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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0021494-47.2014.815.2002  –  1ª  Vara  Criminal  da
Capital
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, juiz convocado para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Fabiano de Almeida Ferreira 
ADVOGADO: Saulo de Tarso de Araújo Pereira OAB/PB nº 6.639
APELADO: a Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
CIRCUNSTANCIADA (ART. 168, § 1º, III, CP) E FURTO
QUALIFICADO (ART. 155, §4º, II, CP). CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
MAJORADA (EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU
PROFISSÃO).  ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  ARGUMENTO  INFUNDADO.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  PARA
JUSTIFICAR  A  CONDENAÇÃO.  RÉU  QUE  NA
CONDIÇÃO  DE  GERENTE  RETEVE  VALORES  QUE
SERIAM  DESTINADOS  À  EMPRESA.  FURTO
QUALIFICADO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
SUFICIENTE  PARA  RESPALDAR  A  CONDENAÇÃO.
ABUSO  DE  CONFIANÇA.  FIDÚCIA  DIFERENCIADA
EVIDENCIADA  NO  CASO.  PERTINÊNCIA  DA
QUALIFICADORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Comprovado  que  o  agente,  na  condição  de  gerente,
apropriou-se,  indevidamente,  de  valores  que  deveriam  ser
destinados ao caixa da empresa, resta caracterizada a prática
do crime de apropriação indébita circunstanciada (art. 168, §
1º, III, do CP).

-   Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de
furto qualificado, quando o conjunto probatório coligido aos
autos mostra-se suficiente para respaldar. Correta a incidência
da  qualificadora  do  abuso  de  confiança,  pois,  no  caso
concreto,  é  possível  vislumbrar  que  o  réu,  gozando  de  uma
fidúcia  diferenciada,  subtraiu  cheques  relativo  a  negócio
entabulado pelos proprietários do empreendimento.

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 recurso,
nos termos do voto do relator. Expeça-se mandado de prisão, após o decurso do prazo
de embargos de declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por Fabiano  de
Almeida Ferreira contra a sentença de fls. 649/654, prolatada pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Juiz Adílson Fabrício Gomes Filho, nos autos
da  ação  penal  acima  numerada,  promovida  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da
Paraíba,  que  julgou procedente  a  denúncia  para  lhe  condenar pela  prática  dos
crimes de apropriação indébita circunstanciada (art. 168, § 1º, III, do CP) e furto
qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP), aplicando a pena final de 06 (seis) anos, 05
(cinco) meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de
80 dias-multa.

Narra a denúncia que, entre junho de 2013 a março de 2014, na
qualidade de gerente administrativo da loja “Nossa Moto” e responsável pela gestão
financeira  do  empreendimento,  o  denunciado,  de  forma  reiterada,  se  apropriou  de
valores da empresa, uma vez que estava se apropriando de importâncias destinadas à
remuneração dos empregados e das quantias recebidas como pagamento por parte de
clientes.

Pontua a peça acusatória que as apropriações foram notadas, a
partir  de reclamações formuladas por clientes e funcionários,  o que resultou em um
levantamento contábil,  no qual foram constatados registros de despesas inexistentes,
bem como débitos que, não obstante fossem idôneos, não foram satisfeitos, malgrado
tenham  sido  registrados  como  quitados.  Salienta  que  tal  conduta  resultou  em  um
prejuízo de aproximadamente R$ 300.000 (trezentos mil reais).

Além disso, a exordial pontua que o acusado, também valendo-
se da condição de gerente administrativo, subtraiu 04 (quatro) cheques que pertenciam a
esposa do dono da firma e que se encontravam no caixa da empresa. Destaca, ainda, que
o sentenciado tentou sacar todos os títulos de crédito, mas três destes foram devolvidos,
já que foram sustados pelo emissor. 

 
Por tal fato, foi incurso nos artigos 168, § 1º, III (apropriação

indébita circunstanciada) e 155, § 4º, II, (furto qualificado), ambos previstos no CP.

