmir 

Correa e Gilmar de Souza, arroladas pela acusação, quando ouvidas em Juízo, 

afirmaram que não foram abordados pela ré, mas souberam da possibilidade de 

ingressar com ação judicial por meio de colegas, os quais lhes indicaram os 

serviços de Rosiane. Nenhuma afirmou que foram ou se sentiram enganadas ou 

prejudicas pela ré. Colhe-se dos depoimentos: 
 

a) Carmen Orsi Pereira (gravado em meio audiovisual, fl. 390): 

 
 
MPF: Tá, no caso a senhora chegou a assinar uma procuração constituindo um advogado para 

entrar em juízo em nome da senhora? 

Testemunha: É, em nome meu. 

MPF: A senhora sabe é... para qual advogado era essa procuração? 

Testemunha: Foi pra... acho que foi pra Josiane. 

MPF: Mas a senhora não chegou a ter contato com ela? 

Testemunha: Não. 

MPF: Então como que chegou às mãos da senhora essa, esse, essa procuração pra assinar? 

Testemunha: Não, eles ligaram, na época, os funcionários que faziam uma... que, que, pra 

quem queria recorrer esse imposto de renda sobre as férias, que só mandasse uma procuração 

pra essa advogada em Florianópolis. Até tenho uma cópia aqui, foi isso que a gente fez. Aqui ó. 

MPF: Sim, chegou esse modelo de procuração pra senhora assinar? 

Testemunha: Ela mandou pelo correio pra gente. 

MPF: Pra aqueles funcionários que quisessem entrar em juízo pra recuperar o imposto de 

renda que assinassem essa procuração? 

Testemunha: É. 

MPF: Mas dentro do Banco Real, quem foi a pessoa que passou as instruções para senhora, 

porque não foi a Josiane, porque a senhora falou que não teve contato direto com ela? 

Testemunha: Não... foi, acho que foi outro funcionário que trabalhou comigo na época. Moacir 

eu acho que foi, na época que ele recebeu essa informação que tava tendo essa ação, que a 

gente podia reivindicar por Florianópolis, foi isso... 

MPF: Que bastava então assinar esse modelo de procuração e encaminhar a Florianópolis? 

Testemunha: A procuração, é. Florianópolis. Aí encaminhei tudo, e depois de um determinado 

tempo veio o crédito pra mim. Só nunca tive audiência com ela nada. 

MPF: A senhora chegou a receber um valor então? 

Testemunha: Recebi quatrocentos e poucos reais. Tá aqui o documento que recebi na época. 

MPF: Foi transferido direto para sua conta? 

Testemunha: Foi transferido para minha conta, ela mandou pra minha conta no banco. 

MPF: E quem fez a transferência foi ela? 

Testemunha: Foi a Josiane. 

MPF: A senhora lembra quanto tempo demorou do momento em que a senhora assinou a 

procuração até receber esse valor? 

Testemunha: Eu recebi esse aqui em 2006, não, não demorou muito. 

MPF: Foi rápido? 

Testemunha: Foi rápido. 



MPF: A senhora sabe exatamente dizer que tipo de ação que ela ingressou, ou em qual juízo 

federal ela ingressou? 

Testemunha: Tá aqui requerido União Federal. 

MPF: Tá, mas eu digo, se foi em Itajaí, se foi em Florianópolis? 

Testemunha: Não, foi Florianópolis. Nós mandamos tudo para Florianópolis, é. 

MPF: A senhora sabe dizer como que a Rosiane é... conseguiu convencer os funcionários do 

Banco Real, hoje Santander, a ingressarem com essa ações. A senhora ficou sabendo por 

intermédio de um outro funcionário? 

Testemunha: De um outro ex funcionário, é. 

MPF: Mas a senhora... 

Testemunha: Não, como ela soube eu não sei, não. 

MPF: A senhora sabe dizer exatamente o valor que.. 

Testemunha: Que eu recebi? 

MPF: Não, que era devido a senhora. Porque esse foi o valor que ela repassou a senhora. 

Testemunha: É, mas eu não sei. Até hoje eu não sei qual era o valor devido, eu não recebi nada. 

MPF: A senhora não chegou a verificar exatamente no juízo que deu a decisão, qual era o 

valor devido? 

Testemunha: Não, nunca fui verificar. Não. Aqui ela cobrou os honorários, né. 

MPF: A senhora nunca pediu prestação de contas a ela? 

Testemunha: Não, nunca pedi. 

MPF: De qualquer forma, quando a senhora assinou essa procuração a senhora sabia que 

seria repassada para essa advogada aí, que entraria com essa ação no Juizado Especial de 

Florianópolis? 

Testemunha: Isso. 

MPF: Isso a senhora sabia, e a senhora consentiu com isso? 

Testemunha: Eu consenti, eu não.... 

MPF: Ahan. 

Testemunha: Eu só conhecia a pessoa que me indicou, disse "não ela faz, ela entra e faz tudo"... 

MPF: E em relação aos valores a senhora falou que não foi verificar se esses valores estão 

corretos? 

Testemunha: Não... eu nunca verifiquei. Eu sabia que o valor não era muito. 

MPF: Era pouco valor? 

Testemunha: Era pouco valor, é. Agora eu não sabia quanto, nunca soube quanto. 

MPF: Agora a senhora não sabe dizer se ela realmente... 

Testemunha: Passou certo, errado, não, eu nunca soube. (01min30seg a 05min13seg) 

 
 

b) João César da Luz (gravado em meio audiovisual, fl. 420): 

 
 
MPF: Boa tarde seu João. A ação penal em face de Rosiane Souza, advogada que atuava em 

Florianópolis, e ela é acusada de ter captado clientes, mediante fraude, induzindo as pessoas a 

erro, a entrar com várias ações no ano de 2006 junto ao juizado especial federal lá em 

Florianópolis, discutindo alguns assuntos, como incidência de imposto de renda sobre férias, 

pessoal que trabalhava no Banco Real. Há várias questões, e o senhor teria sido uma dessas 

pessoas que teria contratado essa advogada, e foi indicado como testemunha lá por 

Florianópolis, para esclarecer o que, qual foi a relação dela com o senhor exatamente. O 

senhor se recorda desses fatos mais ou menos? 

Testemunha: Sim, no momento a gente fez lá um processo de recuperação de imposto de renda, 

acho que sobre férias. 

MPF: O senhor já foi ouvido na polícia há alguns anos? 

Testemunha: Sim, se não me engano lá em Itajaí eu fiz um depoimento sobre isso. 



MPF: O senhor já esclareceu, mas é que precisa ser repetido na, quando se é feito 

judicialmente. Então queria que o senhor esclarecesse exatamente, o senhor chegou a 

realmente contratar essa advogada, o que que ela foi contratada pra que... 

Testemunha: Olha, o que eu me recordo. Foi lá em Florianópolis, tá, o pessoal descobriu-se 

que o imposto de renda sobre as férias não era devido, e o banco descontava, né. E... a gente 

tinha uma advogada que fazia, a gente contratou, tá, mas, assim, vamos dizer, como é que eu 

posso explicar... tá sem, sem conhecer, na realidade, né. Ela... alguém apresentou, vamos fazer, 

tu tava, que eu acha que era um negócio indevido e... tanto é que a receita pagou pra gente, no 

valor. 

MPF: Foi uma indicação lá no banco? 

Testemunha: É, indicação do banco não, de alguns funcionários. 

MPF: De alguns colegas do banco, indicaram para os outros. Chegaram a contratar essa 

pessoa. O senhor não chegou então a ter contato direto com ela? 

Testemunha: Eu não, não, tá. 

MPF: Um dos problemas que consta na denúncia é que ela teria incluído algum docume... é 

endereços falsos na hora de fazer a procuração das pessoas pra justificar a ação lá em 

Florianópolis. O senhor chegou até a esclarecer na polícia? Aqui na procuração o endereço 

que consta do senhor, na época, rua Álvaro de Carvalho, 307, em Florianópolis. 

Testemunha: Que é o endereço da nossa regional, lá em.. da regional do banco. 

MPF: É o endereço do banco? 

Testemunha: Isso. 

MPF: E o senhor é... esclareceu, aqui não constou se tem outro endereço, aqui no que foi 

encaminhado pra gente. Mas o endereço que talvez seria em discussão o senhor esclareceu que 

era o endereço que o senhor chegou a morar mas que na época o seu filho moraria? 

Testemunha: Lá em Blumenau eu tinha esse apto, né, tá, que meu filho estava morando lá. Eu 

fui transferido na ocasião, depois do processo, coisa e tal, eu fui transferido pra Curitiba. 

Trabalhava em Curitiba, e estava constantemente em Blumenau. 

MPF: Então, em relação ao senhor especificamente, o único endereço que constava, ou que 

chegou a constar, ou que o senhor foi perguntado, o senhor chegou realmente a morar numa 

época lá? 

Testemunha: Sim, eu sou blumenauense nato, né. Hoje em dia vendi esse apartamento por 

questões financeiras, né... 

MPF: E o senhor se recorda de algum outro fato que tenha envolvido essa questão com esse 

advogado, modo de contratar, alguma informação que tenha sido prestada? 

Testemunha: Não... Sinceramente ela me indicou, daí enviou a procuração né, o pessoal mesmo 

lá, eu fiz a procuração e aguardei até... parecia que ia sair, demorou tanto, mas saiu no final. 

