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APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
MAJORADA EM RAZÃO DO OFÍCIO, PROFISSÃO (ART. 168, §
1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO TANTO PELA FRAGILIDADE
PROBATÓRIA, QUANTO PELA AUSÊNCIA DE DOLO
SUBJETIVO DAS AGENTES. INSUBSISTÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. PROVA ORAL FIRME E COERENTE.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A EMBASAR O
DECRETO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE QUANTO À
TERCEIRA ETAPA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE
PENA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RÉS QUE SE
VALERAM DO OFÍCIO E DA PROFISSÃO POR ELAS
EXERCIDOS, MAIS ESPECIFICAMENTE DA ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, PARA APROPRIAREM-SE DE VALORES
CORRESPONDENTES ÀS LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS.
REPRIMENDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos
autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes das
vítimas, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo de
que as rés/apelantes, administradoras de imóveis, tinham a
intenção de apropriar-se do dinheiro equivalente ao pagamento
dos aluguéis que lhe foram confiados em razão do ofício.

2. Se o contexto probatório é suficiente a comprovar a
profissão e o ofício exercidos pelas rés, bem como a inversão do
animus da posse por conta dessa razão, não há falar em
afastamento da causa especial de aumento de pena.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
2013.012139-7, da comarca de Balneário Camboriú (1ª Vara Criminal), em que são
apelantes Constância Elizabete de Souza e Vera Lúcia Lara e apelado o Ministério
Público do Estado de Santa Catarina:



A Primeira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pela Exma. Desa. Marli
Mosimann Vargas, com voto, e dele participou o Exmo. Des. Carlos Alberto Civinski.

Funcionou na sessão pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo.
Dr. José Eduardo Orofino da Luz Fontes.

Florianópolis, 03 de novembro de 2015.

Paulo Roberto Sartorato
Relator
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RELATÓRIO

O representante do Ministério Público, com base no incluso Inquérito
Policial, ofereceu denúncia contra Vera Lúcia Lara e Constância Elizabete de Souza,
devidamente qualificadas nos autos, dando-as como incursas nas sanções do artigo
168, § 1º, inciso III, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, pelos fatos assim narrados
na peça exordial acusatória, in verbis (fls. II/III):

Conforme consta nos autos, as vítimas Jairo Ivo dos Santos e Lilian Patrícia
Stegall dos Santos são proprietários do imóvel situado na rua 1536, n. 11-A, centro,
nesta cidade, sendo administrado pela empresa Elisabete Corretora de Imóveis, de
propriedade das denunciadas Vera Lúcia e Constância.

Assim, por meio do contrato de locação das fls. 05/08, o referido imóvel foi
locado para Patrícia da Cruz Duquia, a qual efetuava o pagamento do aluguel
diretamente para as denunciadas.

Após o recebimento do aluguel de R$ 900,00 (novecentos reais), as
denunciadas deveriam descontar a taxa de administração de R$ 100,00 (cem reais)
e repassar a importância restante às vítimas, o que não aconteceu nos meses de
agosto, setembro e outrubro de 2009. Com isso, as denunciadas apropriaram-se da
quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Frise-se, por fim, que muito embora tenham ingressado com ação de cobrança
(autos n. 005.09.0177783-3), as vítimas não conseguiram recuperar todo o montante.

As denunciadas agiram livre e conscientemente, apropriando-se de coisa
alheia móvel de que tinham a posse, em três oportunidades distintas, em razão da
profissão.

Do mesmo modo, com base em outro Inquérito Policial, o representante
ministerial também ofereceu denúncia em face das referidas acusadas,
imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 168, § 1º, inciso III, c/c o art. 71,
ambos do Código Penal, pelos fatos assim narrados na preambular acusatória, in
verbis (fls. II/III):

Conforme consta nos autos, a vítima Luis Carlos Borges Coelho é proprietária
do apartamento n. 710 do Edifício Califórnia, situado na rua 971, n. 333, centro,
nesta cidade, sendo administrado pela empresa Elisabete Corretora de Imóveis, de
propriedade das denunciadas Vera Lúcia e Constância.

Assim, no ano de 2009, por meio do contrato de locação das fls. 10/12, o
referido imóvel foi locado para João Luiz de Souza Alexandre, que efetuava o
pagamento do aluguel diretamente para as denunciadas.

Após o recebimento do aluguel, as denunciadas deveriam descontar a taxa de
administração e repassar a importância restante à vítima, o que não aconteceu por
dois meses. Com isso, as denunciadas apropriaram-se da quantia de R$ 1.510,00
(um mil, quinhentos e dez reais).

