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P.J. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

HABEAS CORPUS NO 52 (8986642) - RIO DE JANEIRO 

RELATOR ORIGINÁRIO 

RELATOR P/ACÓRDÃO 
IMPETRANTE 
IMPETRADA 

PACIENTES 

O EXMº SR. MINISTRO ANSELMO SANTIAGO ( JUIZ 
00 TRF/1ª REGIÃO, CONVOCADO) 
O EXMº SR. MINISTRO CARLOS THIBAU 
JOÃO RIBEIRO DE MORAIS 
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL 00 TRIBUNAL DE JUS 
TIÇA 00 RIO DE JANEIRO 
EOWARO HELAL, GEORGE HELAL, CONSTANTEEN HE 
LAL E JOHN HELAL 

E M E N T A 

PENAL. CRIME FALIMENTAR. TIPICIOAOE. PRESCRIÇÃO.SIMULAÇÃO DE 
CAPITAL PARA OBTENÇÃO DE MAIOR CRÉDITO. 
Como a conduta atribuída 80S pacientes não tipifica a figura 
delituosa prevista no inciso I do art.188 da Lei de Falên
cias, pela qual foram eles denunciados e condenados, a viol~ 
ção do princípio da reserva legal impõe a anulação do acór -
dão impugnado. 
Em conseqüência z restando apenas a sentença de primeiro grau, 
incide a prescrlção extintiva da ação penal. 
Habeas corpus deferido. 

A C Ó R O Ã O 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima in 
dicadas. 

Decide a SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiçe, por I 

maioria, vencidos os Srs. Ministros Relator e William Patterson, 
conceder a ordem, para declarar prescrita a ação penal, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que fi
cam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Custas, como de lei. 
Brasília-DF, 25 de setembro de 1989 (data do julgamento). 

PRESIDENTE 
MINISTRO W LLIAM PATTERSON 

RELATOR P/ACÓRDÃO 
MINISTRO CARLOS THIBAU 

12.39.010.28''''6 
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HABEAS CORPUS NO 52 - RIO DE JANEIRO (REGIST. 898664-2) 

R E L A T Ó R I O 

O SR. MINISTRO ANSELMO SANTIAGO: _ Os irmãos EOWARO 

HELAL, GEORGE HELAL, CDNSTANTEEN HELAL e JOHN HELAL, diretores da 

EMPRESA HELAL S/A - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO, foram denunciados e 

processados como incursos nas sanções dos arts. 186, incisos VI 

e VII, e 188, itens I e 111, todos da Lei de Falências. 

O Juiz de Direito da 22ª Vara Criminal da cidade do 

RIO DE JANEIRO, por onde corriam os autos, julgou procedente a 

ação, apenando os réus em 06 (seis) meses de detenção e substi 
tuiu-a por multa, que fixou em dez dJas-multa, n8 valor unitário de 

03 (três) salários-mfnimos. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO e os réus apelaram. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO , 

pela sua 3ª CAMARA CRIMINAL, julgou prejudicado o recurso da defe 

sa e deu provimento ao do MINISTÉRIO PÚBLICO, para condenar os 

réus pelo crime de simulação de capital para a obtenção de maior 
crédito (art. 188, nº 1, de Lei de Falências),aplicando-lhes as 

penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. A todos conc~ 

deu o "sursis", por 02 (dois) anos, e deixou ao Juiz competante a 

realização da audiência admonitória e as condições do mesmo. 

Inconformados com a majoração da pena, os réus, ora 

pacientes, pelo seu advogado, o Or. JOÃO RIBEIRO DE MORAIS, imp~ 

tram ordem de HABEAS CORPUS contra o respectivo Acórdão da 3ª. 

CÂMARA CRIMINAL, cuja anulação objetivam, dizendo, em síntese 

verbis: 

12.39.010.28/46 
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ttA suposta simulação de capital refere-se 

"ao capital apresentado em 28.04.83", que 

jamais poderia ter em vista a obtenção de 

maior crédito - como requer a figura tíP! 

ca do art. 188, I, da Lei de Falências 

porque, já anteriormente, no dia 20 do mes 

mo mês e ano, HELAL S/A - COMÉRCIO E IMPOR 

TAÇÃO confessava a sua falência que veio 

a ser decretada dois dias depois, ou seja, 

em 26.04.83; que o Acórdão confundiu omis 

são de lançamentos contábeis -consistentes 

na não contabilização da totalidade dos 

encargos financeiros - com ação física bem 

diversa, simulação de capital; que a omis 

são de encargos financeiros para a oculta 

ção de um patrimônio líquida negativo nada 

tem a ver com a simulação de capital, não 

havendo, por conseguinte, entre os funda 

mentos e a decisão do Acórdão, qualquer co 

nexãoj que haveria ser tão íntima como a 

que existe, em lógica, entre as premissas 

e a conclusão; que a contradição entre os 

motivos de fato e de direito; a inadequ~ 

ção do fato à norma, importa em neglige~ 

ciar o princípio da reserva legal, na med! 

da em que se transforma em porta aberta p~ 

ra a punição de fatos atípicos (fls. 2/8). 