 
Defesa: Você, é... os endereços que o senhor deu, foram um, dois, três, todos os endereços 

seriam corretos né... tanto do banco. 

Testemunha: Exato. 

Defesa: O senhor por acaso ouviu falar alguma coisa que desabonasse a vida profissional da 

advogada? 

Testemunha: Não, sinceramente não. 

 
 

c) Volmir Correa da Silva (gravação em áudio, fl. 481): 

 
 
MPF: Boa tarde senhor Volmir. O senhor já foi ouvido sobre esses fatos no dia 11/03/2008 lá 

na Polícia Federal de Pelotas? 

Testemunha: Sim. 

MPF: Se recorda? 

Testemunha: Sim, recordo. 



MPF: Vou passar as suas mãos esse depoimento que o senhor prestou, pedir que o senhor leia, 

leia pro senhor e ao final vou perguntar se o senhor ratifica, retifica ou complementa essas 

informações que o senhor já prestou. 

MPF: O senhor ratifica esse depoimento? 

Testemunha: Na verdade que o depoimento que eu dei é que ela foi ao curso lá em 

Florianópolis, eu não sei se era ela ou se não era. Que eu não conheço ela. 

MPF: Imagina que fosse ela? 

Testemunha: Imagino que fosse, né. 

MPF: Mas o resto do depoimento? 

Testemunha: O resto tá ok. Foi nesse curso que eu fique sabendo dessa dessa probabilidade de 

receber essa restituição do imposto de renda através disso aí. Mas não sei se era ela. 

MPF: Era uma ação contra a União para restituição de parcelas indevidamente é... 

Testemunha: Cobrança de imposto de renda sobre férias, mais ou menos isso. 

MPF: Ah, tá ok. O senhor chegou a receber esses valores? 

Testemunha: Nunca. 

MPF: Mas o senhor sabe que essa ação deu entrada lá, que ela deu entrada nessa ação em 

Floripa? 

Testemunha: Na verdade eu recebi um e-mail dela uma vez, em 2006, eu acho, informando que 

ela precisava de um endereço meu em Florianópolis. Daí eu respondi, não resido em 

Florianópolis, não tenho como comprovar residência em Florianópolis, e morre aí a historia 

né. Então pra mim isso aí nunca mais existia. Pra mim isso não... 

MPF: Não teve mais contato até hoje? 

Testemunha: Não tive mais contato, nunca mais. Nem sei se existe um processo ao meu favor ou 

contra. Não sei, realmente não sei. Porque na época, quando ela me pediu comprovante de 

Florianópolis, e eu não tinha, eu achei que por aí já parou tudo né, não tinha mesmo. 

(01min46seg a 05min04seg) 

 
 

d) Gilmar de Souza (gravação em áudio, fl. 565): 

 
 
MPF: Bom, senhor Gilmar, em primeiro lugar assim: em que circunstância que o senhor 

contratou a advogada Rosiane de Souza? 

Testemunha: Por telefone, com mais três amigos, no Banco Boston. 

MPF: Sim, mas qual era o seu objetivo? 

Testemunha: Não... foi nos vendido, na ocasião, que ela tinha experiência numa ação para 

retorno de imposto de renda indevido em férias. A gente quando tira férias, em banco, 

bancários quando tiram férias, geralmente tiram vinte dias e os bancos recolhiam, por uma lei, 

por uma norma, os trinta dias, então ela tinha uma ação que tava, que ela tinha uma 

experiência nisso, porque era um fato novo, que restituía, trazia a restituição desses valores 

pagos inde, recolhidos indevidamente, né. 

MPF: Isso foi dito por quem, por outros colegas, por ela, como é que foi? 

Testemunha: Isso, na ocasião, eram quatro colegas que trabalhavam no Banco Boston, dois 

trabalhavam no Real, tá. E desses dois partiu essa situação, "olha nós conhecemos, colegas 

nossos do Banco Real nos indicaram a advogada, que vai, que a princípio, que vai conversar 

conosco, que foi por telefone, no qual tem esse processo que a gente pode pedir, restituir o 

valor indevido pago, recolhido indevidamente sobre férias", né. 

MPF: E esses colegas, eles haviam trabalhado em Florianópolis, em alguma agencia de 

Florianópolis, ou de Santa Catarina? 

Testemunha: Que eu saiba não. Acredito que eles tenham, souberam dela por colegas que 

trabalhavam em Florianópolis. 

MPF: Bom... aí o senhor conversou com ela por telefone, isso? 

Testemunha: Eu e mais três colegas contratamos ela por telefone. 

MPF: Por telefone. E o senhor encaminhou uma procuração pra ela, por fax ou...? 



Testemunha: Ela encaminhou um modelo de procuração, a gente assinou e devolveu pra ela. 

MPF: E nessa procuração o seu endereço qual era? 

Testemunha: Eu não me recordo, tá, mas a princípio desde o início, se colocou, não se colocou 

dificuldade nenhuma em fazer o processo por lá, ela vendia que o processo tinha que ser por lá 

porque ela era de lá, e conhecia lá. A princípio era tudo por lá. Vamos dizer assim, se 

minimizou a situação de endereço, não se colocou "olha endereço tem que ser endereço daqui". 

Mandei a procuração pra gente fazer o processo por aqui. E essa foi a primeira situação. 

MPF: Certo, aí o senhor então encaminhou a documentação, e ela ingressou com a ação? 

Testemunha: Exatamente. 

MPF: E qual a próxima notícia que o senhor teve dessa ação? 

Testemunha: Que a ação, ela me retornou, um bom tempo depois, que a minha ação não entrou 

porque o documento que estava ali não podia ser usado, já foi usado por outra... realmente não 

me recordo, já faz algum certo tempo. Que teria que entrar novamente. Aí entrei, assinei uma 

nova procuração e encaminhei pra ela. 

MPF: Certo. E essa procuração era diferente da outra? 

Testemunha: A princípio igual. 

MPF: Mas ela pediu pra que o senhor colocasse um endereço diferente do seu? 

Testemunha: Não me.. não. Não me recordo disso aí, de ter falado a situação de endereço. Não 

foi colocado essa situação de endereço. Aliás essa situação de endereço foi bem minimizada, tá. 

Não nós não vamos... tipo assim. 

MPF: Mas por quem? 

Testemunha: Por ela quando vendeu a situação. 

MPF: Ela disse que não tinha problema nenhum o fato do senhor morar aqui e ingressar com 

ação lá? 

Testemunha: A princípio, exatamente. Exatamente. Que isso não seria problema. 

Juiz: Mas na procuração, quando o senhor assinou, constava qual endereço? 

Testemunha: Eu não me recordo. 

Juiz: As duas que o senhor assinou, o senhor nunca leu o endereço? 

Testemunha: Não. 

MPF: E nem depois o senhor teve interesse em verificar se havia sido falsificada a sua 

procuração? 

Testemunha: Depois o assunto sumiu, só me apareceu mais tarde essa situação, né. De ser 

chamado na Polícia Federal para prestar depoimento. 

MPF: E a sua ação, essa ação que ela ingressou, né... Foi procedente? 

Testemunha: No continuar ela voltou pela terceira vez, "olha não deu esse endereço, nós vamos 

ter que fazer..." então eu desisti. Mas quando eu senti que realmente o problema tava pesando 

na parte do endereço, então eu desisti. Não quero mais entrar em processo nenhum. E eu 

realmente desisti da ação. 

MPF: Mas isso o senhor já tinha sido chamado pela Polícia Federal? 

Testemunha: Não. 

MPF: Não? 

Testemunha: Não... acho... acho que não. 

MPF: Porque aí ela lhe disse que a Justiça Federal de Florianópolis não tava aceitando seu 

endereço em Porto Alegre, isso? 

Testemunha: Acredito que este foi, tenha sido a última alegação dela tenha sido exatamente 

assim, "ó que o endereço tem que ser endereço de Porto Alegre, então a princípio não vai dar 

pra ser por aqui, teria que ser endereço daqui" ou coisa assim. Então eu desisti da ação por lá. 

Eu poderia até fazer a ação por aqui, mas a princípio eu desisti. (00min00seg a 05min13seg) 

 
Defesa: A Dra. Rosiane chegou, em algum momento das conversas que realizou com o senhor, 

a lhe dizer que não faria diferença o senhor morar aqui, porque ela poderia propor a ação em 

Santa Catarina? No fórum de Florianópolis, ou na Justiça Federal de Florianópolis? 

Testemunha: Não, ela não... 

Defesa: Nunca lhe propôs isso? 

Testemunha: Explicitamente assim não. 



Defesa: Perfeito. Foi ela quem lhe procurou para propor a ação? Ou foi o senhor, por 

indicação de colegas, que acabou conversando com ela? 

Testemunha: Foram quatro colegas, que ligaram pra ela. 

Defesa: Quatro.. 

Testemunha: Eu e mais três colegas. 

Defesa: Ela diretamente não teve a iniciativa de propor aos senhores a prestação de serviço? 

Testemunha: Eu acredito que tenha sido por outros, não por nós. Nós ligamos pra ela através 

de indicação. 

Defesa: Perfeito. Em alguma oportunidade ela chegou a ligar para o senhor dizendo 

taxativamente, peremptoriamente, que sem a comprovação do seu domicílio em Santa Catarina, 

mais especificamente em Florianópolis, lá não poderia ser proposta esta ação? 

