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PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1º, III,
DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO VISANDO A
ABSOLVIÇÃO. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE DOLO.
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO.
APODERAÇÃO INDUBITÁVEL. CONFIGURAÇÃO  DO
ANIMUS REM SIBI HABENDI. CONDENAÇÃO IMPERIOSA
CAUSA  DE  AUMENTO  DE  PENA.  INEXISTÊNCIA  DE
VÍNCULO  EMPREGATÍCIO.  IRRELEVÂNCIA.  RÉU  QUE
SE  APROPRIA  DE  COISA  EM  RAZÃO  DE
CIRCUNSTÂNCIA  DE  CARÁTER  PESSOAL  E  COM
ABUSO  DE  CONFIANÇA.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
CRITÉRIO TRIFÁSICO OBEDECIDO.  SENTENÇA
MANTIDA IN TOTUM. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO.

- Restando comprovado que o agente apropriou-se,
indevidamente, de valores recebidos em razão de ofício ou
profissão para lavratura de escritura e registro de imóvel,
contratado pela vítima, desviando a sua finalidade, não há que se
falar em ausência de dolo ou que se trata de mero ilícito civil,
pois a vontade deste em apropriar-se do respectivo valor para
gastos pessoais sobressai incontroverso nos autos.

- É irrelevante  a  existência  de  relação  empregatícia  para
incidência da majorante do §1º, inciso III, do art. 168, CP, que
também se pode aplicar em razão do desempenho de ofício ou
função ou qualquer outra situação que pressuponha uma posição
de confiança, como a que ocupava o apelante à época do ilícito,
que, na qualidade de Diretor-Geral, condição de caráter pessoal,



tinha  acesso  direto  e  exclusivo  à  movimentação  da  conta
bancária do hospital.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo , nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Paraíba, perante a 4ª Vara
Criminal da Comarca de  Campina  Grande,  ofereceu  denúncia  contra Mayonara
Ferreira  Ribeiro como incursa  nas  penas  do art. 168, §1º, inciso III, do Código
Penal.

Narra a denúncia que a denunciada era funcionária da empresa
MC Madeiras Ltda e, no exercício de seu labor, no dia 29/09/2015, por volta das 15
horas,  negociou com  o  cliente  Antônio  Carlos  Mota  uma  venda  no  valor  de R$
5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), não tendo registrado o pagamento do referido
valor  junto  à  empresa.  Em  razão  disso,  a  funcionária  responsável  pelo  setor  de
cobrança da empresa, Elisângela Silva, entrou em contato com o citado cliente, sendo
informada de que o pagamento já havia sido realizado à pessoa da acusada, em dois
cheques  de  R$  2.600,00  (dois  mil  e  seiscentos  reais),  os  quais  já  haviam  sido
descontados.

O proprietário da empresa, Wilson Duarte, obteve as cópias das
microfilmagens  dos  cheques,  sendo constatado  que  foram depositados  em conta  de
titularidade da denunciada, a saber, Agência 5892-0, C/C 10317-9, do Banco do Brasil.

A denunciada teria negado a prática delitiva, afirmando que se
apropriou dos cheques em razão de comissões devidas pela empresa.

Regularmente  processado  o  feito,  finda  a  instrução  e
apresentadas  as  alegações  finais,  o  Juiz  da  4ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de
Campina Grande, Vandemberg de Freitas Rocha, concluiu pela condenação da ré,
ao cumprimento de pena definitivamente fixada em 01 (uma) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, como incursa
nas sanções art. 168, §1º, III, do CP.

Ao final, atendendo ao beneplácito do art. 44, § 2º, do Código
Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito,
consistentes na prestação de serviço à comunidade ou entidade pública  e  prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, a cargo do Juízo das Execuções Penais. 

Irresignada, a ré ofertou  apelação (fl. 118) e,  em suas razões,
expostas às fls. 119/132, pugna pela absolvição, em suma, ad argumentum de que os
valores relativos à venda realizada à pessoa de Antônio Carlos Mota foram dados à
apelante pelo próprio empregador como forma de compensação pelas comissões que sua



empresa  lhe  devia. Assim,  a  apelante  só  teria  depositado  os  cheques  em sua  conta
porque  o  empregador  assim  autorizou  e,  de  má-fé,  alegou  que  a  apelante  teria  se
apropriado  dos  cheques  para  justificar  uma  demissão  por  justa  causa,  tese  esta
inteiramente rejeitada pela Justiça do Trabalho. Em razão disso, em última hipótese, não
se  entendendo  pela  absolvição  da  apelante  por  ausência  de  dolo  em  sua  conduta
(animus rem sibi habendi), o crime configurado seria o previsto no art. 345 do CP, razão
pela qual, requer a desclassificação do tipo penal para o crime de exercício arbitrário
das próprias razões e, via de consequência, a decretação da extinção da punibilidade da
apelante pelo decurso do prazo decadencial para o oferecimento de queixa.