O presente HABEAS CORPUS foi impetrado com pedido 

de liminar visando a suspensão da audiência admonitória até o 

julgamento do "writ", o que foi concedido pelo Exmº. Sr. MINISTRO 
WILLIAM PATTERSON na ausência 

JOSÉ CANOIOO (f1.443). 

12.39.010.28/46 

do RELATOR, o Exmº. Sr. MINISTRO 
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As informações solicitadas foram prestadas pelo Des. 

PRESIDENTE DA 3ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE 

JANEIRO, consoante ofício vasado nos seguintes termos: 

12.39.010.28/46 

"Em atenção aos termos do of. nº 1659, de 

30 de junho p.p., desse TRIBUNAL, e a fim 

de instruir o julgamento do HABEAS CORPUS 

nº 52-RJ, registro nº 89.0008664-2, imp~ 

trado em favor de EOWARD HELAL,~~, 

CONSTANTEEN HELAL e JOHN HELAL, venho pre~ 

tar a V.Exª. as seguintes informações: 

Dl. - Foram os réus denunciados pelos cri 

mes dos arts. 186, VI e VII, e 188, I e 

11, da Lei de Falências (fls. 2/5), em 

27.01.86, recebida a denúncia no dia 30 

seguinte. 

02. - A sentença, proferida pelo Dr. Juiz 

da 22ª Vara Criminal em 15.12.86, condenou 

os quatro réus a 06 (seis) meses de dete~ 

ção, pena esta substituída por 10 (dez 

dias-multa, no valor de 03 (três) salários 

mínimos (fls.87/92). 

03. - O M.P. apelou pedindo a exasperação 

da pena imposta e o cancelamento da substl 

tuição concedida pela sentença (fls. 95/96). 

Também apelaram os réus pleiteando a absol 

vição, caso não reconhecida a nulidade da 

ação penal. 

04. - A PROCURADORIA DE JUSTIÇA em longo 

PARECER (f1s.152/155) opinou pelo provime~ 

to do recurso do M.P. 

05. - Esta CAMARA, em decisão unânime, de 

28.12.87 (f1s.157/165) deu previmento ao 

.~~ 
II 
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recurso do M.P. para condenar os réus pelo 
crime do art. 188, l, da Lei de Falências, 
impondo-lhes a pena reclusiva de 01 (um 
ano e 06 (seis) meses, concedido a todos 
o Itsursislt. 

Tal decisão, como se vê do Acórdão, apoio~ 

-se, sobretudo, no relatório do sindico 
(fls. 97/199 do apenso) e no laudo perl 

cial (fls.18/24j 29/31), peças que, igua! 
mente, acompanham as presentes 

çeies. 

informa 

Os embargos de declaração manifestados p~ 
los réus foram rejeitados, por decisão unâ 
nime (f.172)1t. 

A douta SUBPROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, em 

PARECER firmado pelo Dr. CLÁUDIO LEMOS FONTELES, opina pelo inde 
ferimento do pedido, cassada a liminar acautelatória fls. 

490/494). 
E o relatório . 

•. I .-/ 

jr[V 

12.39.010.28/46 
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HABEAS CORPUS NO 52 - RIO DE JANEIRO (REGIST. 898664-2) 

V D T D 

O SR. MINISTRO ANSELMO SANTIAGO: - (RELATOR) - As 

decisôes de lº e 2º graus têm pa! sllfirientemente oravado o crime 
de simulação de capital para a obtenção de maior crédito,previsto 

no art. 188, item l, da Lei de Falências. 

verbis: 

12.39.010.28/46 

Na sentença que prolatou, o Juiz de lº grau declara, 

"Na escrituração as dividas não foram to 
das consideradas no balanço, o que aeasio 

nau a apresentação de um patrimônio acima 

do real. Se todos os lançamentos fossem 

feitos o patrimônio líquido seria negativo. 

,? 
i,~ 

,j \ 
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A empresa apresentou às instituições fina~ 

ceiras um patrimônio líquida positivo 

obtendo, assim, os empréstimos. O balanço 

positivo seria uma exigência das financei 

ras para os empréstimos. Não importa que 

tenham sido dadas, também, garantias reais 

dos bens pessoais dos acusados. A situação 

da empresa era fundamental para a obtenção 

dos empréstimos, já que foram eles feitos 

às empresas e não aos acusados, individua! 

mente. O ilícito denunciado está devidamen 

te confirmado". (344/349). 

Tal pronunciamento baseou-se, por certo, no laudo 

pericial firmado pela LONDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES, 

encarregada da realização dos serviços de perícia contábil nos 

AUTOS DA MASSA FALIDA HELAL S/A - COMÉRCIO E IMPORTAÇAO. 