Denúncia recebida no dia 12 de agosto de 2015 (fl. 02).

Procedida a citação do acusado, este apresentou defesa prévia
(fls. 471/473).

Ultimada  a  instrução  processual  (fls.  498/500,  532/534  e
582/583). Alegações finais pelo parquet (fls. 624/638) e defesa (fls. 642/648).

Sentença condenatória às fls. 649/654, julgando procedente  a
denúncia, condenando o réu como incurso na penalidade do art.  168,  §  1º,  III
(apropriação  indébita  circunstanciada)  e  art.  155,  §  4º,  II,  (furto  qualificado),
ambos previstos no CP, resultando na seguinte reprimenda:



a) art.  168,  §  1º,  III,  do  CP  (apropriação  indébita
circunstanciada): 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de
30 dias-multa. Em seguida, por conta da continuidade delitiva,  aumentou a referida
de 2/3, resultando na pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, além
de 50 (cinquenta) dias-multa.

b) art.  155, § 4º,  II,  (furto qualificado):  03 (três) anos de
reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa;

c) aplicada a regra do concurso material (art. 69 do CP), a
pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 80 (oitenta)
dias-multa;  

À  fl.  659,  foi  interposto  recurso  de  apelação.  Nas  razões
recursais  (fls.  664/669),  alega  o  apelante  que:  o  conjunto  probatório  não  é  apto  a
demonstrar a autoria delitiva e materialidade delitiva; não restou provado o prejuízo de
R$ 300.000 experimentado pela vítima; os extratos de sua conta corrente não revelam a
movimentação de valores elevados; os cheques lhe foram entregues a título de rescisão
do contrato de trabalho. 

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 671/675, pugnando  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça Alvaro Gadelha Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (fls.684/689).

É o relatório.
VOTO:

Da apropriação indébita

A denúncia, num primeiro momento, imputa ao réu a prática do
crime de apropriação indébita majorada em face do agente ter recebido a coisa em razão
de emprego.

Sobre o crime de apropriação indébito o art. 168 do CP dispõe:

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a de-
tenção:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: 
(…)
III - em razão de ofício, emprego ou profissão. 

Do compulsar  dos autos,  restou incontroverso que o acusado,
aqui apelante, era empregado da empresa Loja   Nossa Moto, no qual exercia a função
de gerente, sendo responsável pelo recebimento de valores relativos às comercializações
realizadas no empreendimento.

Como se vê da análise da prova realizada pela bem lançada sen-
tença  transcrita,  inexistem dúvidas  de  que  o  réu,  gerente  do  estabelecimento  acima



mencionado, possuindo poderes para gerir a parte financeira da empresa, se apropriou
indevidamente de valores direcionados ao estabelecimento comercial, causando prejuízo
para os proprietários.

Nesse sentido,  ainda  que  a  defesa  busque fazer  crer  que  não
existem provas suficientes para justificar a condenação, não lhe assiste razão. Ora, a
prova amealhada aos autos é robusta no sentido de que o réu efetivamente se apropriou
de valores pertencentes à empresa e que não foram devidamente contabilizados, confi-
gurando, perfeitamente, o ilícito penal. 

A vítima, Vlademir Severino da Silva, em Juízo (mídia de fls.
500), conforme trecho transcrito da sentença (fls. 649v/650) declarou: 

“A  vítima,  Valdemir  Severino  da  Silva,  ao  depor  em  juízo,  disse  que
confirmava as declarações prestadas na delegacia. Informa que o Réu não
atuava  como  despachante,  mas  fazia-se  para  poder  aplicar  golpes  no
cliente. Afirma que havia um despachante, que é autônomo, sem vínculos,
não sendo o Réu. Relatou que conheceu o Acusado como cliente e depois
passou  a  contratá-lo  para  prestar  serviços  de  computador,  e  depois  foi
contratado para a parte administrativa, pois ele aparentava ser pessoa bem
aparentada, "desenrolada", que acabou assumindo a gerência total da loja.
Por fim,  o  Réu tinha todo o poder de  administração da empresa,  sendo
responsável  por  compras,  pagamentos,  registro  de  entrada  e  saída  de
dinheiro. E, ainda, afirmou que passou muito tempo distante dos negócios
por ter ficado doente, foi quando o Réu praticou maior parte dos malfeitos,
(mídia de fls. 500)

