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RELATOR DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

R E L A T Ó R I O

O representante do Ministério Público com

atribuições  na  11ª  Vara  Criminal  desta  Capital

denunciou Maurício Alves da Costa como incurso nas

sanções do artigo 171, c/c 71 do Código Penal.

Segundo a exordial, em data anterior a

25/06/1012, o denunciado, na condição de professor

do CEFRAN – Centro Educacional Ferreira Rodrigues –

Rua 08, n. 594, Galeria Belle Mode, Setor Central,

nesta  Capital,  com  o  intuito  de  obter  para  si

vantagem  ilícita,  induziu  e  manteve  em  erro,

mediante  ardil,  cerca  de  66  (sessenta  e  seis)

estudantes  do  citado  estabelecimento  de  ensino.
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Logrou, com isso, vantagem econômica indevida no

valor de R$150,00 (cento e cinquenta) de cada vítima,

referente  á  venda  de  material  didático,  que  não

foram entregues às vítimas. 

Consta, ainda, que as vítimas pagaram a

Maurício certa quantia em dinheiro (normalmente cento

e cinquenta reais),  para a realização de prova, que

tinha por escopo a certificação de conclusão do 2º

Grau,  na  cidade  de  Ituiutaba/MG,  na  data  de

24/06/2012, porém não efetuadas. 

Em  23/06/2012,  o  acusado  entrou  em

contato com a vítima Cláudia Cristina, comunicando

que a referida prova havia sido cancelada e que

seria  realizada  em  data  futura.  Luís  Henrique,

desconfiado,  também  efetuou  o  pagamento  via

internet. No dia da prova, Luís Henrique realizou o

certame e verificou que seus colegas não estavam

inscritos.

Maurício,  de  posse  do  numerário,

aproximadamente  R$8.000,00  (oito  mil  reais),

pertencentes  aos  alunos,  tentou  empreender  fuga.

Acionada  a  polícia,  o  acusado  foi  preso  em  sua

residência,  onde  foram  apreendidas  cópias  de

documentos pessoais das vítimas.  
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A denúncia foi recebida no dia 09/10/2012

(f. 07). 

Citado  (f.  30),  o  acusado  apresentou

resposta  à  acusação,  por  defensor  constituído
(f.15/16).

Concluída a instrução probatória  (DVD de

f. 156 e interrogatório de f. 178/180) e apresentadas as

alegações finais pelas partes (f. 215/223 e 225/229),

sobreveio a sentença que condenou Maurício Alves da

Costa nas sanções do artigo 171, c/c 71 do Código

Penal. 

Foi-lhe imposta a pena de 01 (um) ano e

08  (oito)  meses de reclusão,  em  regime aberto,  que

foi substituída por duas restritivas de direitos,

além de 50 (cinquenta) dias-multa, à fração mínima. 

O sucumbente foi intimado da sentença em

27/08/2014  (f.  286).  O  apelo,  interposto  em

27/06/2014 (f. 247).

Nas razões (f. 251/256), a defesa alega que

Maurício cometeu,  no  máximo,  um  ilícito  civil  e

não criminal, até porque não restou caracterizado o

dolo na sua conduta. Logo, deve ser absolvido nos

termos  do  artigo  386,  III,  do  Código  Processo

Penal. 
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Alternativamente,  requer  a  redução  da

pena para o mínimo legal, assim como a pecuniária

que foi substituída.

Nas  contrarrazões  aportadas,  o

representante  ministerial  manifestou-se pelo

conhecimento e desprovimento do apelo (f. 258/269).

A ilustrada Procuradoria de Justiça, em

parecer da lavra do Dr.  Sérgio Abinagem Serrano,

pronunciou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. 

À douta Revisão. 

Goiânia, 05 de dezembro de 2014. 

DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

R E L A T O R
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 232134-16.2012.8.09.0175

PROTOCOLO Nº 201292321342

COMARCA DE GOIÂNIA

APELANTE     MAURÍCIO ALVES DA COSTA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

V O T O

Próprio  e  tempestivamente  exercitado,

conheço do recurso de apelação agitado por Maurício

Alves da Costa. Seu propósito é obter a reforma da

sentença que o condenou por estelionato.