CURADOR: 

12.39.010.28/46 

Diz o laudo pericial: 

" ... respostas_aos pedidos de esclarecimento do Sr. 

b) pergunta: 

Se os encargos financeiros aludidos na 

alínea .Q., i tem l, foram contabilizados re 

gularmente. 

Resposta: 

Os encargos financeiros aludidos na ali 

nea .Q., item l, foram contabilizados pa~ 

cialmente. Como exemplo, a perícia aponta 

o contrato nº 0491-01035-5, constante do 

extrato de conta - processo de habilitação 
nQ 3 235 do BANCO BAMERIIOJS DO BRASIL S.A. 

cujos encargos não estavam conta~ilizados 
I 
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(Doc.6) e demonstrativo anexo ao LAUDO 

relativo aos "Contratos de Financiamentos" 

(DoC. 07). 

C) Pergunta: 

Se as irregularidades apontadas na alinea 

~, item I, e no item VI, implicaram na 

simulação do capital apresentado em 

28.04.83. 

Resposta: 

Caso a COMPANHIA houvesse contabilizado a 

totalidade dos encargos financeiros a 

débito do Resultado na competência de cada 

exercício, o patrimônio líquido demonstra 

do em 28.04.83 seria negativo, e em canse 

qUência o capital social estaria totalmen 

te absorvido (fl.486). 

o Acórdão firmou-se no laudo pericial em questão e 

no Relatório do Síndico. Destaco do Ac6rdão a seguinte passagem: 

12.39.01 0.28/46 

liMas, o delito de maior gravidade, ou seja, 

a simulação de capital para a obtenção de 

maior crédito, também restou confirmado 

Basta verificar-se o relatório do Sindico, 

às fls. 197/199, dos autos do inquérito j~ 

dicial em apenso, e o laudo pericial técnl 

no de fls. 18/24 e 29/31, destes autos, 

que se conclua pela responsabilidade criml 

nal dos acusados, pois é a perícia que 

respondendo ao quesito sobre se as irreg~ 

lar idades apontadas implicaram na simula 

ção do capital apresentado em 28.04.83 

afirma in verbis: "Caso a COMPANHIA houves 

se contabilizado a totalidade dci~ encargos 
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financeiros a débito do Resultado na comp~ 

tência de cada exercício, o patrimônio li 

quido demonstrado em 28/04/83 seria negatl 
VD e, em conseqOência, o capital social es 

taria totalmente absorvido". Ora, essa si 

mulação foi que, exatamente, tornou possi 
vel a tomada de créditos ocorridos junto a 

várias instituições financeiras, o que não 

aconteceria se a ação criminosa não tives 
se sido praticada. Nem se diga que também 

foram oferecidas garantias reais dos bens 
pessoais dos réus, pois o que respaldou a 

obtenção dos empréstimos foi a aparente si 

tuação da empresa, uma vez que foram fei 

tos a esta e não àqueles. 

alegação de que teria não 
Finalmente, a 

havido prejuízo 

aos credores é despicienda. Os delitos em 

apreço são de perigo abstrato independendo 

da efetivação de dano a outrem, sendo, ad~ 

mais, de consumação antecipada, o que elide 

eventual propugnação de tentativa. O Juízo 

de reprovação foi adequadamente formulado, 

porém equivocou-se na aplicação da pena , 

eis que abstraiu o crime do artigo 188 

nQ l, que deve prevalecer sobre os do arti 

go 186 nQs IV e V da Lei de Falências 

consoante pacífica jurisprudência dos TRI 

BUNAIS" (fls.470/474). 

o Relatório do Síndico, referido na Acórdão, ao fa 

lar sobre "As Causas Determinantes da Falência", declara: 

12.39.010.28/46 

"Adotou-se um plano básico de recuperação 

da sua saúde financeira consistindo ames 

mo na obtenção 

cários, alguns 

de diversos empréstimos ban 
'\ -

destes com base. n~ R/UÇãO 

I {:/ J.v'J / 
Ij '.'IUV 

J 

\ 
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, 2.39.010.28/46 

nQ 63/67, do BANCO CENTRAL, que consiste 

em repasse de mútuos em dólares, o que ta~ 

bém não foi suportado pela mesma, ocorren 

do como desfecho de tal situação a referi 

da confiss~o". (fl.266) 

E adiante informa: 