Frisa-se que a denunciada Vera chegou a depositar um cheque no valor acima
mencionado (fl. 06) afirmando que quitaria o débito, contudo esta cártula foi
devolvida por insuficiência de fundos.
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As denunciadas agiram livre e conscientemente, apropriando-se de coisa
alheia móvel de que tinham a posse, em duas oportunidades distintas, em razão da
profissão.

Durante a tramitação dos processos, em audiência, o MM. Juiz a quo,
acolhendo pedido da defesa com a concordância do Ministério Público, reconheceu a
conexão das ações penais de ns. 005.10.014976-0 e. 005.10.008979-2, determinando
o apensamento dos respectivos autos, fazendo-se instrução única e julgadas numa
única sentença (fl. 100).

Encerrada a instrução processual, o Magistrado a quo, por intermédio da
sentença de fls. 144/164, julgou parcialmente procedente as denúncias, para: a)
condenar a acusada Vera Lúcia Lara à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos
fatos, por infração ao artigo 168, § 1º, inciso III, c/c artigo 71, ambos do Código Penal,
substituindo a pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade e uma pena de multa no importe de 10 (dez) dias-multa,
cada qual no seu valor mínimo legal; e b) condenar a acusada Constância Elizabete
de Souza à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada qual no valor de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao
artigo 168, § 1º, inciso III, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, substituindo a pena
corporal por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade e uma pena de multa no importe de 10 (dez) dias-multa, cada qual no
seu valor mínimo legal; e c) absolver a acusada Constância Elizabete de Souza das
imputações que lhe foram feitas nos autos n. 005.10.008979-2, com fulcro no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformadas, as acusada interpuseram recurso de apelação (fl. 175).
Em suas razões, requereram a absolvição por atipicidade da conduta, haja vista a
ausência do elemento subjetivo do delito (o dolo) e, ainda, por fragilidade probatória.
Subsidiariamente, pleitearam a mitigação das reprimendas com o afastamento da
causa de aumento descrita no § 1º do art. 168 do Código Penal (fls. 179/184).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o
conhecimento e o não provimento do recurso (fls. 185/188).

Após, os autos ascenderam a esta Superior Instância, tendo a douta
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Rui Carlos Kolb
Schiefler, Promotor de Justiça convocado, opinado pelo conhecimento e
desprovimento do apelo defensivo (fls. 195/203).

Este é o relatório.

VOTO

O recurso sob exame volta-se contra sentença que, ao julgar procedente
a denúncia, condenou as acusadas Vera Lúcia Lara e Constância Elizabete de Souza
por infração ao artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.
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Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conhece-se do reclamo e passa-se à análise do seu objeto.

I - Do pleito absolutório.

As rés/apelantes pleiteiam a absolvição por atipicidade da conduta, haja
vista a ausência do elemento subjetivo do delito (o dolo) e, ainda, por fragilidade
probatória.

Através de minucioso exame do conjunto probatório constante dos
autos, todavia, conclui-se que tal pretensão não merece acolhimento, porquanto
devidamente comprovado que ambas as acusadas praticaram a conduta delituosa
tipificada no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

In casu, a autoria e a materialidade do delito restam cabalmente
comprovadas pelos elementos probatórios evidenciados nos autos, especialmente
através dos Autos n. 005.10.014976-0 instruídos com a notícia crime (fls. 02/03), a
fotocópia do contrato de locação residencial (fls. 05/08), a autorização de
administração de aluguel (fls. 09 e 13), a rescisão do contrato de locação (fl. 11), a
rescisão da autorização de administração de aluguéis (fl. 12), o boletim de ocorrência
(fl. 14), a fotocópia da ação de cobrança proposta pelas vítimas em face das
acusadas, bem como algumas peças da referida ação (fls. 21/37); tem-se, também,
os Autos n. 005.10.008979-2, instruídos com a representação criminal (fls. 02/04), a
cártula do valor de R$ 1.510,00 (fl. 06), a autorização de administração de aluguel (fls.
07/08), o contrato de locação residencial (fls. 10/12), a rescisão do contrato de
locação (fl. 18) e o cancelamento de contrato (fl. 19), além disso, destaca-se a prova
oral produzida no decorrer processual.

Depreende-se dos autos, que ambas as acusadas, por meio da empresa
que representavam (Elisabete Corretora de Imóveis), eram as responsáveis por
intermediarem contratos de locação; para tanto, administravam os imóveis das
vítimas, recebiam os valores correspondentes aos aluguéis e dividiam a comissão.

Assim foi que, no ano de 2009, as vítimas Jairo Ivo dos Santos e Lilian
Patrícia Stegall dos Santos locaram, através da referida empresa, o imóvel situado na
Rua 1536, em Balneário Camboriú, para Patrícia da Cruz Duquia, a qual efetuava o
pagamento do aluguel diretamente para as rés.