Por sua vez, o Parquet primevo apresentou suas contrarrazões
(fls. 134/138) requerendo a manutenção da sentença recorrida, uma vez que a instância
trabalhista não vincula a esfera penal, tendo a apelante contrariado política da empresa
de vedar aos vendedores o recebimento de valores oriundos de suas vendas, além do
que, não há endosso no cheque emitido nominalmente à empresa MC Madeira Ltda. 

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do insigne Dr. Amadeus Lopes Ferreira, manifestou-se pelo não provimento do
apelo (fls. 145/149). 

 
É o relatório.

VOTO: 

Ab initio, defiro  o  pedido  de  Justiça  Gratuita  de  fl.  520  e
conheço do recurso da ré.

De  acordo  com  a  prova  colacionada  nos  autos,  de  fato,  a
apelante  recebeu  diretamente  do  cliente,  o  Senhor  Antônio  Carlos  da  Mota
Silveira, o pagamento referente ao pedido de fls. 11,  consistente em dois cheques
nominais à empresa na qual trabalhava como vendedora, MC Madeireiras Ltda.

Vejamos  alguns  trechos  dos  depoimentos  prestados  em juízo
(mídia de fls. 58):

Wilson  Duarte  de  Matos,  vítima:  que  é  proprietário  da  empresa  MC
Madeireiras Ltda; que a acusada trabalhou na empresa; que a ré não tinha um
ano de trabalho na empresa quando ocorreu o fato; que a função da ré era
de vendedora; que a ré fez uma venda para um cliente e informou que a
venda ficaria no crediário até uma data boa para o cliente vir passar o
cartão; (…) que a menina da cobrança, Elizângela, ligou para o cliente;
que o cliente comunicou que já tinha pago o valor; que a ré pegou o
cheque com o cliente fora do local de trabalho; que ela foi até a casa do
cliente receber o cheque; que a ré foi  quem endossou os  cheques por
meio  de  um  carimbo  que  não  é  da  empresa;  que  os  cheques  foram
depositados na própria conta da ré, inclusive antes da data combinada
com o cliente; (…) que conseguiu a microfilmagem do cheque; que a ré se
apropriou dos cheques; (...) que não é verdade que a empresa lhe devia; que a
empresa sempre pagou em dia os funcionários; (...) que a ré teria que vender
o  que  a  loja  não  vende  em  um mês  para  receber  uma  comissão  de  R$
5.200,00; que o carimbo utilizado para endossar o cheque não é da empresa;
que  não  sabe  o  que  a  ré  aprontou  no banco para  conseguir  descontar  os
cheques;  (…) que  o carimbo e  a  razão  social  no  cheque não  são  da  sua
empresa; que a assinatura no cheque é da própria ré; (...) que o endosso do



cheque é fraudulento; que não é o carimbo da sua empresa; que ainda está no
prejuízo (…) que não devia nada à ré; (…) que foram dois cheques; que, caso
atinja a meta, o valor da comissão seria de meio por cento sobre a venda do
montante do mês; (…) que o fato ocorreu, mais ou menos na época do fato;
que, na Justiça do Trabalho, teve que indenizar a ré;  que, depois do fato,
tomou conhecimento de vários relatos a respeito da ré.

Elizângela Silva Freitas,  testemunha arrolada pelo Ministério Público:  que
trabalhou  junto  com  Mayonara;  que  não  trabalha  mais  na  empresa;  que
trabalhava no caixa; (…) que ligava para os clientes no final do mês para
acordar a forma do pagamento; que, quando ligou para o Sr. Antônio,
ele  falou que já havia entregue os  cheques para a vendedora; que os
cheques  nunca  chegaram  na  empresa;  que  o  cliente  afirmou  que
Mayonara foi buscar os cheques na sua casa; que o cliente afirmou que
os cheques foram depositados antes do dia; que o cliente ficou chateado;
(…) que a assinatura no cheque é de Mayonara; (…) que o carimbo da
empresa é MC Madeiras e o carimbo no cheque é Campos Madeiras; que não
sabe dizer sobre esse carimbo; (…) que o pagamento já estava vencido; que
gerava os boletos; que entrou em contato com o cliente para saber como iria
pagar; (…) que a ré pegou o cheque quando ainda trabalhava na empresa;
(…) que entrou na empresa depois da ré, que fazia um ou dois meses que
trabalhava lá; que não tinha amizade com a ré; (...).