Prosseguiu  dizendo  que,  aos  poucos,  passou  a  perceber  algumas
irregularidades, indicando que havia apropriação indébitas e outras práticas
pelo Acusado. Entre alguns malfeitos, o Denunciado vendia o mesmo bem
para  mais  de  uma  pessoa,  recebendo  pagamento  mais  de  uma  vez  pela
mesma motocicleta, (mídia de fls. 500)

O  ofendido  trabalha  com  veículos  arrematados  em  leilão,  que  são
recuperados e regularizados, para depois serem vendidos. Relatou que o Réu
manuseava  todo  o  financeiro  da  loja,  inclusive  ele,  que  é  proprietário,
passou a pedir "vales",  quando queria efetuar  retiradas. Disse que o Réu
possui grande poder de persuasão, sempre encontrando desculpas para as
desconfianças, (mídia de fls. 500)
Informou  que  houve  também  o  furto  de  alguns  cheques  que  estavam
guardados no "caixa"  da loja,  os  quais  foram subtraídos.  E,  além disso,
houve a apropriação de salários dos empregados, que estavam recebendo a
menor, mas que não reclamavam a ele, pois são pessoas rudes, que falam
pouco, de pouca instrução e que apenas vem a reclamar em último caso. O
Réu não foi "legalizado".(mídia de fls. 500)

Relatou que já atuou no ramo de joalharia, mas depois mudou o ramo para
comércio de automotivos. O acusado saiu de férias e não mais retornou. E,
sobre a demora em despedir o Réu, se deu por orientação do advogado, que
disse para juntar provas.(mídia de fls. 500)

O  Acusado  comprou  um  veículo  vectra  na  loja  da  vítima,  tendo,
posteriormente,  trocado  por  outro  carro  mais  luxuoso,  dando-se  maior
contato entre ofendido e Réu, e o Acusado, a cada dia, passou a ter mais
atribuições  na  empresa,  tendo  todo  o  controle  sobre  pagamentos  e
recebimentos, (mídia de fls. 500)

Disse que o Acusado lesou muitos dos clientes da sua loja e aqueles que lhe
apresentaram recibo, foram todos eles indenizados, (mídia de fls. 500)”



Em seu depoimento Rejane Galdino da Silva, declarou em juízo
(mídia de fls. 500), conforme bem destacou o julgador primevo (fls. 650), o seguinte:

“Disse que é esposa do proprietário Nossa Loja em meados de novembro de
2013, iniciaram-se reclamações dos funcionários, que diziam não estarem
recebendo integralmente os vales-transporte e nem os salários, que estavam
em  atraso.  Logo  depois,  também  começaram  a  surgir  reclamações  de
clientes,  que alegavam ter pago pela compra de veículo,  sem, no entanto,
receber o bem. (mídia de fls. 500)

Prosseguiu informando que o Réu realizava, entre outras fraudes, a  venda
do veículo a mais de duas pessoas, recebendo as entradas pelas vendas, sem
dar entrada no caixa, apropriando-se do numerário, (mídia de fls. 500)

(…)

O  acusado  recebia  pagamento  por  meio  de  entrada,  realizando
financiamento e, quando o cliente não pagava, a motocicleta era retomada,
e vendida novamente, quando o Acusado apropriava-se da entrada da nova
venda, sem que desse entrada no caixa da loja. Além disso, havia a criação
de despesas outras, onerando a aquisição do bem ou a recuperação por
parte dos clientes, (mídia de fls. 500).”