Testemunha: Não. 

Defesa: Não chegou? 

Testemunha: Só no final, na última situação. "que agora o processo não pode ser por aqui, 

porque estão exigindo endereço, e teu endereço tem que ser o daí". 

Defesa: Eu lembro Excelência, que à fl. 175 dos autos, na declaração, na inquirição que foi 

colhida na Polícia Federal aqui do Rio Grande do Sul, em que consta o seguinte: "que 

posteriormente a advogada me ligou e me falou que eu necessitava comprovar meu domicílio". 

Mais adiante então o senhor complementa "que nessa circunstancia, então, a advogada me 

disse que não tinha como manter a ação em trâmite naquele Juízo, que assim houve a 

desistência da ação e o processo foi encerrado". 

Testemunha: Exatamente... 

Defesa: Isso quer dizer que ela lhe alertou que não teria então como propor a ação lá, ou dar 

continuidade em qualquer postulação, em Santa Catarina. 

Testemunha: Na terceira vez. 

Defesa: Sim, mas houve isso, o senhor confirma isso? 

Testemunha: Exatamente, no final. 

Defesa: Que foi em razão disso, que desistiu? 

Testemunha: Eu desisti da de lá e desisti da ação como um todo. 

Defesa: Certo. Em algum momento, nos telefonemas, um ou dois, não sei foi um ou se foi mais 

de um, em que o senhor travou diálogo com a doutora Rosiane, que é ré nesses autos, ela 

chegou a lhe prometer alguma, efetuar alguma promessa? 

Juiz: De dinheiro o senhor fala? 

Defesa: Alguma promessa do tipo, "vou propor a ação, nós vamos ganhar por isso, por aquilo", 

ou apenas captou o serviço através do seu interesse? 

Testemunha: Não, ela vendeu o serviço pra quatro pessoas. 

Defesa: O que o senhor quer dizer vender. Quando se vende a gente tem algo em troca, né? Um 

pagamento em troca. 

Testemunha: Vendeu o serviço senhor. 

Defesa: Certo, então ela contratou o serviço, é isso? 

Testemunha: Ela vendeu o serviço dela. Ela fez uma propaganda do serviço dela, que ela 

conseguiria um processo em Santa Catarina. 

Defesa: Para o senhor? 

Testemunha: Para os quatro que estavam... 

Defesa: Eu tô perguntando se para o senhor? 

Testemunha: Se para os quatro que estavam na sala, pra mim também. 

Defesa: Mas isso foi um telefonema. Os quatro estavam em uma teleconferência? 

Testemunha: Exatamente. 

Defesa: Certo. Ela chegou a dizer isto para o senhor? 

Testemunha: Já lhe falei. Ela vendeu o serviço dela, dizendo que teria que ser por lá... porque 

ela, era um processo novo e ela conhecia por lá... ela não... vamos dizer assim, vendeu que só 

ela conseguiria fazer, só teria que ser ela... ela disse que era um processo novo, que ela faria 

por lá. 

Defesa: Que ela teria uma tese, que teria desenvolvido, tese jurídica? 

Testemunha: Exatamente 



Defesa: Satisfeito. Obrigado. 

Juiz: Ela vendeu um serviço com certeza de êxito? 

Testemunha: Eu não posso lhe afirmar isso. 

Juiz: Mas o senhor estava presente. O senhor não se recorda ou o senhor não compreendeu? 

Testemunha: Não, é que ela vendeu o serviço com boas possibilidades de êxito, que é o que 

geralmente os advogados... 

Juiz: Boas possibilidades de êxito. Sem certeza de êxito? 

Testemunha: Exatamente. (10min01seg a 14min22seg) 

 
 

A testemunha José Antônio Silveira da Silva, também arrolada pela 

acusação, por sua vez, afirmou que foi procurado pela ré, por indicação de um 

colega, mas nada disse que desabonasse o serviço prestado. Colhe-se (gravação 

em áudio, fl. 524): 

 
 
MPF: Eu vou lhe passar o seu depoimento, pediria que o senhor leia em voz baixa, e ao final 

perguntar se o senhor ratifica, retifica, ou se passa alguma outra informação. Fl. 170. 

Testemunha: Perfeito. 

MPF: O senhor confirma? 

Testemunha: Confirmo sim. 

MPF: Na época desse ajuizamento dessa ação em 2006 o senhor morava em Porto Alegre, ou 

em Floripa? 

Testemunha: Morava em Porto Alegre. 

MPF: O senhor não morava nesse endereço, no bairro Campinas lá de Florianópolis? 

Testemunha: Não. 

MPF: Que é o Rua Irmãos Vieira, 283, 701, bairro Campinas, Florianópolis? 

Testemunha: Não, não. 

MPF: O Senhor não sabe de nada, a advogada que indicou esse endereço? 

Testemunha: Então, o que que acontece, ahn, possivelmente esse endereço estava na 

procuração que a gente recebia por e-mail, o que eu, que eu, a minha preocupação na 

procuração, ver se ela não era ampla, tinha para fins específicos, isso eu preocupei na 

procuração. De resto, foi assinado, como outros colegas assinaram a procuração, em seguida 

(não compreendido) 

MPF: Essa ação tramitou, e o senhor ganhou, perdeu? 

Testemunha: Sim, sim. 

MPF: Ganhou? 

Testemunha: Sim. 

MPF: Conseguiu a restituição? 

Testemunha: Consegui sim. 

MPF: Os outros colegas também? 

Testemunha: Os outros colegas também. 

MPF: Então o senhor entendeu que ela foi uma boa profissional, uma boa advogada? 

Testemunha: Eu recebi a ação a que nós nos propusemos, né. Eu particularmente não sabia que 

existia essa possibilidade de diferença de férias gozadas e tal, que era uma ação, essa era uma 

preocupação que eu tive também, que não era uma ação contra a minha empresa em que eu 

estava trabalhando, era um processo contra... 

MPF: O banco anterior? 

Testemunha: Na verdade acho que é contra a União, que tinha recebido os valores, né. E era 

uma coisa bem específica nesse sentido. Como outros colegas haviam tido êxito neste sentido, e 

colegas de muito tempo de trabalho, todos eles nível de gerência, quer dizer, não tinha ninguém 

que a gente tivesse alguma dúvida, né. O que que era dito na época, que a Dra. Rosiane ela 



tinha expertise desse tipo de ação, então seria mais rápido e mais eficaz, digamos assim, entrar 

com a ação por ela. 

MPF: Tinha a tese e em Florianópolis tava ganhando? 

Testemunha: Sim, sim, e que era algo que era contra a União, quer dizer que não era contra o 

empregador, era algo que tinha fundamentos, tanto é que foi ganha a ação. (03min17seg a 

06min06seg) 

 
Defesa: Seu José Antonio, consta no seu depoimento prestado em sede da Polícia Federal, que 

o senhor teria uma filha que residia em Florianópolis. O senhor recorda-se o endereço dessa 

sua filha? 

Testemunha: Minha filha morou, minha filha é enfermeira, ela morou um ano e meio em 

Florianópolis, sim, agora o endereço dela não me recordo. Ela está de volta a Porto Alegre 

fazem três anos. 

Defesa: De que maneira o senhor teve contato com a senhora Rosi.., a acusada, a doutora 

Rosiane? 

Testemunha: Por telefone. 

Defesa: Por telefone. Quantas vezes o senhor contatou com ela? 

Testemunha: Ah, desculpe, não lembro disso, fazem cinco anos, seis anos. 

Defesa: Foi ela que o procurou, ou o senhor que a procurou? 

Testemunha: Ela que me procurou. 

Defesa: Ela que fez contato com o senhor? 

Testemunha: Sim. 

Defesa: E esse contato ela fez por indicação de alguém? 

Testemunha: Olha, assim, são vários os colegas que se não me engano tiveram essa ação, mas 

tinha um colega em Florianópolis, se não me engano o nome dele era Neron, o nome é até um 

pouco diferente, por isso eu lembro, e o Neron acho que a conhecia, não sei se por um laço 

familiar ou por alguma coisa, que indicou os colegas, possivelmente eu junto, né. Desculpa, 

deixa eu só complementar. Quando ela me contatou, ela falou "não, o Neron indicou o seu 

nome e tal"... "Ah sim, o Neron é meu colega". Nesse sentido. 

Defesa: Em alguma oportunidade o senhor soube que a Dra. Rosiane tivesse realizado algum 

evento, algum encontro para expor a eventuais interessados a possibilidade de propositura 

desta ação? 

Testemunha: Não, não. Ela, a mim ela ligou especificamente pra mim, pelo telefone, mas disso 

de mais pessoas, um evento, não tenho conhecimento. 

Defesa: E ela chegou a cogitar com o senhor da maior celeridade na propositura da ação se 

proposta em Florianópolis? 

Testemunha: Especificamente isso não. A única coisa que ela, que era necessário era o RH da 

empresa, ou das empresas, mandar um documento informando que as férias foram gozadas em 

determinados períodos e que os valores eram aqueles. O que o Rh de todas as empresas 

fornecem isso, forneceram pra nós. Era isso que precisava e a procuração. 

Defesa: Ela lhe induziu em algum tipo de erro, que o senhor houvesse percebido, algo que 

tivesse despertado a atenção, a título de erro? 