"Ocorreu portanto um aumento de capital na 

ordem de Cr$ 1.800.000,00 (Hum milhão 

oitocentos mil cruzeiros) por incorporação 

de reservas, gerando uma distribuição de 

1.800.000 novas quotas de capital por boni 

ficação, as quais foram distribuídas aos 

sócios em partes iguais à exceção do sócio 

HELAL S/A - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO, o que 

implicaria em grande lesão ao patrimônio da 

Companhia. Entretanto, configura-se um 

constante repasse de capital da coligada 

para a Companhia como se depreende do item 

VIII do laudo em apenso e, ainda que tal 

repasse não fosse suficiente para o devido 

ressarcimento, tal apropriação de capital 

por parte dos sócios se diluiria fatalmen 

te na medida em que todos os seus bens mó 

veis e imóveis foram dados ~omo garantias 

reais em operações em prol da Companhia e 

de sua coligada, além de já haverem sido 

arrecadadas as quotas pertencentes à fali 

da pela MASSA. 
Conclue-se, então, que a causa determinan 

te da falência foi a promiscuidade consta 

tada nos negócios da falida, sendo seu 

exemplo maior a obtenção de recursos finan 

ceiros junto à terceiros em no~e ,d~esma 

I ~ 
!~r\'J ~ 
J\ 
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e sua total aplicação em estoques de baixa 
lucratividade". (f1.267) 

Como bem salienta a douta SUBPROCURADORIA GERAL DA 
REPÚBLICA, no PARECER de f15.490/494, in verbis: 

"Portanto, incorreta a asserção de que "a 
simulação de capital referia-se ao aprese~ 
tado em 28.04.83 11

, como se tudo tivesse 

concluído a tal momento. Não! O que irre 
torquivelmente constatou a perícia foi que 

"a cada exercício financeiro", os réus si 

mulavam o capital, para persistirem na 

obtenção de maior crédito junto às insti 

tuições financeiras. Assim, tal 

tudo tem a ver, perfeitamente, 
simulação' 

encaixando 

-se no tipo descrito no artigo 188, I, da 

Lei de Falências, que justo pune. 

"I - a simulação do capital para obtenção 

de maior crédito". 

Crime de perigo que é, à sua consumação ba~ 

ta a constatação dos artifícios de simula 

ção - no caso a perícia é peremptória, a 

propósito -, figurando os empréstimos de 

capital que efetivamente alcançaram os 

réus, como dado de exaurimento a ser sop~ 

sado na fixação do quantum sancionatário". 

Com destaque, salienta também a douta SUBPROCURADO 

RIA GERAL DA REPÚBLICA que a "instância recursal, com todo o 

acerto, corrigiu "o equívoco do magistrado singular ao estabele 

cer a sanção porque, desatento a que o delito de simulação do ca 

pital é mais grave do que as também constatadas irregularidades 

de escrituração, tratadas no artigo 186, por estes delitos mais 

12.39.010.28/46 

I \ (J, 
I 

v 
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leves, no mínimo legal apenara o réu". 

Em tais considerações, que tomo por empréstimo 
fundamento o meu voto. 

Nego a ordem e C~S?O a 1im' ar 
E o meu voto. ! 

1"'./ 
acautelatória. 

12.39.010.28/46 
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HABEAS CORPUS Nº 52 (89.000B664-2) - RIO DE JANEIRO 

V_-,O,,-_-,T-,_~O 

(VISTA) 

O EXMº SR. MINISTRO CARLOS THIBAU (RELATOR): -

Diretores da empresa Helal S.A. Comércio e Importa-

ção, que teve sua falência decretada em 26.04.83 (fls. 177/178~ 

foram denunciados pela prática dos crimes falimentares tipifica-

dos nos arts. 186, VI e VII, e 188, I e 111, da Lei de Falência& 

12.39.010.28/46 

Segundo a denúncia, 

"Examinados os livros obrigatórios da fa 
lida, concluiu a pericia que os denunciados ~ 
na administração da empresa, praticaram di
versos atos delituosos, tais como: 
1. Escrituração atrasada, lacunosa e con
fusa. Verificou-se através do exame pericial 
que os registros contábeis realizados na con 
tabilidade da matriz, principalmente no perío 
do de 1º de março de 1982 a 28 de abril de T 
1983, foram feitos de forma lacunosa e confu
sa e que causaram distorções nos saldos das 
contas pratrimoniais e de resultados. Assim 
é que os lançamentos nas contas de Fornecedo
res, Empréstimos Bancários, Duplicatas a Re
ceber e outras de natureza analitica foram 
realizados por partidas mensais de uma única' 
vez, enquanto que os encargos financeiros in 
cidentes sobre os empréstimos bancários não 
foram integralmente provisionados por ocasião 
do balanço patrimonial de 28 de fevereiro de 
1983. Tais irregularidades permitiram que os 
denunciados no seu último balanço um capital 
social que não pode ser considerado real. 
1. Simulação de capital para obtenção de 
maior crédito. Os denunciados, na administra
ção da falida, não vinham contabilizando a to 
tal idade dos seus encargos financeiros à dé~ 
bito do Resultado na competência de cada exer 
cicio. Tais omissões verificadas na contabill 
dade da Falida permitiram que seus administra 
dores apresentassem em 28.04.83 um patrimônio 
líquido irreal que, corrigido, seria negativo 
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e, conseqüentemente, resultaria num capital 
social totalmente absorvido, fatp esse que di 
ficultaria ou mesmo impossibilitaria as diver 
sas tomadas de crédito que ocorreram junto às 
várias instituições financeiras. 
3. Falta de apresentação do balanço à rubri 
ca do juiz. Verificou a perícia que às fls~ 
383 a 391 do Livro Diário nº 27, registrado r 