Para  ter  excluída  sua  responsabilidade,

o  apelante  sustenta  que  não  houve  dolo  na  sua

conduta. Afirma que o ilícito praticado restringe-

se à órbita civil, portanto, não reclama a atuação

do  Ministério  Público.  Assim,  quer  que  seja

absolvido  com  fundamento  no  artigo  386,  III,  do

Código de Processo Penal. 
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Alternativamente,  requer  a  redução  da

pena para o mínimo legal, assim como a pecuniária

que foi substituída.

Como relatado, Maurício foi denunciado e

condenado pelo crime descrito no artigo 171, c/c 71

do Código Penal, por ter, na condição de professor

do CEFRAN – Centro Educacional Ferreira Rodrigues –

comercializado,  para  cada  um  de  seus  alunos,

inscrição em prova para a certificação de conclusão

do 2º grau, na cidade de Ituiutaba/MG, na data de

24/06/2012, além de material didático, induzindo em

erro  os  seus  pupilos.  Tanto,  que,  após  ter

recebido o dinheiro  (aproximadamente oito mil reais),

desapareceu da escola, sem entregar o material e

efetuar as inscrições para o certame. 

Em proêmio, importante frisar que, para a

configuração do crime de estelionato, exige-se a

presença  dos  seguintes  requisitos  objetivos

fundamentais: “1) emprego de artifício, ardil ou qualquer
outro  meio  fraudulento;  2)  induzimento  ou  manutenção  da

vítima em erro; 3) obtenção de vantagem patrimonial ilícita

em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro)” (In Código

Penal Comentado. César Roberto Bitencourt – 5ª ed. 2009- p.

670). 

Ainda, segundo  o  mencionado  autor,

imperativo,  outrossim,  para  a  caracterização do
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crime  de  estelionato,  a  presença  do elemento

subjetivo, qual seja, o dolo. Esclarecendo que:

“O dolo  é  representado pela  vontade  livre  e  consciente  de  ludibriar

alguém, por qualquer meio fraudulento, para obter vantagem indevida,

em prejuízo de outrem. Deve abranger não apenas a ação como também

o  meio  fraudulento,  a  vantagem  indevida  e  o  prejuízo  alheio”

(f.674).

In  casu, a  materialidade  e  a  autoria

delitiva estão comprovadas pelos Autos de Prisão em

Flagrante (f. 01/11), de Exibição e Apreensão (f.40),

documentos pessoais dos alunos apreendidos na casa

de Maurício (f. 41/108) e as provas testemunhais.  

O tipo objetivo e os elementos subjetivos

do crime de estelionato também foram confirmados

pelas provas orais. Vejamos.

Na fase policial, Maurício confirmou que:

“...RECEBEU  O DINHEIRO  DOS  ALUNOS  PARA  FAZER  A  INSCRIÇÃO EM

PROVA  QUE SERIA  REALIZADA NO SESI  DA CIDADE DE ITUIUTABA/MG,

SENDO OS VALORES ENTRE R$90,00 A R$150,00 A DEPENDER SE O ALUNO IA

DE ÔNIBUS OU DE CARRO PARTICULAR,  MAS QUE GASTOU O DINHEIRO

DOS ALUNOS (…)  FORAM 66  ALUNOS NO TOTAL E  O VALOR RECEBIDO

FICOU EM TORNO DE R$6.000,00...” (f. 10/11 autos apensos).

Idêntica foi a versão narrada em juízo,

justificando que não tinha intenção de ludibriar os

alunos e a escola (f. 179/180).
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Porém, outra é a versão que se extrai das

provas. 

Os  depoimentos  das  vítimas  Cláudia

Cristina Martins, Yuri Pires de Castro, Lanna Mara

Silva Souza e Ana Cláudia Ferreira (DVD de f. 156),

foram unânimes em dizer que Maurício era professor

na citada escola e começou a vender e receber dos

alunos, o valor de R$10,00 (dez reais), referente à

cópia de CD'S, contendo questões de provas. Porém,

pedia  que  não comentassem  para  a coordenação  da

escola.  Material  que  nunca  foi  entregue  pelo

professor.