Testemunha: Não sei o que o senhor quer dizer com induziu ao erro. O que eu posso dizer é o 

seguinte, que eu procurei uma profissional, segui os passos que ela me indicou, que era uma 

procuração que vinha pronta via e-mail, que eu assinei, como os colegas e tal. Foi isso que eu 

fiz. Agora, o que que eu entendo quando a gente procura um profissional e paga honorários por 

isso, a gente quer mitigar erros né, a gente não é, não tem formação de Direito, né. 

Defesa: Ela lhe acenou com a possibilidade de êxito da ação, ou eventualmente lhe disse "eu 

lhe garanto que esta ação será exitosa"? 

Testemunha: Não usou a palavra garanto, ela só citou o fato de que outros colegas vinham 

tendo êxito, e que possivelmente eu teria também, mas não garantiu, não usou a palavra 

garanto. (06min10seg a 09min34seg) 

 
Juiz: O senhor em algum momento questionou porque a ação seria ajuizada lá, e não aqui em 

Porto Alegre? 



Testemunha: Na verdade, eu não... não partiu de mim esse questionamento, ela própria falou 

que teria mais facilidade e mais, seria mais rápido, porque ela estava concentrado todas as, 

acho que foram mais de dez colegas que fizeram o mesmo caminho, né. Então... e aí eu vou dar 

um depoimento muito meu: como eu entendo, não sou advogado, mas como eu entendia que a 

ação era contra a União, nos imaginávamos, alguns colegas também, que independente de 

Florianópolis ou se qualquer outro lugar, nesse sentido (não compreendido) 

Juiz: Foi ela mesmo que já argumentou que o ideal fosse lá em Florianópolis, não em Porto 

Alegre, ou foi o senhor que questionou isso? 

Testemunha: Não ela mesmo comentou, que com ela seria mais rápido, o processo iria mais 

rápido enfim. 

Juiz: Ah, porque se fosse aqui em Porto Alegre não seria ela a sua advogada? 

Testemunha: Não seria ela, imagino que, imagino não, eu procuraria outro advogado. E assim 

ó, o que que, o que que aparentava na ocasião: rapidez, praticidade, né, a procuração já era 

específica, foi nesse sentido, né. E a relação com Florianópolis praticamente todos nos 

tínhamos, nós somos, eu tô de férias agora, mas como gerente de banco a gente ia a 

Florianópolis, eu tinha minha filha que morava lá. Aí ela disse sem problema nenhum tudo 

certo, mandou a procuração, me certifiquei que a procuração tinha poderes específicos, né 

(não compreendido) 

Juiz: Ela em algum momento acenou com a existência de algum contato dentro da justiça por 

parte dela, que facilitaria o trabalho lá? 

Testemunha: Não senhora. 

Juiz: Em algum momento ela (não compreendido) a Justiça Federal de Florianópolis como 

facilitadora dessa ações? 

Testemunha: Não senhora, isso nunca falou. (09min40seg a 11min50seg) 

 
 

Por sua vez, as testemunhas arroladas pela defesa afirmaram que 

procuraram os serviços de Rosiane por indicação de colegas e que não havia 

promessa de êxito das ações judiciais. 
 

A testemunha Neron Zanette Lagranha corroborou a versão da ré, 

afirmando (depoimento gravado em meio audiovisual, fl. 551-b): 

 
 
Defesa: Neron, de que maneira você conheceu a Rosiane? 

Testemunha: A Rosi, a gente, nós estudamos juntos, fizemos a faculdade de Direito. 

Defesa: Tá. Em relação à ação que ela entrou pra você, na qual ela foi advogada, como é que 

foi essa, esse contato? 

Testemunha: Bom, eu trabalhava no Banco Real na época, e um colega me falou que tinha 

ajuizado uma ação, né, pra receber o imposto de renda sobre férias. E, aí eu pensei também em 

entrar com uma ação pra receber esse imposto de renda, como eu conhecia ela, procurei ela, 

né, que ela já tinha se formado, pra ajuizar a ação. 

Defesa: Tá. E quando você procurou, explicou sobre a ação que você pretendia, ela prometeu 

êxito ao final da ação pra você? Ela explicou se havia um risco, como é que foi? 

Testemunha: Não, já, eu tava ciente, ela explicou, foi bem clara em dizer que a gente não tinha 

garantia nenhuma de ter êxito, de ter ganho da ação. 

Defesa: Tá. E em relação aos documentos e informações que ela precisava pro processo, ela 

que determinou isso pra você, ou foi você que forneceu essas informações pra ela. Ela disse que 

precisava, por exemplo, um endereço específico, ou foi você que forneceu o endereço pra ela? 

Testemunha: Não. Eu forneci todos os documentos que eu tinha né. Identidade, endereço, 

enfim. Os comprovantes do banco também, que me reteve o imposto né. 

Defesa: Tá. Quando ela passou a procuração pro senhor, que era necessária para a ação, o 

senhor conferiu a procuração ou o senhor assinou sem ler? 



Testemunha: Não, conferi toda ela. 

Defesa: Assinou depois de conferir? 

Testemunha: Sim. 

Defesa: O senhor é parente da Rosiane? 

Testemunha: Não. 

Defesa: Só a conheceu através da faculdade? 

Testemunha: Isso. 

Defesa: Tem algum parente dela lá no banco? 

Testemunha: Não. 

Defesa: Tá. E alguma vez ela foi até o banco, em algum curso do banco, pra fazer uma 

captação de clientes pra essa suposta ação? 

Testemunha: Não. 

Defesa: Nunca teve lá fazendo propaganda? 

Testemunha: Não. 

Defesa: Alguma vez ela pediu pro senhor fazer propagada, ou pro senhor conseguir clientes 

pra ela. 

Testemunha: Não, também não. (00min32seg a 02min55seg) 

 
Juiz: Senhor Neron, qual foi o colega que falou pro senhor que ela entrava com ações de 

imposto de renda? 

Testemunha: Não, o colega tinha entrado com outro advogado, ele entrou com uma ação junto 

a outro advogado. 

Juiz: Ah, tá. 

Testemunha: Alexandre, ele trabalhava junto na mesma sala, né. Daí ele falou "olha, tô 

pleiteando isso e isso", mas com outro advogado. Como eu não conhecia esse advogado e 

conhecia ela, eu recorri a ela. (03min04seg a 03min31seg) 

 
 

Também nesse sentido o depoimento da testemunha Rita de Cássia 

Cristaldo Bonilha (gravado em meio audiovisual, fl. 551-b): 

 
 
Defesa: Rita, a Rosiane ela foi sua advogada num processo? 

Testemunha: Foi. 

Defesa: Era referente a que esse processo? 

Testemunha: Processo referente ao imposto de renda que era cobrado sobre as férias que a 

gente vendia, né. Os dias vendidos das férias. 

Defesa: Tá. E de que maneira você soube da Rosiane, de que maneira você conheceu ela? 

Testemunha: Eu conheci ela por intermédio do Neron, que eu trabalhava com o Neron, né. E o 

Neron também tinha... 

Defesa: E como você soube que podia entrar com essa ação, que teria esse direito? Foi ela que 

foi atrás de você pra te explicar ou, como que foi? 

Testemunha: Não, na verdade alguém, não me lembro, não recordo quem, descobriu essa lei aí 

que podia entrar, aí o Neron entrou, aí me indicou e eu fui até a... 

Defesa: Tá, e quando você a procurou pra entrar com essa ação pra você, ela te explicou quais 

eram os riscos da ação, ou ela garantiu pra você que teria êxito. 

Testemunha: Não, ela disse que ia tentar, né. Como toda ação podia ganhar ou perder. 

Defesa: Ela disse pra você se tinha que ser em determinada comarca, que determinada cidade 

era melhor ou pior? 

Testemunha: Não. 

Defesa: Tá. Alguma vez ela foi até o banco pra captar clientes pra essa ação, ela foi em algum 

curso do banco, em algum horário de café, em alguma reunião? 

Testemunha: Não. 



Defesa: Quando ela passou a procuração pra você, tá, pra você assinar pra ela poder entrar 

com a ação, você conferiu os teus dados, como que foi, você assinou sem conferir, sem olhar, 

uma procuração? 

Testemunha: Não, eu conferi que era uma procuração que dava poderes pra ela entrar com a 

ação, né. Só isso, aí eu assinei. 

Defesa: Tá, e tava de acordo com as informações que você tinha fornecido pra ela? 

Testemunha: Sim 

Defesa: Tá. A Rosiane é parente sua? 

Testemunha: Não (00min25seg a 02min24seg) 

 
Juiz: Dona Rita. A senhora trabalhava no Banco Real, é isso? 

Testemunha: Isso, trabalhava no Banco real. 

Juiz: Banco Real de Florianópolis? 

Testemunha: Isso. 

Juiz: E qual foi o período que a senhora trabalhou lá? 

Testemunha: Aqui, de 2001 a 2007. Aí depois eu fui pra outro banco. 

Juiz: 2001 a 2007. E nesse período a senhora sempre morou em Florianópolis? 

Testemunha: Sim. 

Juiz: Sim. Certo. A senhora sabe se o seu colega Neron indicou a Dra. Rosiane para mais 

algum ex-colega do banco? 