na JUCERJA sob o nº 12.01.4648 de 07.12.83,on 
de está transcrito o balanço patrimonial le~ 
vantado em 27 de fevereiro de 1982, não con
tém as assinaturas da diretoria e do contador 
responsável, nem consta o visto do juiz. 
4. Desvio de bens. Constatou a perícia que 
os denunciados, através de diversas altera
ções contratuais, desviaram da falida em fa
vor deles parte das cotas que representavam a 
participação dela como sócia na Helal Hoteis, 
Empreendimentos e Turismo Ltda., reduzindo es 
sa participação de 50,13333% para apenas15,04% 
Como demonstram as citadas alterações contra
tuais (does. em anexo), as quotas de capital 
distribuidas por bonificação pela Helal Ho
téis, Empreendimentos e Turismo Ltda., foram 
cedidas sem ônus aos sócios pessoas físicas ' 
(ora denunciados), em detrimento ~n sócio He 
lal S.A. Comércio e Importação. 

Tais fatos tiveram a efetiva participa
ção dos denunciados que, nos termos do esta
tuto social da falida, tinham amplos e iguais 
poderes na administração da empresa." 
(fls. 261/262). 

o MM. Juiz condenou os réus pelos dois incisos do 

art. 186 e pelo inciso I do art. 188, fixando-lhes a pena de' 

seis meses de detenção, que substituiu por multa (fls. 344/349). 

Dessa decisão apelaram as partes, havendo a 3ª Câma 

ra Criminal do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dado pr~ 

vimento apenas ao recurso do MP para aumentar a pena privativa ' 

de liberdade para um ano e seis meses de reclusão porque, embora 

devesse ser observado o princípio da unidade das penas, por se ' 

tratarem de crimes falimentares, deveria prevalecer a pena rela-

tiva ao delito mais grave, ou seja, o do art. 188, I, que tipi

fica a simulação de capital para obtenção de maior crédito. 

o apelo dos réus não foi conhecido (fls. 419/423). 

12.39.010.28/46 
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Em favor dos condenados foi, então, impetrado o pre

sente habeas ~orpus, para anular-se o acórdão e decretar-se a 

prescrição dos crimes, em fundamentação assim resumida pelo emi-

nente relator, Ministro Santiago Figueira: 

"A suposta simulação de capital refere-se li ao 
capital apresentado em 28.04.83 1

', que jamais 
poderia ter em vista a obtenção de maior cré 
dito - como requer a figura típica do art.18~ 
I, da Lei de Falências - porque, já anterior 
mente, no dia 20 do mesmo mês e ano, HELAL ' 
S/A - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO confessava a sua 
falência que veio a ser decretada dois dias 
depois, ou seja, em 26.04.83; que o Acórdão I 

confundiu omissão de lançamentos contábeis 
consistentes na não contabilização da totali
dade dos encargos financeiros - com ação fí
sica bem diversa, simulação de capital; que a 
omissão de encargos financeiros para a oculta 
ção de um patrimônio líquida negativo nada 1 

tem a ver com a simulação de capital, não ha
vendo, por conseguinte, entre os fundamentos' 
e a decisão do acórdão, qualquer conexão; que 
haveria ser tão íntima como a que existe, em 
lógica, entre as premissas e a conclusão; que 
a contradição entre os motivos de fato e de I 

direito; a inadequação do fato à norma, impo~ 
ta em negligenciar o princípio da reserva le
gal, na medida em que se transforma em porta 
aberta para a puni~ão de fatos atípicos." 

o pedida de ~abeas ~orpus foi indeferido pelo ilus

tre relator que, com base no relatório do síndico da massa fali 

da e no laudo pericial, entendFu estar tipificado o delito de si 

muI ação de capital. 

Como fez o ilustre relator, destaco os seguintes es-

clarecimentos do perito a duas perguntas do Dr. Curador de Mas-

sas: 

12.39.010.28'46 

"b) Pergunta: 
Se os encargos financeiros aludidos na alínea 
d, item I, foram contabilizados regularmente. 
Resposta: 
Os encargos financeiros aludidos na alínea ~ 
item I, foram contabilizados parcialmente. Co 
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mo exemplo, a perícia aponta o contrato nº' 
0491-01035-5, constante do extrato de conta -
processo de habilitação nº 3 235 do BANCO BA
MERINDUS DO BRASIL S.A. , cujos encargos não 
estavam contabilizados (Doc. 6) e demonstra
tivo anexo ao LAUDO relativo aos "Contratos ' 
de Financiamentos" (Doc. 07). 
C) Pergunta: 
Se as irregularidades apontadas na alínea e, 
item I, e no item VI, implicaram na simulaçao 
do capital apresentado em 28.04.83. 
Resposta: 
Caso a COMPANHIA houvesse contabilizado a to
talidade dos encargos financeiros a débito do 
Resultado na competência de cada exercício, o 
patrimônio líquida demonstrado em 28.04.83 se 
ria negativo, e em conseqüência o capital so~ 
cial estaria totalmente absorvida" (fl.486). 