Esclareceram, ainda, que o professor lhes

informou  que  seria realizado  uma  prova  em

Ituiutaba/MG  para  a  conclusão  do  2º  Grau,

convencendo-os  de  que  a  prova  realizada  nessa

cidade  era  melhor  do  que  outras.  Afirmou,

inclusive, que o irmão dele era professor na escola

de  Ituiutaba.  O  acusado  cobrou  R$150,00  (cento  e

cinquenta reais) de cada aluno, incluindo o valor da

inscrição e a viagem. Após arrecadar o dinheiro da

turma,  Maurício sumiu,  sem  apresentar

justificativa.  Acionada  a  polícia,  na  casa  do

acusado foi apreendida a documentação dos alunos, e

constatado que nenhuma inscrição foi efetuada.
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Ana  Cláudia,  inclusive,  ressaltou  que

“ficou sabendo pelo jornal que o acusado já havia dado este golpe em outra cidade e outra

escola”.   

Se não isso, o policial civil Deusimar de

Jesus Silva afirmou que: 

“... chegaram na casa do acusado, por determinação do delegado, para

verificar a veracidade dos fatos; que ficaram de campana no local pois o

acusado  não  estava;  que  após  uns  40  minutos,  o  acusado  chegou  e

deixou  os  policiais  entrarem  em  seu  quarto,  oportunidade  em  que

confessou  o  crime  praticado;  que  toda  a  documentação  das  vítimas

estavam  no  local;  que  parece  que  o  acusado  realmente  não  fez  a

inscrição dos alunos para a prova; que parece que o acusado aplicou o

mesmo golpe na cidade de Anicuns/GO; que confirma as declarações

prestadas às fls. 03/04, no inquérito; que não sabe se o acusado chegou a

indenizar as vítimas.” (DVD de f. 156).

Raquel  de  Lurdes  Rodrigues  Oliveira,

proprietária da Escola em que o apelante trabalhava

e deu o golpe nos alunos, confirmou que: 

“... o acusado deu prejuízo à escola pois ela não sabia do acordo feito

com os alunos e acabou tendo que pagar os alunos os prejuízos sofridos;

que o acusado trabalhou como professor na escola, mas esta não estava a

par do que ele fez. Como o acusado veio por indicação não confirmou se

ele tinha titulação para dar aula;  que ficou sabendo no dia em que o

acusado foi preso (...) que este não tinha titulação para dar aulas; que o

acusado se apresentou para a escola como se tivesse titulação; que na

delegacia  por  meio  dos  alunos  ficou  sabendo  que  o  acusado  estava
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organizando  uma  excursão  para  fazer  uma  prova  na  cidade  de

Ituiutaba/MG e que estava recebendo por isso R$ 150,00, por aluno; que

o acusado tentou conversar com a escola sobre a excursão mas esta não

autorizou e acho que tinha ficado nisso; que a escola ficou sabendo que

o acusado havia dado seguimento à excursão no dia em que a viagem

havia  sido  marcado,  pois  na  porta  da  escola  havia  muitos  alunos

esperando para viajar para Ituiutaba/MG; que a escola teve que restituir

em média  66  alunos;  que  no  dia  dos  fatos  o  acusado foi  preso  mas

depois não teve notícias... (DVD à f. 156).

Alynne Borges Gonçalves Fonseca de Souza,

aluna da escola, narrou que:

“...se lembra dos fatos; que não teve prejuízo mas foi testemunha, estava

na sala, tendo o acusado inclusive pegado dinheiro dos alunos para pagar

um CD; que o acusado sumiu com o dinheiro; que conheceu o acusado

Maurício  na  escola;  que  ele  era  professor  de  matemática,  física  e

química; que o acusado ofereceu um CD e um livro aos alunos cobrando

R$ 10,00 de cada aluno; que muitos alunos se interessaram pela viagem,

tendo passado o dinheiro diretamente ao acusado; que não se lembra do

valor; que não sabe se o acusado fez ou não a inscrição dos alunos; que

viu o acusado oferecendo a viagem para os alunos na sala de aula; que

confirma as declarações prestadas na delegacia; que não viu o acusado

fazendo as  inscrições;  que não viu mais  o  acusado;  que apareceu no

jornal  que  o  acusado  já  havia  aplicado  esse  mesmo  golpe  em outra

cidade..” (DVD de fl.156).