Ocorre que, transcorridos três meses, as acusadas não repassaram às
vítimas os valores correspondentes, apropriando-se, por conseguinte, da quantia de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

De igual modo, a ré/apelante Vera, também responsável pela
administração da locação do imóvel de propriedade de Luis Carlos Borges Coelho,
apropriou-se indevidamente do valor referente a 02 (dois) meses de aluguel, o que
totalizou a quantia de R$ 1.510,00 (mil quinhentos e dez reais).

Ao prestarem esclarecimentos, as três vítimas evidenciaram o modus
operandi perpetrado pelas recorrentes, o qual, aliás, fora realizado de maneira
igualitária.

Sob o crivo do contraditório, Lilian Patrícia Stegall dos Santos evidenciou
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que juntamente com o seu, na época, esposo, resolveu colocar o imóvel localizado
em Balneário Camboriú para locação. Na época, sua sogra indicou as rés Vera e
Constância como proprietárias de uma imobiliária, razão pela qual resolveram alugar
o imóvel por tal empresa. A ré Vera, então, representando Elisabeth, a qual tem o
CRECI, foi até o apartamento e levou o contrato para assinarem, não se recordando
exatamente do valor de locação que ficou estabelecido mas acredita que em torno de
R$ 1.000,00 (mil reais). Na oportunidade, fora acordado que os valores dos aluguéis
seriam depositados mensalmente na sua conta bancária que era conjunta com o seu
ex-marido; todavia, passado um determinado tempo, acredita que aproximadamente
03 (três) ou 04 (quatro) meses, cobrou da ré Vera sobre o valor do aluguel, pois não
havia recebido nenhuma prestação. A referida ré, no entanto, passou a lhe enrolar,
dizendo que o inquilino não havia efetuado o pagamento; ocorre que, em conversa
tanto telefônica como pessoal, o locatário lhe confirmou ter realizado os pagamentos,
inclusive lhe mostrando os recibos emitidos por Vera. Por tais razões, afirmou para
Vera que iria procurar a Justiça. No mais, afirma que embora nunca tenha chegado a
conversar com a ré Constância, o contrato firmado com a empresa está no nome
dela, sendo por ela assinado (03min08s a 04min39s - mídia de fl. 114).

Jairo Ivo dos Santos, afirmando que quem era responsável pelos
assuntos da locação era a sua ex-esposa Lilian, narrou que na oportunidade sua mãe
Helga indicou a acusada Vera para ser a responsável pelo aluguel do imóvel descrito
na exordial. Não se recordando de maiores detalhes, por não ter participado
diretamente da negociação, disse que foi feita uma reforma no apartamento e que
inicialmente os recursos eram para essas despesas; todavia, posteriormente
estranhou o fato de nenhum depósito ter sido feito em sua conta bancária que era
conjunta com Lilian, acreditando que o prejuízo tenha girado em torno de R$ 3.000,00
(três mil reais) (00:43s a 02min05s - mídia de fl. 114).

Por sua vez, o outro vitimado, Luis Carlos Borges Coelho, o qual foi
inquirido à fl. 105 dos Autos n. 005.10.0089790-2, declarou que "na época dos fatos
era proprietário de um apartamento situado no Ed. Califórnia, no Centro de Balneário
Camboriú, que deixou referido imóvel para locação aos cuidados da denunciada Vera
Lúcia Lara, que o imóvel foi locado e o inquilino pagou os alugueres para a
denunciada que por sua vez não repassou as importâncias para o declarante, que
teve um prejuízo na ordem de R$ 1.510,00, que até a presente data não foi ressarcido
pelas denunciadas, que as denunciadas seriam proprietárias de uma corretora de
imóveis em Balneário Camboriú, que inclusive Vera teria repassado um cheque para
o declarante como forma de pagamento dos alugueres, entretanto não havia provisão
de fundos".

Dos relatos colacionados, denota-se que as palavras das vítimas são
suficientes a ensejar o decreto condenatório. Com efeito, não há qualquer dúvida de
que as rés/apelantes, na qualidade de administradoras de imóveis, apropriaram-se do
montante correspondente ao valor do aluguel.

Em que pese as rés/apelantes negarem a prática do ilícito, inexistem
dúvidas de que ao invés de repassarem o dinheiro recebido dos inquilinos aos
proprietários dos imóveis, ambas apoderaram-se indevidamente dos valores que
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possuíam em decorrência da profissão/ofício.
A versão sustentada por Vera de que os inquilinos não lhe pagaram,

bem como a tese da ré Constância de que não detinha conhecimento acerca dos
fatos não merece melhor sorte.