Ora, data venia do ilustre relator, se a acusação 

feita aos réus é a de haver contabilizado apenas parcialmente os 

encargos financeiros da empresa, de modo a aparentar melhor pa

trimônio liquido e melhores resultados a cada exercício, o crim~ 

de certo, não é o de simulação de capital. 

12.39.010.28/46 

A respeito esclarece TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE: 

"No nº I, a lei pune o devedor que simu 
lou o capital para obter maior crédito. 

A empresa mercantil, singular ou coleti
va, por mais modesta que seja, necessita de ' 
"capital", termo que pode ser empregado em vá 
rios sentidos, mas que, no dispositivo, esta 
para exprimir o montante, em dinheiro, dos va 
lores ou bens, que o dono ou os donos da em-' 
presa realmente contribuíram para possibili
tar a sua exploração. 

É da essência das companhias e socieda
des comerciais, diz o art. 287 do Cód. Comer
cial, que o objeto e o fim a que se propõem' 
seja lícito e que cada um dos sócios contri
bua para o seu capital com alguma quota,ou es 
ta consista em dinheiro ou em efeitos e qual~ 
quer sorte de bens, ou em trabalho e indús 
tria. 

Qualquer que seja o modo de composição ' 
do capital, qualquer seja o processo adotado' 
para a sua realização, o capital é sempre re
presentado por uma cifra que, salvo aumento' 
ou diminuição, fica sempre a mesma através ' 
das mutações por que passa o patrimônio. Con~ 
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titui a primeira garantia dos credores. Têm 
estes, por isso, interesse em saber a quanto' 
monta o capital do comerciante e como foi ele 
realizado. Por ele se aferem os lucros Ou pr~ 
juízos. 

Declarando no Registro do Comércio, nos 
papéis de correspondência Ou pela imprensa, a 
existência de um capital efetivamente realiza 
do, quando não é verdade, ou só o foi aparen~ 
temente, é positivo que o fim visado pelo co
merciante é atrair terceiros, convidando-os a 
entrar em relações de negócios. A esses apre
senta uma garantia fictícia. Não assim, quan 
do o comerciante declara um capital e explica 
a maneira por que foi realizado Ou vai sê-lo, 
e isso corresponde ou correspondeu à realida
de. Pode o comerciante declarar que o capital 
é de Cr$ 200.000,00, uma parte realizada à ' 
vista e a outra à medida que for sendo neces
sário. 

A simulação do capital ocorre quando a ' 
cifra, que o exprime, não representa, porque 
exagerada, o valor real das contribuições, em 
bens ou dinheiro, que o comerciante singular' 
ou os sócios da sociedade mercantil fizeram ' 
para a constituição do mesmo capital. A simu
lação, portanto, na verdade, se dá nas entra
das fictícias de dinheiro ou no excessivo va
lor dado aos bens. 

A simulação será fraudulenta se houve o 
intuito de prejudicar a terceiros, ou infrin 
gir preceito de lei. 

Na hipótese, há de ficar provado o moti 
vo determinante da simulação - a obtenção de 
maior crédito. lI 

(in "Comentários à Lei de FalênCias, 
IIT, Forense, 1955, pág. 334/335). 

volume 

Do mesmo modo, WALDEMAR FERREIRA, em seu "Tratado de 

Direito Comercial", sob o título de "O entendimento do preceito'~ 

assinala que: 

12.39.010.28/46 

"Sendo, de outro lado, indispensável qu~ 
na sociedade mercantil, ao menos um dos só
cios contribua com alguma quota, ou esta con 
sista em dinheiro ou em efeitos e qualquer ' 
sorte de bens, como determina o art. 287 do ' 
Código Comercial, este mesmo exigiu, no art. 
302, nQ 4, que se designe, na escritura, par
ticular ou pública, por que ela se constitua, 
a quota com que cada um dos sócios entre para 
o capital, importando a soma de todas as qu~ 
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tas no montante do capital. Se anônima a so
ciedade, também determina o Decreto-lei nQ ' 
2.627, de 26 de setembro de 1940, que no pros 
pecto e nos estatutos se fixem, em dinheiro' 
nacional, o montante do capital e o valor no
minal das ações, em que se divida. 

O capital portanto tem que constar,exata 
e lealmente, em cifras precisas. Quando se 
mencione em números maiores que os rigorosa-' 
mente empregados e subscritos, a fim de em
prestar ao comerciante individual Ou à socie
dade maior crédito do que, efetivamente, po
dia fruir, isso caracteriza o crime punido ' 
com a pena de reclusão de um a quatro anos. O 
ânimo de fraudar transparece quando, na falên 
cia, postas as cartas sobre a mesa, se veri~ 
fica que o capital declarado e registrado é, 
efetivamente, maior do que o empregado. É a 
figura geralmente conhecida por capital agua
do, principalmente quando realizado com bens, 
estimados ou avaliados em quantias incompatí
veis com a realidade." 
(Ob. cit, vaI. 15, 1966, Editora Saraiva, pá
ginas 460/461). 