A  testemunha  Adriano  Heleno  Ferreira  da  Silva,  em
depoimento  em juízo  afirmou (mídia  de  fls.  500),  conforme pontuando no decisum
guerreado (fls. 650):

“(...) ao depor em juízo, disse que adquiriu uma moto na empresa em que o
Acusado trabalhava (Nossa Loja), com entrada em R$ 2.000,00 (dois mil
reais) e o restante em 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 340,00, havendo
uma oportunidade em que lhe  foi  cobrado o  valor  de três  parcelas  que
estariam  atrasadas,  mas,  disse  ao  dono  da  loja  que  não  estava  com
nenhuma prestação em atraso e que já tinha pago, estando em dia. E, ainda,
disse que, por algumas vezes, realizou o pagamento ao Denunciado, (mídia
de fls. 500)

Continua  dizendo  que  quando  informou  ao  proprietário  da  loja  dos
pagamentos tinham sido efetuado, ele não reconheceu quitado a dívida e
teve que pagar novamente. Soube, por cometários do ofendido, que o Réu
estava praticando vários atos de igual natureza.(mídia de fls. 500)”

Na mesa linha, foi o depoimento de Antônio Belmiro da Costa
Neto (mídia de fls. 500), que foi assim retratado na decisão guerreada (fls. 650/650v):

“(…) informou  que adquiriu  uma motocicleta na  loja  em que o acusado
trabalhava,  tendo  dado  uma  entrada  e  parcelou  o  restante.  Quando  a
testemunha ligou para o Réu e disse que estava com parcelas em atraso,
tendo  o  acusado  solicitado  a  devolução  da  moto  para  realizar  a
transferência para o nome do depoente, não sendo mais devolvida, quando o
Réu passou a exigir o pagamento de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta
reais), referente ao emplacamento e algumas peças de reparo. E, depois de
alguma negociação, Fabiano deixou por R$ 1.000,00 (um mil reais), valor
que transferiu para a conta do Acusado, sem contudo, não recebeu de volta a
moto. (mídia de fls. 500)

Por fim, disse que várias pessoas tiveram prejuízos com os golpesaplicados
pelo Réu,  inclusive o proprietário da loja,  que teve  que  indenizar  vários
clientes,  que  foram  vítima  do  Réu  quando  buscaram  adquirir  bens  na
empresa do ofendido, (mídia de fls. 500)”



A testemunha Luiz Claudino, quando ouvida em juízo (mídia de
fls. 500), pontuou e assim foi relatado na sentença (fls. 650v):

“(...)comprou uma moto na loja em que o Réu trabalhava, pelo valor de R$
1.800,00,  em julho de 2013, pagando o  restante em parcelamento feito pela
própria empresa, vindo a atrasar 02 (duas) parcelas, referentes a dezembro de
2013  e  janeiro  de  2014,  quando  o  Réu  foi  até  a  casa  da  testemunha,  e
"apreendeu" a moto. Continua dizendo que, três dias depois, procurou a loja
para atualizar o pagamento,  houve  uma cobrança exagerada por parte do
Acusado,  cobrando  o  valor  de  R$  600,00  das  parcelas  atrasadas  (valor
original de R$ 280,00) e ainda R$ 550,00 do emplacamento, sendo que não
havia atraso nenhum. Depois de tudo isso, não mais viu a moto que adquiriu,
(mídia de fls. 500)

Acrescentou ainda que soube de outros fatos semelhantes  e  que o dono da
Nossa Moto, na época, estava afastado, muito adoentado, aparentando ter
deixado a administração da loja nas mãos do Denunciado,  (mídia de fls.
500)”

A testemunha Françuel paz dos Anjos, quando ouvida em juízo
(mídia de fls. 500), pontuou e assim foi relatado na decisão (fls. 650v):