Testemunha: Eu acredito que sim, porque na verdade quando as pessoas ficavam sabendo elas 

perguntavam, né. Elas perguntavam pra gente e tal. Como a gente tinha entrado com a ação e 

era... na verdade despertou interesse de vários funcionários assim que tinham vendido as férias 

né. (02min37seg a 03min23seg) 

 
 

No ato do recebimento da denúncia, despachei nas seguintes letras: 

 
 
Considerando a existência de suficientes indícios de materialidade e autoria, consubstanciados 

em todo material constante no Inquérito Policial, em especial as procurações juntadas nos 

processos que tramitaram no Juizado Especial e os termos de depoimentos, recebo a denúncia 

de fls. 233/236 e o aditamento de fls. 258/266 e 270, nos termos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal. (fls. 271/273) 

 
 

Ocorre, no entanto, que os indícios de materialidade que estavam 

presentes no recebimento da denúncia não se confirmaram no decorrer da 

instrução processual. Senão vejamos. 
 

Cotejando a prova documental e os depoimentos e interrogatório 

supratranscritos, verifico que o conjunto probatório reunido permite concluir que, 

ao contrário do sustentado pelo Ministério Público Federal, não houve a 

caracterização do delito contra as relações de consumo previsto no art. 7º, VII, da 

Lei n. 8.137/90. 
 

Com efeito, conforme exposto no item 1.1 supra, o crime apenas 

estará configurado quando ocorrer efetivo induzimento, de forma dolosa, do 

consumidor ou usuário a erro, sendo imprescindível, ainda, a existência palpável 

ou real do prejuízo, pois se trata de crime material. 
 



No caso em apreço, conquanto a ré tenha, efetivamente, atuado 

como advogada das pessoas citadas na denúncia, não há notícia de que tenha ela 

feito indicação ou afirmação falsa ou enganosa acerca da natureza ou qualidade 

dos serviços advocatícios. 
 

As testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas em afirmar que 

a ré não lhes prometia certeza de êxito das demandas, não tendo, pois, ela se 

utilizado da "propagada do sucesso do serviço" para angariar clientes, induzindo-

os em erro. 
 

Não obteve êxito o órgão acusador em provar que a ré tenha se 

valido de relações de parentesco ou conhecimento dentro do banco ou 

frequentado reuniões da instituição com o intuito de cooptar clientes. 
 

O que se depreende dos depoimentos prestados é que, diante do 

sucesso da tese jurídica desenvolvida, os beneficiados passaram a indicar os 

serviços da ré a seus colegas, prática que não se afasta da normalidade. 
 

Também não há provas, peremptórias, de que os clientes soubessem 

das fraudes que teriam sido praticadas pela ré, ou seja, indicação de endereços 

falsos a fim de firmar a competência do JEF Cível desta Subseção Judiciária. 
 

Se a ré tivesse afirmado ou indicado, diretamente aos seus clientes, 

características relacionadas ao bom desempenho e ética dos serviços advocatícios 

por ela prestados, poder-se-ia dizer que os clientes haviam sido induzidos a erro. 

Note-se que, neste caso, a indicação ou afirmação falsa ou enganosa estaria 

diretamente relacionada à natureza e qualidade dos serviços, já que a prática de 

fraudes não condiz com a ética profissional. 
 

No entanto, não há prova nos autos no sentido de que a prática do 

ardil tivesse como precedente indicação ou afirmação falsa ou enganosa feita 

pela ré aos seus clientes, conforme dispõe o artigo de lei. 
 

Do contrário, o ardil, conforme o Ministério Público Federal 

afirmou, foi feito mediante ato omissivo da ré ("ocultava dos clientes que seriam 

indicados domicílios falsos para assegurar a distribuição dos processos ao 

JEF/Florianópolis"). 
 

Assim, a contrario sensu da manifestação do Ministério Público 

Federal, não há prova de que ré tenha induzido seus clientes a erro, por via de 

indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza ou qualidade dos 

serviços advocatícios prestados, ou seja, não há nenhuma prova produzida 

judicialmente que atribua à acusada a conduta pela qual foi denunciada. 
 

Ora, o Direito Penal, diversamente dos demais ramos do Direito, 

busca o que comumente se denomina de "verdade real", ou seja, a decisão final 

deve ser baseada em provas efetivamente existentes e constantes nos autos, com 



o objetivo de mais aproximar-se daquilo que ocorreu de fato. Baseado nesta 

premissa, não admite este ramo do direito que eventual condenação se funde em 

meras suposições/conclusões. 
 

Assim, cabe ao Ministério Público Federal comprovar o fato e a 

autoria, conforme leciona Julio Fabbrini Mirabate: 

 
 
No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do 

fato e da autoria, bem como das circunstancias que causam o aumento de pena (qualificadoras, 

agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuricidade, da 

culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de 

pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. (MIRABETE, 

Julio F. Processo Penal. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 279) 

 
 

Em resumo, não se desincumbiu a acusação do dever de prova, não 

havendo suporte probatório para embasar uma condenação. 
 

Nesse sentido, julgado do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região: 

 
 
PENAL. FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, CAPUT, DO CP. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. 

(...) 2. Inexistindo prova segura nos autos de que o acusado, de forma livre e consciente, fez 

afirmação falsa sobre ponto relevante em processo judicial, visando prejudicar a correta 

distribuição da justiça, remanescendo dúvida acerca veracidade das afirmações prestadas em 

juízo, a absolvição se impõe com base no princípio in dubio pro reo. 

(TRF4. ACR 200672050043076. Sétima Turma. Relator: Tadaaqui Hirose. D.E. 29/04/2009) 

 
 

Destarte, analisando o todo probatório existente nos autos, concluo 

não haver prova da existência do fato que o Ministério Público Federal entendeu 

como capitulado no art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/90, sendo a absolvição da ré 

medida que se impõe, nos termos do art. 386, II, do CPP (Art. 386. O juiz 

absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que 

reconheça: (...) II - não haver prova da existência do fato;). 

 
 

2. Do Delito de Uso de Documento Falso 
 

O Ministério Público Federal imputa ainda a Rosiane de Souza a 

prática do crime previsto no artigo 304, com as penas do artigo 298, c/c artigo 

61, II, "b" e "g", todos do Código Penal. 
 

Segundo narrado na denúncia, a ré teria se utilizado, em 

25/10/2006, de documento falso, consistente em fatura materialmente falsa de 

cartão de crédito das Lojas Americanas em nome de Gilmar de Souza, perante o 



Juizado Especial Cível desta Subseção Judiciária, a fim de instruir os autos do 

processo n. 2006.72.50.011592-5. 
 

2.1. Materialidade 
 

A materialidade delitiva está plenamente demonstrada no conjunto 

probatório constante nos autos, em especial cópia do processo eletrônico n. 

2006.72.50.011592-5 (fls. 6/16), destacando-se o extrato de cartão de crédito de 

fl. 10 e as consultas à base de dados da Receita Federal de fls. 11/12; declarações 

de Gilmar de Souza em sede policial (fl. 175) e em Juízo (fl. 565), das quais se 

colhe: 

 
 
[...] QUE, posteriormente, a Advogada me ligou e me falou que eu necessitava comprovar meu 

domicílio; QUE, eu apresentei para a Advogada o domicílio em Viamão/RS: Rua dos Beija 

Flores, n. 20, Condomínio Castelo, Tarumã, Viamão/RS, onde resido há oito anos; QUE não 

possuo outro endereço residencial; [...](fl. 175) 

 
MPF: E o senhor acompanhou essa ação que é mencionada na denúncia, aqui, que foi entregue 

um documento, uma, um documento falso, né? Uma fatura, que... de cartão das Lojas 

Americanas? 

Testemunha: Então... ela, num determinado momento, tá... porque eu realmente tenho parentes 

em, eu tenho parentes e tinha clientes em Santa Catarina, né. Basicamente Itajaí, Florianópolis 

e Imbituba. E eu fui algumas vezes lá, e eu acredito que ela tenha me comentado num certo 

momento, "olha, vou precisar que tu me faça um endereço aqui, que tu me coloque um 

endereço daqui, faça uma fatura com endereço daqui". Daí eu fui, através dela, fui num 

banco, banco... banco não, nas Lojas Americanas, coisa assim, e efetuei a fatura com o 

endereço dela. Isso foi na segunda vez. 

MPF: Ahn... 

Testemunha: Por instruções dela. 

MPF: Mas aí, que, que comprovante de endereço que o senhor apresentou na loja? 

Testemunha: Acho que não pediram comprovante de endereço, só pediram a ligação 

confirmando o endereço, ligaram pra ela. 

MPF: Ah... certo. E aí era o endereço dela, então, que foi colocado no... 

Testemunha: É... vou ser bem sincero, não me recordo qual era o endereço, porque realmente 

faz muito tempo, mas a princípio um endereço de lá. (fl. 565, 05min17seg a 06min48seg) 

 
Juiz: Todavia na segunda ocasião o senhor teve que forjar um endereço em Florianópolis, 

que o senhor desconhecia, concomitante, que no caso confunde com o da ré, mediante a 

realização, na verdade, requerimento de um cartão de crédito de uma loja, com a única 

finalidade de demonstrar o endereço de lá. Ali já não estava evidente, que a ação exigia um 

endereço de lá pra continuar lá? 

Testemunha: Sim. E eu acho que por boa fé e por inexperiência, fui no que ela me falou. Que 

a princípio achei que ela por ser advogada, poderia ser feito, não teria problema nenhum 

Estou tratando com uma pessoa da área, acreditava né... (fl. 565, 14min37seg a 15min22seg) 

 
 

Comprovada a materialidade, passo à autoria. 
 