Esse também é o ensinamento de JOSÉ DA SILVA PACHE 

CO, in verbis: 

12.39.01 0.28/46 

"Simulação de capital para obter maior 
crédito - Caracteriza-se o crime previsto pe
lo art. 188, I, toda vez que, com a falência, 
houver: 

a) simulação de maior capital ou de maio 
res recursos ou maior ativo que o normal ou' 
verdadeiro; 

b) objetivo de obtenção de maior crédi
to ou maiores vantagens. 

O falido que anuncia, divulga ou comuni
ca ter um capital que não possui ou ter bens 
ou um ativo, que, na realidade, não tem, vi
sando, com isso, obter maior crédito ou maior 
facilidade de crédito, está incurso nas penas 
do art. 188, I. 

Podem ser exemplos deste tipo de ato frau 
dulento os seguintes: 

a) entregar aos bancos ou financeiras re
latórios, memoriais ou exposições, enfatizan
do capital, bens e ativo, que não correspon-' 
dem à realidade; 

b) fazer e difundir prospectos ou publi
cações, ainda que internas, aparentando capi 
tal, ativo e bens que não possui; -

c) divulgar em revistas ou jornais idên
ticos artifícios; 
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d) juntar, ao pedido de con.cordata pre
ventiva, balanço, inventário Ou ielatório, a
parentando capital, bens ou ativo maior do 1 

que o real." 
("Processo de Falências e Concordata", Foren
se, 1986, página 926). 

Parece-me, pois, em princípio, que o delito apurado' 

pela perícia seria aquele tipificado no inciso VII, do art. 188 

(omissão, na escrituração obrigatória ou não, de lançamentos que 

dela deveriam constar), mas nunca o do inciso I. Como, porém, o 

crime de omissão de escrituração não chegou a ser objeto de exa

me na ação penal, não há porque eu deva sobre ele adiantar juí-

ZO,neste momento. 

A falta de tipicidade do crime previsto no inciso I' 

do art. 188, mais se evidencia quando, inobstante haver a falên 

cia sido decretada em 26.04.83, o acórdão impugnado considera,p~ 

ra efeito da caracterização do delito, o patrimônio líquido da 

falida supostamente demo~strado em 28.04.83, ou seja, alguns dias 

depois da quebra. 

Como se sabe, os crimes falimentares estão previstos 

no Decreto-Lei nº 7.661/45 e têm algumas peculiaridades em rela-

ção aos delitos tipificados no Código Penal. 

Em primeiro lugar, os delitos como o que se examina' 

são antefalimentares, isto é, praticados antes da quebra. Por i~ 

so são condicionados porque exigem, como denominou VON LISZT,uma 

condição objetiva para a punibilidade, que é a decretação da fa-

lência, sem o que não poderão ser apenados os agentes, embora 

presentes a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Nos 

crimes pós-falimentares (caso do art. 189), a falência é p~essu

posto dos delitos, e não condição de punibilidade. 

12.39.010.28/46 
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Por isso que pré ou antefalimentar, o crime de 51-

mulação de capital não poderia se referir a evento supostamente' 

ocorrido depois da decretação da falência, por absoluta impossi-

bilidade de alcançar seu objetivo, de obtenção de maior crédito 

para a falida. 

Quanto 80S crimes dos incisos VI e VII, do art. 186, 

recorde-se que as penas respectivas foram absorvidas pela pena 

do delito mais grave face ao principio da unidade ou "unitarieda 

de", como o chamava OSCAR STEVENSON. 

Como quer que seja, a falta de tipicidade em relação 

ao crime previsto no art. 188, I, da Lei de Falências,viola o r 

princIpio da reserva legal e caracteriza justa causa ensejado-

ra da anulação do acórdão impugnado. 

Uma vez anulado o aresto resta a sentença condenató-

ria de primeira instância, impondo-se o exame da prescrição da 

punibilidade, levantada pela impetração. 

A respeito do tema o professor MANOEL PEDRO PIMENTEL 

teceu as seguintes considerações: 

12.39.010.28/46 

110S crimes falimentares estão regidos por 
lei especial, que contém, inclusive, algumas 
regras a respeito da prescrição. 

Enquanto o Código Penal fixa o dies a quo 
dos prazos prescricionais, para os crírTIes-co
muns, nos arts. 111 e 112, estabelecendo nor 
mas gerais a respeito 1 a Lei de Falências re~ 
gulamentou o início da contagem do lapso ter
minativo do poder-dever de punir do Estado, 
relativamente às infrações nela previstas 1 es 
tabelecendo, igualmente, o período de tempo 
que marca a prescrição dos crimes falimenta- t 

res, forma de extinção da punibilidade. 
Tais regras estão contidas no art. 199 1 

da lei falimentar, que assim se inscreve: 
"A prescrição extintiva da punibilidade' 

de crime falimentar opera-se em dois anos. 
"Parágrafo único. O prazo prescricional' 
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começa a correr da data em que transitar em ' 
julgado a sentença que encerrar a falência ou 
que julgar cumprida a concordata". 