“(…) que adquiriu uma motocicleta na loja em que o Réu trabalhava, sendo
que  comprou  diretamente  ao  dono  da  loja,  financiando  junto  ao  próprio
estabelecimento. Disse que as parcelas inicias eram pagas diretamente  ao
dono da loja, mas, quando o acusado passou a trabalhar na loja, também
passou  a  receber  os  pagamentos  das  parcelas.  E,  certo  tempo,  atrasou
algumas  parcelas,  e  alguns  funcionários  foram  até  o  quartel,  onde  a
testemunha trabalhava, e "apreenderam" a moto adquirida por ela. (mídia de
fls. 500)

Continua informando que, passados 15 dias, arrecadou o dinheiro, e foi até
a  loja  e  lá  Fabiano  entregou  outra  motocicleta  e  fez  um  acerto  com  a
testemunha, sem conhecimento do proprietário, pois estava doente e passou
um tempo fora da loja. E, ainda, passados alguns dias, ainda recebeu contato
de Fabiano e houve nova negociação, com a devolução da motocicleta que
foi adquirida inicialmente, (mídia de fls. 500).”

O declarante Bismarque Ovídio, quando ouvida em juízo (mídia
de fls. 534), afirmou e assim foi relatado na decisão (fls. 650v):

“(…) que  comprou uma  motocicleta  na  loja  "Nossa  Moto",  por  meio  de
financiamento, efetuando os pagamentos diretamente na loja, tendo atrasado
duas parcelas, quando o Réu foi buscar a motocicleta, alegando motivos de
de documentação, e quando realizou uma "troca" por outro bem, mas foi
obrigado a pagar mais dinheiro, (mídia de fls. 534)

Sabe que a primeira moto que foi apreendida pelo acusado, foi vendida para
outra pessoa, por informações do Réu. E, ainda, soube cometários de que o
Acusado estaria se apropriando de dinheiro da loja. (mídia de fls. 534)”

Conforme bem ressaltou o ilustre representante do  parquet nas
alegações finais,  as testemunhas arroladas pela defesa Leison Dias do Nascimento e
Henrique  Guedes  do  Carmo,  em seus  respectivos  depoimentos  (mídia  de  fls.  534),
ressaltaram o poder de gestão do acusado, tendo Leison relatado, ainda, firmou negócio
com o réu, tendo sido informando ao final, que este último não repassou o dinheiro de
suas prestações para a empresa.



Ademais,  merece  destaque  pertinente  trecho  da  decisão
guerreada que se refere modus operandi e as movimentações bancárias promovidas pelo
acusado (fls. 603/606), veja-se:

“Em relação aos delitos  de  apropriação indébita,  percebe-se  que  o  Réu,
valendo-se da condição de administrador, ele realizava vendas, apropriando-
se de valores dados como entradas.

Consta que, no momento da venda, era firmado contrato, entre a loja e o
cliente,  que  algumas  vezes  eram  firmados  em  nome  do  Réu,  conforme
anexado aos autos.

O modus operandi do acoimado se revelou de certa sofisticação, pois, por
vezes, realizava vendas por duas ou três vezes, do mesmo bem. Além disso,
apesar de o Réu dizer que ganhava apenas R$ 2.000,00 (dois mil  reais),
pelos  extratos  da  conta  de  sua  titularidade,  anexado  às  fls.  603/606,
realizando-se  uma  breve  análise  dos  créditos  ali  depositados  e  a
movimentação  financeira  (débitos  e  créditos),  destoa  completamente  da
renda percebida pelo Sentenciado.

Eis que o documento fornecido pela CEF nos permite concluir que houve
movimentações que demonstram ganho acima dos valores percebidos pelo
Réu.

Vê-se no extrato da conta, no termo inicial, contava com aproximadamente
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), chegando a apresentar, durante o tempo em
que  estava  trabalhando  na  loja  do  ofendido,  saldo  de  R$  17.684,43
(dezessete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
- fls. 605 -, ou seja, quatro vezes mais do valor inicial ali depositado.