Como  se  extrai  das  provas  acima

transcritas, restou nítido o  animus  decipiendi na

conduta  do  agente,  que  se  utilizou de  modo  de
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execução extremamente elaborado,  enganando os seus

pupilos com o  propósito de obter vantagem ilícita

em prejuízo de terceiro. Prática costumeira em sua

vida.

Conforme  a  doutrina  de  Julio  Fabbrini

Mirabete:

“A conduta do estelionato consiste no emprego de meio fraudulento para

conseguir  vantagem  econômica  ilícita.  A  fraude  pode  consistir  em

artifício, que é a utilização de um aparato que modifica, aparentemente,

o  aspecto  material  da  coisa  ou  da  situação  etc.,  em  ardil,  que  é  a

conversa  enganosa,  em  astúcia,  ou  mesmo  em  simples  mentira,  ou

qualquer outro meio para iludir a vítima, no inadimplemento contratual

preconcebido, na emissão de cheques falsificados, furtados, dados em

garantia de dívida etc. Para a caracterização do ilícito é necessário que o

meio  fraudulento  seja  a  causa  da  entrega  da  coisa” (In Código

Penal interpretado, 2ª edição, pg. 1262).

Consoante  se  vê  dos  autos,  Maurício,

desde o início, estava mal-intencionado e agiu com

dolo  de  obter,  para  si,  vantagem  ilícita,  em

prejuízo  alheio.  Atuou  de  forma  consciente  e

voluntária, mediante meio fraudulento, quando, na

condição de professor da escola, vendeu material

didático  para  os  alunos,  pedindo  que  não  fosse

comunicado  à  coordenação.  Ainda  recebeu  dinheiro

destes para inscrevê-los e levá-los a outro Estado

para a realização de prova para a conclusão do 2º

grau, sumindo com o dinheiro.
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Destarte, impossível entender que a ação

do apelante trata-se de mero ilícito civil, já que

devidamente  comprovado  o  preenchimento  dos

elementos que tipificam o crime de estelionato em

continuidade delitiva, pelo qual foi condenado.

O  saudoso  Julio  Fabrinni  Mirabete

encarregou-se  de  diferenciar  o  ilícito  civil  do

penal, e o fez muito bem. Esclarecendo que:

"Tirante a hipótese de ardil grosseiro, a que a vítima se tenha rendido

por indesculpável inadvertência ou omissão de sua habitual prudência, o

inadimplemento preordenado ou preconcebido é talvez o menos incerto

dos sinais orientadores na fixação de uma linha divisória nesse terreno

contestado  da  fraude.  Na  verdade,  não  há  diferença  de  natureza,

ontológica, entre a fraude civil e a penal. Não há fraude penal e fraude

civil;  a  fraude  é  uma  só,  pretendida  distinção  sobre  o  assunto  é

supérflua,  arbitrária  e  fonte  de  danosíssimas  confusões

(JTACrSP58/210; RT 423/401).

E mais, esclareceu o doutrinador que:

“O que importa verificar, pois, é se, em determinado fato, se configuram

todos os requisitos do estelionato, caso em que o fato é sempre punível,

sejam quais forem as relações, a modalidade e a contingência do mesmo

(RT 543/347-348). (...) Tem-se entendido que há fraude penal quando o

escopo do agente é o lucro ilícito e não o do negócio (RT 423/344). Isso

porque a fraude penal pode manifestar-se na simples operação civil, não

passando  esta,  na  realidade,  de  engodo  fraudulento  que  envolve  a

espolia da vítima (RT 329/121)"(Mirabete, Julio Fabbrini,

8



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Gabinete do Desembargador Leandro Crispim
Manual de direito penal: parte especial. Arts.

121 a 234 do CP. 23ª ed., ver. e atual. São

Paulo: Atlas, 2005. pág. 304).