Duas principais alterações, portanto, 
trouxe a lei à disciplina da prescrição dos 
crimes falimentares: a primeira relacionada' 
com o prazo, e a segunda, com o dies a quo.Es 
ta última alteração causou celeu~com infin 
dável dissídio jurisprudencial, afinal resol~ 
vida pela Súmula 147 do egrégio STF. 

Esta S6mula tem o seguinte teor: .rA pres 
crição do crime falimentar começa a correr da 
data em que deveria estar encerrada a falên
cia, ou do trânsito em julgado da sentença que 
a encerrar ou que julgar cumprida a concorda
tal!. 

Três correntes jurisprudenciais formaram 
se em torno da questão, desde que a Lei de Fa 
lências entrara em vigor. 

A primeira, e a mais antiga, era rígida' 
quanto ao modo de interpretar o disposto no 
art. 199, somente admitindo a prescrição do 
crime falimentar a partir da data da sentença 
que declara extinta, ou encerrada, a falênci~ 
ou que julga cumprida a concordata. 

A segunda, mais liberal, admitiu que a 
própria lei especial estabeleceu o prazo de 
dois anos para que a falência se encerrasse . 
Portanto, uma vez declarada a quebra por sen
tença, a prescrição estaria consumada em qua 
tro anos (dois para o presumido encerramento! 
da falência e outros dois referentes ao pra
zo prescricional fixado pela lei). 

Esta corrente defendia uma interpretação 
mais favorável do disposto no art. 132, § 1º, 
da Lei de Falências. 

A terceira t que é a mais liberal, sob cer 
to aspecto, admitiu que o recebimento da de~ 
núncia marca o início do prazo prescricional, 
aplicando, portanto, as regras gerais do Có
digo Penal, que não foram expressamente derro 
gadas pela Lei de Falências. Quanto ao prazo~ 
entretanto, havendO fixação especial na Lei 
de Quebras, será sempre de dois anos. 

Portanto, se entre a data do recebimento 
da denúncia e a data da sentença penal conde
natória decorrer prazo superior a dois anos, 
a prescrição será reconhecida. 

Esta corrente encontrou ressonância no 
egrégio STF de algum modo, pois o Excelso Pre 
tório fixou entendimento de que as causas in
terruptivas da prescrição previstas no Código 
Penal aplicam-se também aos crimes falimenta
res. 
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Resultou, em conseqüência, a Súmula 592, 
que dirimiu qualquer dúvida: "Nos crimes fa
limentares aplicam-se as causas interruptivas 
da prescriçêo previstas no Código Penal"." 
("Crimes Falimentares", "Revista dos Tribu
nais", vaI. 622,pág. 253/254.) 

Como a sentença declaratória da falência é de 26.04.83 

(fI. 177), a denúncia foi recebida em 30.01.86 (fl. 260) e a sen 

tença. condenatória data de 15.12.86 (fls. 344/349), concluo que 

a prescrição operou porque já decorridos mais de seis anos da 

sentença de quebra, mesmo considerando-se as causas interrupti-' 

vaso 

Ante o exposto, peço venia ao eminente relator para 

conceder o habeas corpus, anulando o acórdão impugnado e, em co~ 

seqüência, declarando prescrita a ação penal movida contra os p~ 

cientes. 

É como voto. 

12.39.010.28/46 
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HABEAS CORPUS N° 52 - RIO DE JANEIRO 

V O T D 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE: - Sr Presidente, na 

assentada em que se iniciou este julgamento,recordo que fiz 

um breve comentário, muito embora não estivesse ainda na mi

nha vez de proferir o voto, dizendo que a minha impressão ini 

eial era a de que não havia simulação de capital, que vejo, 

agora, robustecida pelo excelente voto que acaba de proferir 

o eminente Ministro Carlos Thibau, com apoio em escólios dou

trinários da maior envergadura. 

Peço vênia ao eminente Ministro-Relator para acom 

panhar a divergência. 

, 
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LAL, GEORGE HELAL, CONSTANTEEN HELAL E JOHN HELAL. 

DECISAo: A TURMA, por maioria, vencidos os Srs. 
Ministros Relator e William patterson, concedeu a ordem, para I 

declarar prescrita a ação penal. Lavrará o acórdão o Sr. Minis
tro Carlos Thibau (25.09.89). 

Os Srs. Ministros Costa Leite e Oias Trindade vo 
taram com o Sr. Ministro Carlos Thibau. Presidiu o julgamento o 

Sr. Ministro William Pattersan. 
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