2.2. Autoria 
 



2.2.1 Considerações Iniciais 
 

Inicialmente trago à baila o que dispõe o artigo 304 do Código 

Penal, verbis: 

 
 
Uso de documento falso 

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 

297 a 302: 

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 

 
 

O artigo 298, a seu turno, utilizado como parâmetro para fixação da 

pena, expressa: 

 
 
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. 

 
 

Com efeito, o crime de uso de documento falso exige, para sua 

configuração, o dolo genérico, isto é, não se exige elemento subjetivo específico. 

Necessário, portanto, ficar caracterizada a vontade do sujeito ativo em usar o 

documento falso, ciente desta falsidade. 
 

O objeto material do crime são aqueles documentos falsos a que 

fazem referência os artigos 297 a 302 do Código Penal. 
 

É crime formal, que não exige resultado efetivo. Não se exige ficar 

caracterizado o proveito para o agente ou prejuízo efetivo para a vítima. 
 

Consuma-se o delito quando se inicia o uso. Por tal motivo, 

inexiste, em princípio, a hipótese de tentativa. 
 

Sobre o tema, destaco: 

 
 
HABEAS-CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 

FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL. 

1. A faculdade conferida pelo artigo 43, § 3º, da Lei 8.666/93 à comissão de licitação para 

averiguar a veracidade de documento apresentado por participante do certame não retira a 

potencialidade lesiva da conduta enquadrada no artigo 304 do Código Penal. 

2. A consumação do delito de uso de documento falso ocorre independentemente da obtenção 

de proveito ou da ocorrência de dano. 

3. O habeas-corpus só é cabível para trancar ação penal quando patente a atipicidade da 

conduta, a ocorrência da extinção da punibilidade e a ausência de autoria ou materialidade do 



crime, desde que não seja necessário o reexame do conjunto fático-probatório. Precedentes. 

Ordem denegada. 

(STF. HC 84776. Primeira Turma. Relator: Eros Grau. Decisão em 05/10/2004) 

 
PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSO. 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OCULTAÇÃO DE ESTRANGEIROS 

IRREGULARES (ART. 125, XII, DA LEI Nº 6.815/80 C/C O ART. 70 DO CP). 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 

1. O crime de uso de documento falsificado consuma-se com a prática de fazer uso, que 

significa empregar, utilizar qualquer um dos papéis falsificados ou alterados referidos nos 

artigos 297 a 302 do CP. Consuma-se como o primeiro ato de utilização do documento falso, 

independente da obtenção de qualquer proveito. 

2. Materialidade e autoria do delito de uso de documento falsificado demonstradas pelas 

confissões do réu, pelos depoimentos e pelos documentos acostados nos autos. 

(...) 

(TRF1. ACR 200841000064902. Terceira Turma. Relator: Tourinho Neto. e.DJF1 de 

25/09/2009) 

 
PENAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO EM AÇÃO TRABALHISTA. ART. 304 

DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS. PENA-

BASE. MULTA. PENAS SUBSTITUTIVAS. 

1. O crime do artigo 304 do CP, de natureza formal, consuma-se com a mera apresentação da 

documentação contrafeita. 

2. Comete o delito de uso de documento falso o agente que instrui reclamatória trabalhista com 

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho mendaz sabendo da falsidade do mesmo. O dolo, 

nesta espécie de delito, é genérico, ou seja, consubstancia-se na conduta voluntária de usar o 

documento com a ciência de que o mesmo é inidôneo. 

(...) 

(TRF4. ACR 200671010051175. Oitava Turma. Relator: Élcio Pinheiro de Castro. D.E. de 

01/07/2009) 

 
 

Acerca da diferença entre falsidade ideológica e falsidade material, 

diz PRADO, Luiz Regis (Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 3, 5ª ed., RT, pp. 

300/301): 

 
 
A falsidade material se dá pela formação exnovo de um documento falso (formação ou 

contrafação), ou pela adulteração, mediante acréscimo ou supressão em seu conteúdo, de 

documento autêntico preexistente. De todo modo, atinge sua configuração extrínseca, isto é, a 

modificação da verdade incide materialmente sobre o documento. A falsidade material tem 

pertinência com o aspecto externo do documento, e pode ocorrer pela alteração física de um 

documento verdadeiro, ao qual se agregam dizeres ou símbolos, ou se suprimem os existentes, 

bem como pela criação de um documento em sua íntegra, seja imitando um modelo de 

documento existente, que o agente copia (contrafação), seja constituindo um documento que 

sequer tem similar original (formação). (...) A falsidade ideológica tem como característica o 

fato de incidir sobre o conteúdo intelectual do documento sem afetar sua estrutura material, de 

forma que constitui uma falácia reduzida "a documento que, sob o aspecto material, é de todo 

verdadeiro, isto é, realmente escrito por quem seu teor indica". (...) Na falsidade ideológica, a 

immutatio ver recai não sobre o aspecto extrínseco do documento, mas sobre seu conteúdo 

ideal. Essa modalidade de falsificação é a que se acha "em um documento externamente 

verdadeiro, quando contém declarações mendazes; e se chama precisamente ideológica porque 

o documento não é falso em suas condições essenciais, mas são falsas as idéias que se quer 



nele afirmar como verdadeira". (...) Noutras palavras, enquanto o falso material é verdadeira 

falsificação que recai sobre a genuinidade do documento, o falso ideológico incide e nega sua 

veracidade. 

 
 

Por outro lado, entende a jurisprudência não ser aplicável o 

Princípio da Insignificância aos delitos de falsidade e uso de documento falso 

(seja público ou particular), já que a insignificância não deve ser avaliada tão-só 

pelo valor nominal da vantagem indevidamente recebida. Isto porque, ao 

contrário dos demais delitos alcançados pela aplicação do princípio em comento, 

o bem jurídico protegido por tais tipos penais (fé pública) não possui natureza 

meramente patrimonial. 
 

Neste sentido, cito: 

 
 
PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 299, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CP. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM BOLETIM DE FREQUÊNCIA DO APENADO. 

DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. VALOR DO DIA-

MULTA. 

(...). 

3. Inaplicável o princípio da insignificância ao tipo penal do artigo 299 do CP, considerando-

se que o bem jurídico protegido em tal hipótese é a fé pública, a qual não pode ser mensurada 

monetariamente. Precedentes. 

(...). 

(TRF4. ACR 200370020097181. Oitava Turma. Relator: Paulo Afonso Brum Vaz. D.E. 

03/12/2007) 

 
 

2.2.2. Autoria propriamente dita 
 

Cinge-se a controvérsia em apurar se a ré Rosiane de Souza fez uso 

de documento particular falso - fatura de cartão de crédito em nome de Gilmar de 

Souza - de molde a configurar a infração do art. 304, com as sanções cominadas 

no art. 298, todos do Código Penal. 
 

Anoto, de início, que o fato referente à propositura da ação 

relacionada na denúncia pela ré é incontroverso, encontrando-se devidamente 

comprovado pelo extrato de acompanhamento processual juntado aos autos onde 

consta no campo "advogado" o nome de Rosiane de Souza e nos eventos do 

processo eletrônico observa-se o número do registro na OAB/SC 19057, a ela 

pertencente (fls. 06/07). 
 

Em seu interrogatório neste Juízo, a ré afirmou: 

 
 
Juiz: Certo. Tá. Os quatro primeiros... as três primeiras pessoas aqui na denúncia, Gilmar de 

Souza, a senhora disse que é quem mesmo? 

Ré: Gilmar de Souza? 

Juiz: É... 



Ré: Eu não conheço, é um dos clientes meus. 

Juiz: É um dos clientes seus? 

Ré: Sim. O contato que acho com ele foi pro telefone ou por e-mail que era praticamente praxe, 

né. 

Juiz: Certo. E trabalhava no Banco Real também? 

Ré: Sim, segundo declarado por ele trabalhava no Banco Real. E tinha as fichas financeiras 

que eu conferia, as fichas financeiras eram do banco. 

Juiz: Certo. Na procuração dele, Gilmar de Souza, consta o endereço... é... residente na rua 

Desembargador Julio Costa, n. 310, apto. 404, bloco B. 

Ré: Ahan. 

Juiz: Esse não é o mesmo endereço da senhora? 

Ré: É o mesmo endereço meu. 

Juiz: Certo. E por que que seria esse endereço na procuração? 

Ré: Esse caso, no início, o Juizado Especial não pedia comprovante de residência. As primeiras 

ações não havia essa necessidade. E eu entrei com a ação do Gilmar, ele me declarou outro 

endereço, não declarou o endereço da minha casa. Declarou o endereço, salvo engano, em São 

José. E eu não pedi comprovante de residência porque não havia necessidade. Aí fui intimada 

para apresentar comprovante de residência do Gilmar. E eu liguei pra ele algumas vezes, pedi 

pra ele, e ele... a ação chegou até a ser arquivada porque ele não dava resposta. Um dia ele 

conversou comigo e falou "Ó Rose, eu não tenho comprovante de residência, eu gostaria de 

saber se eu posso mandar um cartão pra tua casa pra eu comprovar meu endereço". Na época, 

Doutor, eu não imaginei que isso fosse ferir qualquer lei e eu "tudo bem", já tinha ação pronta, 

não tinha, eu não cobrava nada pra entrar com a ação e achei que isso não ia ser, ter 

nenhuma, nenhuma implicância porque, eu sou, era praticamente recém formada, não entendia 

muito de crime. Não tô me eximindo aqui, mas na época não tive nenhuma, nenhuma intenção 

de lesar a justiça. Aí eu permiti que ele mandasse a correspondência pra minha casa. 