Na mesma linha de raciocínio, outro não é

o entendimento desta Corte de Justiça:

“...Demonstrando  os  elementos  informativos  do  processo

que estão presentes no comportamento imputado ao agente

os elementos objetivos e subjetivos do tipo, consistentes em

induzir alguém a erro, com o fim especial de obter vantagem

indevida em prejuízo alheio, além do dolo da locupletação

ilegal, impõe-se a manutenção do édito condenatório,  e de

consequência  afastar  a  alegação  de  mero  ilícito

civil...”(TJGO, Apelação Criminal n. 256415-

17.2008,  Relª.  Desª.  Nelma  Branco

Ferreira Perilo, DJe 828 de 30/05/2011).

Portanto,  não  há  dúvidas  de  que  o

apelante utilizou de meio fraudulento para obter

vantagem para si, em prejuízo alheio, pois tinha

potencial conhecimento de sua conduta ilícita, ao

induzir que seus alunos lhe repassassem dinheiro,

acreditando que o professor ia inscrevê-los e levá-

los  para  a  realização  de  uma  prova  em

Ituiutaba/MG,  quando na verdade tinha o  propósito

de  a  ponderar  do  dinheiro,  como  tinha  feito

outrora, em outra cidade.  

Nessa ordem, comprovadas a materialidade

e a autoria delitivas do crime tipificado no 171
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c/c 71 do Código Penal, além do dolo na conduta do

apelante  em  obter  vantagem  ilícita  para  si,  em

prejuízo das vítimas, não há como acolher o pleito

absolutório, porque inadmitido com base na melhor

interpretação da prova.   

2  -    Quanto à dosimetria da pena, verifico que

ela não está a merecer reparos. 

A base foi fixada no mínimo legal, 1 (um)

ano de reclusão, que foi acrescida de  2/3, pela

quantidade de crime (66), conforme entendimento do

Superior Tribunal de Justiça. In verbis:

“...Consoante  a  jurisprudência,  "esta  Corte  Superior  de

Justiça pacificou entendimento segundo o qual o aumento da

pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a

2/3, previsto no art.  71 do CPB, deve adotar o critério da

quantidade  de  infrações  praticadas.  Assim,  aplica-se  o

aumento  de  1/6  pela  prática  de  2  infrações;  1/5,  para  3

infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2,

para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais in frações...” (STJ,

AgRg no REsp 1169484/RS, Rel. Min. Jorge

Mussi, 5ª Turma, DJe de 16/11/2012);

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, o aumento pela

continuidade delitiva deve-se dar de acordo com o número

de infrações, definindo-se o patamar mínimo 1/6 quando se

tratarem de dois delitos...”(HC 31218/MG, Rel. Min.
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Nefi  Cordeiro,  6ª  Turma,  DJe

04/12/2014).

3  -   De igual forma, não procede o pedido de

redução  da  pena  pecuniária  substituída,  porque

adequadamente fixado, a indicar a suficiência na

prevenção e reprovação do crime.

Outrossim,  encontra  harmonia  com  o

quantum da pena substituída.

Ademais,  o apelante  não  comprovou  nos

autos  as  alegadas  dificuldades  financeiras  para

arcar com a penalidade substitutiva.

Noutro tanto, pontue-se que a adimplência

da  prestação  pecuniária,  em  parcela  única,  se

factualmente comprometer as necessidades básicas do

condenado,  considerando  a  comprovada  situação

econômica, admite-se a postulação  de parcelamento

do valor fixado, junto ao Juízo da Execução Penal,

consoante  previsto  pelo  artigo  50,  caput,  parte

final, do Código Penal Brasileiro, e artigo 169, da

Lei n. 7.210/84.

Neste  sentido,  é  o  entendimento  desta

Casa, inclusive da minha relatoria:

“Mantêm-se  os  valores  arbitrados  a  título  de  prestações

pecuniárias,  uma  vez  que  suficientes  para  a  prevenção  e
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reprovação do crime e em harmonia  com o quantum das

penas substituídas.  Ademais,  não houve comprovação das

incapacidades  de  satisfazê-las...” (Ap.  497577-05,

Comarca  de  Itumbiara,  Dj  1480  de

06/02/14).  