Além  disso,  os  depósitos  realizados  na  conta  do  Réu  ultrapassaram,  no
período, mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por fim, causa estranheza que, ao tempo do desligamento do Acusado da
empresa  ofendida,  o  saldo  de  sua  conta  foi  praticamente  "zerado".  (fls.
651v)”

Frise-se  que  o  fato  de  o  apelante  argumentar  que  não  resta
evidenciado o prejuízo no montante descrito na exordial (R$ 300.000,00), tal fato não
impede que a caracterização do ilícito penal, uma vez que o conjunto probatório mostra-
se  robusto  no  sentido  de  que  valores  destinados  a  empresa  foram  indevidamente
desviados por conduta do réu. 

Destarte, a prova colhida não deixa nenhuma dúvida acerca da
materialidade dos crimes de apropriação indébita e da conduta do acusado.

Resta demonstrado que o acusado utilizava-se de sua função de
direção na empresa para cobrar os clientes em débito, de modo que recebia os valores
entregues  para  fins  de  quitação ou regularização do débito,  sendo que,  em vez  de
direcionar  tais  recursos  para  o  caixa  da  empresa,  terminava  por  apropriar-se  dos
valores. 

Nesse  contexto,  entendo  suficientemente  caracterizado  o
elemento  volitivo  animus  rem  sibi  habendi,  configurando  o  delito  de  apropriação
indébita majorada em razão do ofício, emprego ou profissão, porquanto demonstrado
que o réu, aproveitando-se da confiança que detinha junto ao proprietário, apropriou-se
indevidamente de valores destinados à empresa, sem a intenção de devolvê-los, já que,
até o momento, não há qualquer notícia de ressarcimento da quantia à empresa. Logo, a



condenação pelo crime de apropriação indébita se mostra escorreita.

Cumpre  destacar  que  no  caso  em  testilha,  o  apelante  ao
apropriar-se  de  quantia  alheia,  se  valeu  de  um  plausível  vínculo  de  confiança
estabelecido entre as partes por força do exercício do ofício ou profissão, incidindo,
perfeitamente, sua conduta no tipo descrito no art. 168, §1º, inciso III, do CP. 

Partindo dessa premissa, esta tem sido a melhor orientação das
jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA
(EM  RAZÃO  DE  OFÍCIO,  EMPREGO  OU  PROFISSÃO).
SENTENÇA CONDENATÓRIA.  DEFESA ALMEJA ABSOLVIÇÃO
POR  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  E,  SUBSIDIARIAMENTE,
PUGNA PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL,
PELO  ABRANDAMENTO  DO  REGIME  PRISIONAL  E  PELA
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO. PROVA
ORAL E MATERIAL COMPROVAM QUE O RÉU VALEU-SE DA
CONDIÇÃO DA PROFISSÃO PARA PRATICAR O CRIME. PENA
COMPORTA  REDUÇÃO.  PENA-BASE  FIXADA  DE  FORMA
EXASPERADA  E  INFUNDADA.  RETORNA  AO  PISO  MÍNIMO.
PRIMARIEDADE  COMPROVADA.  AUSÊNCIA  DE  CERTIDÕES
ACERCA DAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. REGIME ABERTO
COMPATÍVEL DADO O 'QUANTUM' DE PENA E A CONDIÇÃO
DE PRIMARIEDADE DO RÉU.  PELOS MESMOS MOTIVOS DE
RIGOR A APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS,
CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.  RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação
nº  0004945-73.2007.8.26.0361,  1ª  Câmara  de  Direito  Criminal  do  TJSP,
Rel. Péricles Piza. j. 08.08.2016).

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO
(ART.  168,  §  1º,  III,  DO  CÓDIGO  PENAL).  APELANTES  QUE
TRABALHAVAM (COMO VENDEDORA E CAIXA) EM LOJA DE
TECIDOS.  RETENÇÃO  DE  PARTE  DO  VALOR  PAGO  POR
CLIENTE.  REPASSE  À  LOJA  DE  QUANTIA  A  MENOR.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  NEGATIVA  DE
PROVIMENTO. (Apelação  nº  0002332-63.2007.8.17.0480,  4ª  Câmara
Criminal  do  TJPE,  Rel.  Carlos  Frederico  Gonçalves  de  Moraes.  j.
08.08.2017, DJe 22.08.2017).  

APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA
EM RAZÃO DE OFÍCIO,  EMPREGO OU PROFISSÃO (CP,  ART.
168,  §  1º,  III)  -  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  -  RECURSO
DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
NÃO  OCORRÊNCIA -  DEPOIMENTOS  DA VÍTIMA E  DE  SEU
FILHO DANDO CONTA DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL -
AFIRMAÇÃO  DO  RÉU  DE  QUE  RECEBEU  O  DINHEIRO  EM
FAVOR  DAQUELA  E  NÃO  O  REPASSOU,  COMO  DEVIDO  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  AMPLAMENTE
DEMONSTRADAS - VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS -
CONDENAÇÃO  MANTIDA. O  delito  de  apropriação  indébita  denota
quebra de confiança entre as partes, quando o agente passa a se comportar
como se fosse dono do bem apropriado, invertendo a sua posse ou detenção.
Tal relação de confiança é ainda maior quando a vítima é cliente do réu e
este age como seu advogado, facilitando o cometimento do ilícito penal.
RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  (Apelação  nº  0002989-

https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=DECLEI-0002848%20Art%20168&sid=6dff032c.66c1c607.0.0#JD_DECLEI-0002848Art168


82.2012.8.24.0076, 2ª Câmara Criminal do TJSC, Rel.  Getúlio Corrêa.  j.
06.09.2016). 

Por tudo isso,  infere-se nos  autos  que o ora apelante,  reteve
com o “animus rem sibi habendi”- intenção de ter a coisa para si – coisa que não lhe é
devida, tendo a vítima sofrido prejuízo financeiro.

Em que pesem as pretensas teses esposadas pela defesa, esta
mostra-se isolada e sem apoio no conjunto probatório. Logo, não tendo o apelante feito
qualquer prova de suas escusas, aliada certeza necessária da autoria e materialidade do
delito, bem como à existência de dolo, vontade de apropriar-se de coisa alheia, impõe-
se a manutenção do édito condenatório. 

Do furto qualificado

Com relação à materialidade e à autoria delitiva, andou bem a
magistrada  a  quo,  uma  vez  que  o  crime  descrito  na  denúncia  restou  devidamente
comprovado.

Consta  dos  autos  que  o  proprietário  da  empresa  efetuou  a
alienação do imóvel onde é desenvolvida a atividade comercial da empresa, tendo sido
acertado, com o novo proprietário, que aquele seria alugado à loja "Nossa moto", com o
fito manter o estabelecimento comercial no mesmo local. Diante disso estipulou-se o
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo período de aluguel de um ano.

Ocorre que, por circunstâncias diversas, houve o cancelamento
de tal negócio relativo ao aluguel, no que restou pactuado com o comprador/locador a
devolução dos valores pagos, o que foi feito através de cheques. 

As mencionadas cártulas foram entregues ao senhor Vlademir,
ora  vítima,  na  presença  do  denunciado,  tendo  este  visualizado  o  local  onde  foram
guardados, além de ter presenciado e participado de toda a negociação. 

A vítima Vladimir Severino e a sua esposa Rejane Galdino, em
seu depoimento prestado em juízo (mídia de fls. 500), destacaram que foram subtraídos
cheques que estavam guardados em uma gaveta e  que eram decorrentes do distrato
contrato de aluguel, ressaltando que o acusado sabia o local em que as cártulas estavam
guardadas. 