Juiz: Tá. Deixa ver se eu entendi. Como assim mandar correspondência pra sua casa? 

Ré: É que ele mudasse o endere... Ele pediu assim ó: "eu vou mudar meu endereço no cartão 

americana pra ele ir pra tua casa". Aí eu disse "tudo bem". Eu permiti que ele fizesse isso. 

Juiz: Tá, então nós estamos aqui, eu ia chegar, mas a senhora já adiantou. Na fl. 10 dos autos, 

tem um comprovante de, de cartão de uma conta "Lojas Americanas", Gilmar de Souza, né, 

seria o destinatário, Gilmar de Souza, consta esse endereço então, Rua Desembargador Gil 

Costa, n. 310, apto 404. Então a senhora diz que essa correspondência é verdadeira? 

Ré: Sim. 

Juiz: E o Gilmar ligou para as Lojas Americanas e pediu para mudar o endereço e colocar o 

seu endereço? 

Ré: Sim. Ele me disse que faria isso e aí comecei a receber os cartões da Americana no nome 

dele. 

Juiz: Certo. Aí a senhora pegou um cartão desses e fez a juntada no processo eletrônico? 

Ré: Sim senhor. 

Juiz: Tá. E quando a senhora entrou em contato com ele foi por telefone ou por e-mail? 

Ré: Era ora por telefone, por email, doutor, eu não consigo dizer. 

Juiz: Certo. E ele morava onde? 

Ré: Ele, na época, ele era do Banco Real, e eu não perguntava onde eles moravam. Ele só me 

disse que não tinha comprovante de residência em Florianópolis ou São José. 

Juiz: Que ele não tinha. 

Ré: Ele me deu o primeiro endereço em São José. 

Juiz: Ahan. 

Ré: Então, pra mim, ele morava em São José. Depois ele simplesmente disse que não tinha 

como comprovar endereço dele em São José, e pediu pra mandar pra minha casa a 

correspondência dele, do cartão de crédito, e eu aceitei. 

Juiz: Certo, e a procuração, a procuração que ele assinou, então foi a senhora que preparou, 

porque consta o endereço da senhora. 

Ré: Sim, eu preparava a procuração com o endereço que eles me declaravam, nesse caso do 

Gilmar, a pedido dele, eu aceitei, ele me propôs, eu aceitei, nunca imaginei que isso poderia 



causar tanto transtorno e preenchi a procuração com o endereço dele, com esse endereço da 

minha casa né. (fl. 551-b. 07min36seg a 11min33seg) 

 
 

Gilmar de Souza, quando ouvido em Juízo, afirmou que, por não 

possuir comprovante de residência de cidade abrangida por esta Subseção 

Judiciária e sob a orientação da ré, solicitou um cartão nas Lojas Americanas, 

informando como seu o endereço da acusada, a fim de justificar a propositura da 

ação nesta Capital, conforme depoimento transcrito no item 2.1, ao qual me 

reporto. 
 

Do interrogatório da ré supratranscrito, depreende-se ter ela 

confirmado a prática da conduta descrita na denúncia, ou seja, utilizar-se de 

documento particular falso perante o JEF Cível de Florianópolis, confessando a 

autoria do delito que lhe é imputado. 
 

Tal versão é corroborada pelas demais provas colacionadas aos 

autos, especialmente as declarações de Gilmar de Souza e os extratos de consulta 

de endereço na base de dados da Receita Federal, demonstrando, pois, que 

possuía efetiva consciência do ilícito que praticava, não havendo qualquer razão 

que exclua o elemento volitivo de sua conduta ou a culpabilidade, restando 

plenamente configurado o dolo de fazer uso de documento particular falsificado. 
 

Destarte, a confissão judicial da ré, amparada pelas demais provas 

carreadas aos autos, constitui elemento apto a demonstrar, de forma inequívoca, a 

materialidade e a autoria do delito, justificando a imposição do decreto 

condenatório. Neste sentido: 

 
 
PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). MATERIALIDADE. AUTORIA. 

DOLO. DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS. PENA-BASE. MULTA. CONTINUIDADE 

DELITIVA (ARTS. 71 DO CP E 82, "IN FINE", DO CPP). PENAS SUBSTITUTIVAS. 1. 

Comete o delito de uso de documento falso, o agente que se utiliza de carteira de identidade e 

de cartão de CPF falsos para abrir contra corrente em instituição bancária. 2. O dolo, neste 

espécie de delito, é genérico, ou seja, consubstancia-se na conduta voluntária de usar a 

documentação com a ciência de que a mesma é inidônea 3. A confissão judicial, quando em 

sintonia com os demais elementos de convicção trazidos ao processo, é válida e deve ser levada 

em conta pelo julgador tanto como fundamento para uma decisão condenatória como para fins 

de aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código penal 4. O montante de 

dias-multa deve guardar simetria com o montante de pena privativa de liberdade aplicada. Na 

fixação do valor de cada unidade diária há que ser observada a capacidade econômica do 

acusado. 5. Ainda que se possa reconhecer continuidade delitiva entre o delito ora em 

apuração e aqueles pelos quais o ora recorrente já restou condenado, com o advento das 

conseqüências previstas no artigo 82, in fine, do Código de Processo Penal, a unidade dos 

feitos somente se dará no momento da execução, para efeito de soma ou de unificação de 

penas, nos termos do artigo 66, III, "a", da Lei nº 7.210/84. 6. Presentes os requisitos do art. 44 

do Estatuto Repressivo, tem o réu direito à substituição das penas corporais por restritivas de 

direitos (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária). (TRF4, ACR 

2003.71.00.070192-5, Oitava Turma, Relator Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 23/09/2009) 



 
 

Ainda, não se sustenta a alegação da defesa de que a ré apenas 

assim agiu no impulso de ajudar o seu cliente, não tendo consciência da 

gravidade de sua conduta, uma vez que recém formada. 
 

Conforme assente acima, a ré possuía plena consciência de que 

Gilmar não residia no endereço informado na fatura utilizada, inclusive por ser 

esse o endereço residencial dela mesa, acusada. 
 

Sabedora da falsidade, utilizou-se do documento a fim de justificar 

a propositura da ação na cidade de Florianópolis, mesmo ciente da incompetência 

daquele Juízo, uma vez que afirmou em seu interrogatório que propunha ações 

em diversos locais, segundo o endereço que lhe era informado pelos clientes. 
 

Ora, por todos os elementos carreados, não é crível que a ré, pessoa 

com formação na área jurídica, desconhecesse a ilicitude de se utilizar de 

documento falsificado perante órgão do Poder Judiciário. 
 

Ademais, se o intuito da ré era auxiliar o seu cliente, nada lhe 

impedia de buscar a tutela jurisdicional no foro competente, não havendo 

qualquer justificativa para utilização de expediente ilícito. 
 

Quanto à alegação de que não houve prejuízo, destaco que o crime 

de uso de documento falso é formal, o qual não exige resultado efetivo. 
 

Ademais, no caso em comento, o bem jurídico protegido não é o 

patrimônio, mas a fé pública, visando a norma penal a proteger a autenticidade e 

a confiabilidade dos documentos particulares. 
 

Por oportuno, ressalvo que não se está discutindo aqui se o autor da 

ação efetivamente tinha ou não direito à restituição pleiteada pela ré. O fato é que 

a ré utilizou-se de documento falsificado no curso do feito, valendo-se, pois, de 

meio fraudulento. 
 

Dessa feita, restou demonstrado que a ré fez uso, de forma 

consciente e dolosa, de documento falsificado perante o JEF Cível de 

Florianópolis, consubstanciado em fatura de cartão de crédito das Lojas 

Americanas em nome de Gilmar de Souza. 
 

Por fim, tendo em vista as declarações prestadas pela ré em seu 

interrogatório e por Gilmar de Souza em seu depoimento em Juízo, sustentando 

que a fatura de cartão de crédito das Lojas Americanas utilizada não foi 

materialmente falsificada, sendo expedida por quem de direito, mas com 

informações falsas fornecidas por eles, entendo que se trata de documento 

ideologicamente falso, incidindo a pena prevista no art. 299 do CP. 
 



Assim, diante destes elementos e das considerações iniciais já 

expostas no item 2.2.1 desta sentença, bem como sopesadas as pretensões da 

acusação e da defesa, deve a ré ser condenada pela prática do crime previsto no 

artigo 304 c/c artigo 299, todos do Código Penal. 
 

3. Individualização da Pena 
 

3.1. Pena privativa de liberdade 
 

A pena prevista no artigo 299 do Código Penal (utilizada como 

parâmetro de pena pelo artigo 304 do mesmo Código, já que o documento falso 

utilizado pela ré é classificado como particular) é de reclusão de 01 a 03 anos e 

multa. 
 

Nos termos dos artigos 68 do Código Penal, inicio a aplicação das 

penas observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo 

diploma. 
 