Antônio  Carlos  da  Mota  Silveira,  testemunha  arrolada  pelo  Ministério
Público:  que  conhece  as  pessoas  envolvidas  no  processo;  que  fez  uma
negociação com a empresa na qual a ré trabalhava; que comprou madeira por
duas  oportunidades;  que  comprou  da  ré,  como  vendedora;  (…) que,  na
segunda negociação, como era um valor mais elevado, pleiteou dividir
em  dois  pagamentos:  um,  à  vista  e,  o  outro,  com  30  dias;  que  a  ré
concordou, só que com uma condição: de que não deveria entregar o
cheque ao transportador (a pessoa que levou a madeira), como aconteceu
na primeira negociação; que ela mesma iria buscar no seu endereço; que,
para sua surpresa, dois a três dias depois, a ré apareceu às 19 horas; que
não conhecia a ré; que toda a negociação foi feita por telefone; que ela se
identificou como Mayara; que entregou dois cheques nominais, um com
data de setembro ou outubro, não recorda a data e, o outro, com 30 dias
depois; que,  no vencimento do primeiro cheque,  para a sua surpresa,
foram  descontados  os  dois;  que,  a  surpresa  foi  maior,  quando  foi
procurado pela empresa informando que havia uma conta sua que não
havia sido paga; que informou que havia pago com dois cheques; que foi
solicitada a microfilmagem dos cheques; que pegou a microfilmagem junto
ao banco e comprovou que havia pago; (…) que tomou conhecimento, pela
microfilmagem; que o cheque tinha o carimbo de uma empresa, foi assinado
por uma pessoa estranha à empresa onde havia adquirido a madeira e que foi
depositado na conta corrente da ré, no Banco do Brasil; que o cheque era
nominal à empresa de quem adquiriu a mercadoria; que não conhecia a ré até
o momento em que ela foi buscar o cheque; que toda a negociação foi feita
por telefone; (…).

A venda ocorreu em 09 de setembro de 2015 (fls. 11), sendo
que, de acordo com a testemunha Antônio Carlos da Mota Silveira, cliente e emitente
dos cheques, dois ou três dias depois, a apelante foi até a sua residência buscar os
cheques, os quais foram pós-datados e emitidos em nome da empresa MC Madeiras
Ltda.

A testemunha Elizângela Silva Freitas, por sua vez, declarou que
os aludidos cheques “nunca chegaram na empresa”.



Ora, a apelante confirmou, em seu depoimento, que ela própria
endossou os cheques e os descontou em sua conta pessoa jurídica, após apor no verso
dos títulos o carimbo de sua empresa e assiná-los.

“que  trabalhava  na  empresa  MC  Madeiras  Ltda,  como  vendedora;  que
começou a trabalhar na empresa em março de 2015, mas a carteira só foi
assinada em abril do mesmo ano; (…) que não é verdade a acusação feita nos
autos; que a empresa sempre atrasava as comissões; que o cliente tinha sido
captado por telefone; que a venda era assinada em três vias e o vendedor
ficava  como fiador;  que vendeu e  foi  até  a  casa  do cliente  receber os
cheques; que a venda foi no valor de R$ 5.200,00, ainda teve um desconto
de R$ 100,00; que vendeu a mercadoria ao cliente; que isso ocorreu na
terceira  compra;  que  prestou  conta  dois  cheques  ao  Sr.  Wilson  e  os
cheques ele pagou de comissão; que descontou os cheques na sua própria
conta; que o Sr. Wilson, na presença de Dona Gorete e Wagner, fez um acerto
do  que  tinha  para  receber  como  comissão;  que  a  justiça  do  Trabalho
reconheceu como comissão; (…) que os cheques eram pré-datados; que os
cheques  não  foram  colocados  os  cheques  antes  do  vencimento,  forma
colocados no dia correto; (…) que, caso contrário, ficaria como vendedora
junto à empresa; que o débito da empresa era bem maior do que R$ 5.200,00;
que foi despedida da empresa cinco dias depois; que não sabe o motivo; (…)
que a sua carteira de cliente foi passada para dois vendedores; (…) que, de
forma alguma, apropriou-se dos valores; que a duplicata foi cancelada por
Elizângela, dizendo que a compra foi quitada; (…) que foi demitida após um
fato sobre a venda de uma madeira que foi entregue numa espessura menor
do que a comprada pelo cliente; (…) que prestou um BO na delegacia de que
não tinha recebido o seu dinheiro; (…) que o carimbo é de uma empresa
que foi sua; que o carimbou e assinou o cheque; que o dono da empresa
lhe pagou com os cheques; que foi até o banco e depositou na sua conta
pessoa jurídica; que a duplicata devolvida é a prova de que o pagamento foi
quitado;  que  os  dois  cheques  foram  lhe  entregues  como  pagamento  de
comissões  que  a  empresa  lhe  devia  e  que  foi  inocentada  na  Justiça  do
Trabalho.”