Nesse ponto é importante destacar, o depoimento em juízo de
José Nivaldo Cavalcanti (mídia de fls. 500), que foi assim retratado na sentença (fls.
650v):

“(…) que emitiu alguns cheques para pagamento de uma dívida para esposa
do  ofendido,  tendo  a  transação  sido  efetivada  com  a  intermediação  do
acusado e os cheques foram entregue a ele. Após algum tempo de ter dado os
cheques pós-datados à esposa do ofendido, ela o contatou e pediu para que
sustassem os cheques o que foi feito. Afirmou ainda que, após ter havido a
tentativa de saque de todos os cheques, solicitou a microfilmagem, a pedido
da  sua  credora,  tendo  constatado  que  as  cártulas  subtraídas  foram
depositadas  em  conta  do  Réu  e,  outros,  em  conta  da  esposa  deste.  Os
cheques  emitidos  pela  testemunha  referiu-se  ao  pagamento  de  acerto  de
aluguel entre a testemunha e a esposa do empresário, (mídia de fls. 500).”



Do exame do caderno processual, pode-se aferir, com segurança,
que  o acusado,  valendo-se da sua posição de  confiança  perante a  vítima,  furtou 04
(quatro) dos 10 (dez) cheques, relacionados ao contrato de aluguel acima mencionado.

Tal situação fica também comprovada pelos documentos de fls.
326/328, nas quais constam a microfilmagens dos cheques, revelando, pois, a indicação
do denunciado como beneficiário do cheque nº 850709, e a indicação da conta de sua
companheira nos demais títulos, ambos, objetos de furto.

Com efeito, resta consubstanciado que o denunciado furtou os
cheques nº 850709, 850710, 850712 e 850713 e, tentou efetuar o saque dos valores,
fazendo-o em relação ao cheque n 9 850709 de forma nominal (fl. 327), e, com relação
aos demais, através de depósito na conta de sua então companheira (fls. 616, 618 e 620),
Rayane Raranaya Silvestre de Resende.

Frise-se  que  a  alegação  de  os  cheques  recebidos  foram
decorrentes de rescisão contrato de trabalho, não encontra amparo nas provas coligidas
no  caderno  processual,  uma  vez  que  não  há,  nos  autos,  qualquer  documento
comprovando a resilição contratual. Além disso, não é crível que as partes fizessem tal
tipo de acordo e não exista nenhum recibo dos valores supostamente pagos.

No  caso  em tela,  é  possível  observar  que  o  sentenciado,  no
exercício das suas funções de gerente, gozava de ampla confiança tanto por parte do
empregador como também dos clientes do estabelecimento, tendo livre acesso a todos
os setores da empresa,  havendo uma supervisão mitigada.  Logo, resta evidenciada a
presença da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, § 4º, II do CP).

Nesse esteio, sinaliza a jurisprudência: 

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO
ABUSO  DE CONFIANÇA.  PROVA  SUFICIENTE  DA MATERIALI-
DADE E AUTORIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIA-
BILIDADE. PRIVILÉGIO. HIPÓTESE CABÍVEL. SENTENÇA PAR-
CIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolu-
tório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as decla-
rações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pelo conjunto probatório
produzido. 2. Para caracterizar a qualificadora do abuso de confiança na sub-
tração da coisa no crime de furto, é suficiente que o funcionário tenha acesso
desvigiado à Res furtiva, e se valha dessa facilidade para sua subtração do es-
tabelecimento comercial do qual éempregado. 3. Em consonância com o con-
vencimento firmado nas Cortes Superiores, no delito de furto, a figura quali-
ficada é compatível com a privilegiada, se o réu é tecnicamente primário, é
de pequeno valor a Res furtiva e a qualificadora é de natureza objetiva. 4. Re-
curso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; Rec 2010.06.1.013462-8;
Ac. 643.944; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; DJDFTE
09/01/2013; Pág. 173)

Ante o exposto,  em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

Expeça-se  mandado de prisão,  após  decorrido o  prazo de
embargos de declaração sem manifestação.

É como voto.



Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando
também os excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Desembargador 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  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Relator – Juiz convocado