A culpabilidade da ré, no sentido da reprovabilidade de sua 

conduta, é extremada em grau máximo, haja vista que era advogada no tempo 

do fato, de modo que lhe era, ainda mais, exigida conduta diversa, sobretudo 

quando, de modo reprovável, utilizou de sua condição de advogada para a prática 

de crimes no exercício da profissão. Considerando que a ré era advogada, o 

aumento cabível em decorrência desta circunstância é de 4 (quatro) meses, 

conforme precedente do nosso Regional na Apelação Criminal n. 

2002.70.00.050428-1. 
 

Não possui antecedentes, conforme certidões juntadas aos autos 

(fls. 585/588). 
 

Não há informações nos autos que desabonem sua conduta social. 
 

Também não há elementos para aferição de sua personalidade. 
 

Os motivos são inerentes às elementares do tipo penal. 
 

As circunstâncias são bastante desfavoráveis, pois a ré 

aproveitou-se do sistema e-proc, ferramenta destinada a dar agilidade à Justiça, 

para a prática de crime, prejudicando a credibilidade do processo eletrônico. Em 

face da gravidade das circunstâncias que envolveram a prática do delito, o 

aumento cabível em decorrência desta circunstância judicial é também de 4 

(quatro) meses. 
 

As consequências do crime não desbordam das normais à espécie. 
 

Não há se falar em comportamento da vítima. 
 



Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. 
 

Circunstâncias agravantes e atenuantes 
 

O Ministério Público Federal pleiteou a aplicação das agravantes 

previstas nas alíneas "b" e "g" do inciso II do art. 61 do CP. 
 

Não reconheço a agravante da alínea "b", uma vez que não restou 

claro nos autos ter a ré praticado o delito de uso de documento falso para facilitar 

ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. 
 

Em relação à agravante prevista na alínea "g" (com abuso de poder 

ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), tendo em 

vista que essa circunstância já foi considerada na análise da culpabilidade (art. 59 

do CP), sua utilização nessa etapa da dosimetria resultaria em bis in idem, motivo 

pelo qual rejeito o pedido. 
 

Dessa forma, inexistem circunstâncias agravantes. 
 

De outro norte, reconheço a circunstância atenuante da confissão 

espontânea (art. 65, III, d, CP), visto que a ré confessou a autoria dos fatos, o que 

implica na redução da pena. 
 

Pelo exposto, fixo a pena provisória em 1 (um) ano, 4 (quatro) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 
 

Causas de aumento e diminuição 
 

Não concorrem, na hipótese, quaisquer das causas especiais de 

aumento e diminuição. 
 

Dessa forma, fixo definitivamente a pena relativa ao crime de uso 

de documento particular falso em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão. 
 

O regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto (art. 

33, § 2º, "c", do CP). 
 

3.2. Pena de Multa 
 

Quanto à pena de multa, estabelece o art. 49 do Código Penal 

que "Será, no mínimo, de dez e, no máximo, de trezentos e sessenta dias-multa." 
 

É entendimento pacífico que na aplicação da pena de multa adota-

se o critério bifásico, ou seja, primeiramente fixa-se o número de dias-multa. 

Nesta primeira etapa, "determina-se o número de dias-multa entre o mínimo de 



dez e o máximo de trezentos e sessenta dias. Para a escolha desse número de 

dias, deve-se atentar para a natureza mais ou menos grave do crime (pois não há 

mais cominação particular para cada delito), para as circunstâncias judiciais 

que levarão à pena-base, para as agravantes e atenuantes, para as causas de 

aumento e diminuição da pena cabíveis etc., mas não para a situação econômica 

do réu." (Delmanto, Código Penal Comentado, Renovar, 6ª edição, p.99). 
 

Assim, ao atentar-se para a natureza mais ou menos grave do crime, 

deve o julgador observar a pena privativa de liberdade efetivamente aplicada, a 

qual, evidentemente, observará os limites do tipo legal. É necessário que crimes 

mais graves (com pena em abstrato maior) tenham maior valor de multa do que 

crimes menores (com menores penas privativas de liberdade). Com efeito, quem 

define a gravidade da infração é o próprio legislador, ao estabelecer as penas 

mínimas e máximas de cada tipo legal. O julgador, ao proceder ao cálculo da 

pena privativa, obedecerá aos limites do tipo legal e ao critério trifásico do 

Código Penal, ou seja, considerará todos os fatores legais que influenciam na 

reprimenda a ser aplicada. 
 

Nesta toada, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a 

pena privativa de liberdade fixada na etapa precedente. Estabelecendo o Código 

Penal que o máximo da pena privativa de liberdade possível de aplicação no 

sistema penal é de trinta anos (art. 121, § 2º), pode-se aritmeticamente 

estabelecer uma proporção que serve de norte para a fixação do número de dias-

multa: divide-se o número máximo de dias-multa (360) pelo número máximo de 

anos (30 anos ou 360 meses), obtendo-se que, de modo geral, cada ano de pena 

privativa de liberdade equivale a doze (12) dias-multa, ou, ainda, cada mês de 

condenação pode ser quantificado em um (01) dia-multa. 
 

Trata-se de critério matemático bastante razoável e que observa a 

proporcionalidade, traduzindo-se em segurança jurídica para o apenado, que 

saberá exatamente como se calcula sua pena de multa. Registro, ainda, que é um 

critério que serve de norte, de referência, para aplicação da pena de multa, não 

impedindo que diante de particularidades haja diminuição ou exasperação do 

número de dias-multa. 
 

Revelado este critério, diante da ausência de particularidades neste 

caso concreto, fixo a pena de multa em 17 (dezessete) dias-multa, observada a 

proporcionalidade susoexposta. 
 

Na segunda etapa, devido à situação econômica da ré (renda 

familiar aproximada de R$ 10.000,00, conforme termo de interrogatório - fls. 

550/551), fixo o valor do dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente 

em 25/10/2006 (data do fato), nos termos do artigo 49 do Código Penal, 

atualizada monetariamente até a data do efetivo pagamento. 
 

3.3. Substituição da pena privativa de liberdade 
 



O artigo 44 do Código Penal prevê: 

 
 
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 

quando: 

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for 

culposo; 

II - o réu não for reincidente em crime doloso; 

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 

como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 

[...] 

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por 

uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser 

substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. 

 
 

Substituo, assim, a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão imposta a ROSIANE DE SOUZA por duas penas 

restritivas de direito (art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal), consistentes: 
 

a) na prestação de serviços à comunidade em entidade a ser 

determinada pelo Juízo da Execução Penal (art. 43, IV, do Código Penal); e 
 

b) na prestação pecuniária mensal no valor de 1 (um) salário 

mínimo atualizado, pelo período da condenação, em benefício de instituição 

social a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal (artigo 45, § 1º, do Código 

Penal). 
 

Fundamento a eleição destas modalidades de penas restritivas de 

direitos no fato de que a prestação de serviços à comunidade faz com que o 

apenado possa resgatar sua pena trabalhando em prol de entidades que objetivam 

o bem estar da própria sociedade, possibilitando, ainda, sua melhor inserção 

social, assim como a prestação pecuniária reverterá em favor de tais instituições. 
 

Neste sentido decisão do TRF 4ª Região no feito n. 

2002.72.00.012653-9. 
 

4. Reparação Civil dos Danos 
 

Sobre a fixação de valor mínimo para a reparação civil dos danos, 

leciona Guilherme Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 691): 

 
 
Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos 

causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido 

formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, 

por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer 

precisa indicar valores e provas suficientes a sustenta-los. A partir daí, deve-se proporcionar 



ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso 

ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver 

formal pedido e instrução específica para apurar o valor do mínimo para o dano, é defeso ao 

julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa. 

 
 

Dessa maneira, deixo de fixar valor para a reparação dos danos 

causados pelas infrações, na forma do artigo 387, IV, do Código de Processo 

Penal, uma vez inexistir nos autos pedido formal neste sentido, com indicação de 

cálculo e provas efetivas de eventual dano. 
 

 

DISPOSITIVO 

 
 

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para: 
 

a) ABSOLVER a ré ROSIANE DE SOUZA da acusação de 

prática do delito tipificado no art. 7º, inciso VII, da Lei n. 8.137/90, por 16 

(dezesseis) vezes em continuidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do Código 

de Processo Penal; 
 

b) CONDENAR a ré ROSIANE DE SOUZA como incursa nas 

sanções previstas no artigo 299 do Código Penal, pela prática do crime previsto 

no artigo 304 do Código Penal, às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa no valor individual de 1/3 

(um terço) do salário mínimo vigente em 25/10/2006 (data do fato). 
 

O valor da pena de multa deverá ser atualizado monetariamente até 

a data do seu pagamento. 
 

A pena privativa de liberdade foi substituída na forma da 

fundamentação. Em caso de conversão (art. 44, § 4º, do CP), o regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto. 
 

CONDENO, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Eventual pleito de assistência 

judiciária gratuita deverá ser direcionado ao Juízo da Execução, e por ele 

decidido. 
 

A ré poderá apelar em liberdade. 
 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
 

Após o trânsito em julgado: 

a) Lance-se o nome da ré no Rol dos Culpados; 

b) Oficie-se ao Juízo Eleitoral para fins do art. 15, III, da CF; 



c) Preencha-se o Boletim Individual Estatístico, de acordo com o 

artigo 809, § 3º, do Código de Processo Penal; 

d) Forme-se Processo de Execução Penal e distribua-se por 

dependência a este Juízo. 
 

Florianópolis, 09 de maio de 2013. 
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