4 - Por  outro  lado,  observo  que  a  pena  de

multa  não  obedeceu  a  mesma  proporção  da  pena

privativa de liberdade, razão pela qual deve ser

reduzida  para  16  (dezesseis) dias-multa,  à  fração

mínima.

Pelo exposto, acolho o parecer da douta

Procuradoria-Geral de Justiça,  conheço do apelo e

nego-lhe provimento. Porém, de ofício, redimensiono

a pena de multa aplicada. 

É como voto.

Goiânia, 26 de fevereiro de 2015.

 

DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

R E L A T O R
XXI/g

12



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Gabinete do Desembargador Leandro Crispim

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 232134-16.2012.8.09.0175

PROTOCOLO Nº 201292321342

COMARCA DE GOIÂNIA

APELANTE    MAURÍCIO ALVES DA COSTA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA.

ABSOLVIÇÃO.  INADMISSIBILIDADE. PROVA

DA  MATERIALIDADE  E DA  AUTORIA.

Provadas sobremaneira a materialidade

e a autoria do delito de estelionato,

bem  como  os  elementos  objetivos  e

subjetivos do tipo, consistentes em

induzir  alguém  em erro,  com  o  fim

especial de obter vantagem indevida

em prejuízo alheio, além do dolo da

locupletação  ilegal,  impõe-se  a

manutenção do édito condenatório e,

de consequência, afastar a alegação

de mero ilícito civil.

2  –  REDUÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE

LIBERDADE.  INADMISSIBILIDADE.

Constatado que a pena-base foi fixada

no mínimo  legal e acrescida de 2/3
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pela  continuidade  delitiva,  levando

em  consideração  o número  de  crimes

(66), não há como reduzir a pena para

o mínimo legal. 

3 – PENA DE MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO.

Deve ser redimensionada, de ofício, a

pena  de multa  que não foi fixada na

mesma proporcionalidade da privativa

de liberdade. 

4   -  PENA  PECUNIÁRIA  SUBSTITUÍDA.

DIMINUIÇÃO.  INADMISSIBILIDADE.

Incabível o pedido de redução da pena

pecuniária substitutiva da privativa

de  liberdade,  se  devidamente

estipulada. Ademais, caso comprovada

a impossibilidade do seu cumprimento,

o  Juízo  competente  (da  Execução)

poderá deferir seu parcelamento.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA DE

MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, oralmente relatados e discutidos

os presentes autos de Apelação Criminal n. 232134-

16.2012.8.09.0175 -  Protocolo n.  201292321342, da

Comarca  de  Goiânia,  em  que figura  como apelante

Maurício  Alves  da  Costa e  como  apelado  o

Ministério Público.

ACORDAM  os integrantes da  Segunda Turma

Julgadora da  Segunda  Câmara  Criminal  do  Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por votação

uniforme,  acolhendo  o  parecer  Ministerial,  em

conhecer da apelação, mas lhe negar provimento. De

ofício, redimensionar a pena, nos termos do voto do

Relator,  exarado na assentada do julgamento que a

este se incorpora. Custas de lei.  

    Votaram,   acompanhando  o  Relator,  o

Desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga e o Juiz de

Direito Substituto em Segundo Grau  Jairo Ferreira

Júnior (em  substituição  a Desembargadora  Carmecy  Rosa

Maria Alves de Oliveira).
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      Presidiu  a  sessão o Desembargador  Luiz

Cláudio Veiga Braga.

           Presente à sessão o Doutor  Leônidas

Bueno Brito, ilustre Procurador de Justiça.

     Intime-se  o  representante  da

Procuradoria-Geral  de  Justiça  pessoalmente,  nos

autos,  abrindo-se-lhe  vista,  assegurando-lhe  a

retirada  do  processo,  mediante  carga,  na

eventualidade  de  interesse  na  interposição  de

recurso,  nos  termos  do  que  determinado  pelo

Superior  Tribunal  de  Justiça,  REsp  1.339.702-GO

(2012/0173509-1).

          Goiânia, 26 de fevereiro de 2015.

DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM

R E L A T O R
21/g/lc
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