Sustenta a apelante que os valores relativos à venda realizada à
pessoa de Antônio Carlos Mota foram dados pelo próprio empregador como forma
de compensação pelas comissões que sua empresa lhe devia. Assim, a apelante só
teria depositado os cheques em sua conta porque o empregador assim autorizou e, de
má-fé,  alegou  que  a  apelante  teria  se  apropriado  dos  cheques  para  justificar  uma
demissão por justa causa, tese esta inteiramente rejeitada pela Justiça do Trabalho. 

Ocorre que, se a apelante recebeu os cheques da vítima a título
de pagamento por comissão atrasada, não haveria razão para ela própria os endossar.

Aqui, é preciso destacar que a discussão acerca da existência ou
legitimidade de dívida, a título de comissões, da empresa da vítima com a apelante, é
matéria afeta à Justiça do Trabalho, como, de fato, já restou tratada em ação própria.

Por  outro lado,  a  questão aqui  posta,  diz  respeito  à  lisura do
depósito, mediante endosso, dos cheques recebidos do cliente Antonio Carlos da Mota
Silveira, diretamente pela apelante, no valor total de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos
reais) em conta de sua titularidade.

Acerca  do  cheque,  como título  executivo  extrajudicial,  assim
como os outros títulos de crédito, pode ser transferido, mediate  endosso, que consiste



em dar uma assinatura no verso do título de crédito. Assim, quem transfere é chamado
de endossante, e quem recebe é chamado de endossatário. 

Sobre o endosso, reza a Lei n. 7357/85, em seu art. 19:

Art. 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e
assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.
§  1º  O endosso pode não  designar o endossatário.  Consistindo apenas na
assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no
verso do cheque ou na folha de alongamento.
§  2º  A assinatura  do  endossante,  ou  a  de  seu  mandatário  com  poderes
especiais,  pode  ser  constituída,  na  forma  de  legislação  específica,  por
chancela mecânica, ou processo equivalente.

Assim,  vê-se  que  a  apelante  recebeu  os  cheques  do  cliente
Antônio  Carlos  da  Mota  Silveira  e  endossou-os  como  se  seus  fossem,  sem  ter
comprovado deter poderes  especiais  para tanto,  depositando-os,  a  seguir,  em sua
conta pessoa jurídica, conduta esta tipificada no art. 168, §1º, III, do CP. In verbis:

Art.  168  -  Apropriar-se  de  coisa  alheia  móvel,  de  que  tem a  posse  ou  a
detenção:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Aumento de pena
(...)
III - em razão de ofício, emprego ou profissão.

Na hipótese, infere-se que as provas produzidas nos autos  são
suficientes  para  determinar  a  condenação  da  ré/apelante,  pois,  na  cópia  da
microfilmagem do cheque (fls. 08) consta o endosso feito pela apelante em seu próprio
nome, sendo que a acusação que lhe recai é justamente de que ela depositou como seus,
em sua conta pessoal, cheques da empresa vítima.

Por seu turno, diante da prova coligida ao caderno processual, a
apropriação indébita por  parte  da  ré/apelante  restou evidenciada.  A  autoria está
consubstanciada  dos  depoimentos  e  declarações  colhidos  em  juízo,  bem como  das
próprias  declarações  da  apelante.  A materialidade,  por  sua  vez,  extrai-se  dos
documentos de fls. 08 e 11,  da prova testemunhal e das declarações da apelante e da
vítima, estando claro o elemento subjetivo do tipo penal (animus rem sibi habendi),
qual seja, a vontade delitiva da apelante de tomar para si  numerário pertencente à
empresa MC Madeiras Ltda, endossando e depositando como seus os cheques emitidos
nominalmente a esta última, de forma ilegítima e sem pretensão de devolução.

Nesse sentido, a mais abalizada doutrina:

“Tipo subjetivo: adequação típica
O elemento subjetivo é o dolo, constituído pela vontade livre e consciente de
apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse em nome de outrem,
ou, em outros termos, a vontade definitiva de não restituir a coisa alheia ou
desviá-la  de  sua  finalidade.”  (Bitencourt,  Cezar  Roberto.  Código  penal
comentado - 5. ed. atual – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 648).

"...  se a quantia for dada para a entrega a terceira pessoa, caso dela se
aposse,  naturalmente  pode-se  falar  em  apropriação indébita"  (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código penal comentado. 7 ed. 2ª Tiragem. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007, p .712/713). 



Nesse palmilhar, espreite-se o seguinte julgado:

"O  momento  consumativo  do  crime  de  apropriação indébita é,  pois,  de
aperfeiçoamento  do tipo,  coincide  com aquele  em que o agente,  por  ato
voluntário  e  querido,  inverte  o  título  da  posse  exercida  sobre  a  coisa,
passando dela a dispor como proprietário, e o crime, uma vez operada a
inversão,  está perfeito  e  acabado" (TACRIM-SP -  AC -  Rel.  Barbosa  de
Almeida - RT 708/322).

Portanto, tenho que não merece prosperar a tese de absolvição
da apelante  por ausência de dolo em sua conduta (animus rem sibi habendi),  tão
pouco a alegação de que o crime configurado seria o previsto no art.  345 do CP, a
ensejar a desclassificação do tipo penal para o crime de exercício arbitrário das próprias
razões,  posto  que,  transcrevendo  as  esclarecedoras  razões  de  decidir  constantes  da
sentença  da  lavra  do  Excelentíssimo  Sr.  Juiz  Vandemberg  de  Freitas  Rocha  (fls.
110/113), “O fato de a ré ter recebido cheques da venda realizada e convertido em
proveito  próprio  o  numerário,  expurgam  qualquer  dúvida  quanto  à  ocorrência  do
crime. (…) Não podendo se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 345
do CP,  haja  vista  que  a  agente  teve,  legitimamente,  a  posse  ou detenção da coisa
(cheques) e depois decidiu não restituir para quem de direito. (...)”

Ademais, não há como operar a desclassificação da conduta da
agente do crime de apropriação indébita para o de exercício arbitrário das próprias
razões, quando as provas colhidas nos autos subsumem-se àquele tipo penal, mormente
quando a tese da apelante de que os valores lhe pertenciam a título de comissões não
pagas,  não  encontra  guarida  nos  autos,  pois  a  Justiça  do  Trabalho  (fls.  71/85)
reconheceu o pagamento de comissões extra-folha, ou seja, que a empresa efetuava o
pagamento das comissões sem o devido registro no contracheque da reclamante, ora
apelante,  o  que  se  mostra  completamente  diferente  de  haver  débitos  referentes  ao
pagamento de comissões. Ademais, no acórdão de fls. 77/85, o relator concluiu que, se
foi a reclamante a signatária do endosso dos cheques em questão, era porque detinha os
poderes necessários para assim agir, pois os cheques foram liquidados pelo banco. Tal
raciocínio, por sua vez, não descaracteriza o tipo penal em questão, pois, ainda que se
cogitasse a legitimidade do endosso pela ré, circunstância não comprovada nesta esfera
penal, o fato de ter depositado os valores em contra própria sem autorização, caracteriza
o ilícito penal.

Inviável,  pois,  a  desclassificação  do  delito  de  apropriação
indébita para  o  exercício arbitrário das  próprias razões,  quando  a  apelante  não
demonstrou, de forma contundente, a sua pretensão legítima, face a não comprovação
de  débitos  da  empresa  contrante  a  título  de  comissão  ou de  salários.  Destarte,  não
havendo  a  desclassificação  do  delito,  não  há  também que  se  falar  em extinção  de
punibilidade  por  falta  de  apresentação  de  queixa,  tendo  em  vista  que  o  crime  de
apropriação indébita é  delito  que  se  processa  mediante  ação  penal  pública
incondicionada.

Cumpre destacar, também, que, no caso em testilha, a apelante,
ao  apropriar-se  dos  cheques,  valeu-se  de  um  plausível  vínculo  de  confiança
estabelecido entre vendedor – cliente -  empresa, incidindo, perfeitamente, sua conduta
no tipo descrito no art. 168, §1º, inciso III, do CP. 



Logo, não tendo a apelante feito qualquer prova de suas escusas,
aliada à certeza necessária da autoria e materialidade do delito, bem como à existência
do dolo consistente na vontade de apropriar-se de coisa alheia, impõe-se a manutenção
do édito condenatório, tal como foi lançado. 

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a
sentença de primeiro grau tal como foi lançada.

A ré  teve  a  pena  privativa  de  liberdade  substituída  por  duas
reprimendas restritivas de direitos.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Márcio  Murilo  da
Cunha  Ramos),  relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor, e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura
Relator
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