Em seu interrogatório, a acusada Vera Lúcia negou as acusações
elucidando que, na época, trabalhava como autônoma em conjunto com a ré
Constância, sendo que dividiam a administração de alguns imóveis (04min54s a
06min00s). Quanto ao imóvel de propriedade de Luis Carlos, elucidou ter alugado o
apartamento dele para João Luís de Souza Alexandre, o qual não residia no imóvel e
colocou duas pessoas no local. Na oportunidade, João pagou em cheque mas a
cártula foi devolvida pelo banco. Como não queria falar para Luis sobre a ausência de
fundos, pegou outro cheque do inquilino e depositou na conta de sua filha adotiva
(Maria Luiza) e, após, depositou um cheque de Maria na conta de Luis Carlos. Ocorre
que o cheque do inquilino novamente fora devolvido por ausência de crédito, sendo
que a última cártula entregue por ele deu contra-ordem e, após, o mesmo mudou-se
para Itália sem nunca ter efetuado o pagamento (07min48s a 09min34s). Disse que
João Luís ficou no imóvel por aproximadamente 02 (dois) meses, não lhe pagando
nenhum mês de aluguel, porém, tem conhecimento de que ele permaneceu no imóvel
posteriormente e efetuou o pagamento diretamente para o proprietário do imóvel Luis
Carlos (11min12s a 12min20s). Em relação ao imóvel de Lilian e Jairo, alegou que
administrava o imóvel deles desde 2008, porém dividia a comissão com a ré
Constância. Disse que em meados de maio de 2009 Patrícia entrou no imóvel junto
com os seus familiares, porém todo o mês era um problema para receber, o que não
queria comentar com Lilian, pois tinha muito respeito pela sogra dela (Dona Helga).
Então, depositou um cheque da sua filha no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais) na conta de Lilian, mas a cártula foi devolvida, sendo que Patrícia
nunca lhe pagou. Posteriormente, fez um acordo e pagou a primeira parte, em torno
de R$ 900,00 (novecentos reais), à Lilian, após, no entanto, ficou doente e não teve
mais condições de efetuar o pagamento (15min16s a 18min05s). Indagada, afirmou
que somente pagou Lilian em respeito a sogra dela e também devido a vergonha de
afirmar que os inquilinos que indicou não eram confiáveis (19min40s a 20min11s -
mídia de fl. 102).

A ré Constância Elizabete, por sua vez, declarou que ela e Vera
administravam cerca de 25 (vinte e cinco) imóveis, mas cada uma cuidava de uma
relação, sendo que àqueles descritos nas denúncias cabiam tão somente à Vera,
destacando que sequer teve contato com os proprietários dos imóveis descritos nas
iniciais (04min50s a 05min36s). Disse que a autorização de fls. 07/08 dos Autos n.
005.10.008979-2 foi assinada somente por Vera, embora conste seu nome naquele
documento, acreditando que a letra constante no verso da fl. 08 é de Vera e que
assinou tão somente a autorização relativa ao imóvel de Jairo, em anexo à fl. 09 dos
Autos n. 005.10.014976-0, e também ajudou a efetuar o pagamento da primeira
parcela do acordo feito na ação judicial cível. No mais, disse não se recordar se a
inquilina de Jairo e Lilian pagou os locativos dos meses de agosto, setembro e
novembro e que segundo a denunciada Vera o locatário João Luís teria pago o
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aluguel no início, mas posteriormente foram dados cheques que não foram cobertos
(14min50s a 20min - mídia de fl. 102).

Pois bem. Analisando as palavras das acusadas, infere-se, quanto ao
imóvel de Lilian e Jairo, que a responsabilidade da ré Constância, assim como a de
Vera, resta devidamente comprovada. Apesar daquela nunca ter conversado com o
casal, observa-se que a administração do imóvel era realizada de maneira conjunta,
já que ambas as acusadas recebiam os aluguéis e dividiam comissões; inclusive, ao
analisar o contrato de locação de fls. 05/08 dos Autos n. 005.10.014976-0, verifica-se
que Vera e Constância eram administradoras da referida propriedade, sendo a
autorização de administração de aluguel de fl. 09 dos referidos autos, assinada
somente por Constância.

Além disso, na Ação de Cobrança n. 005.09.017778-3 movida pelos
ofendidos, ambas assumiram a dívida, conforme bem se verifica dos documentos de
fls. 21/37.

A versão da acusada Vera de que todo mês era um problema receber da
inquilina Patrícia também não merece credibilidade, "pois ela não trouxe aos autos
nenhuma prova documental ou mesmo testemunhal para comprovar suas alegações,
sendo absolutamente inacreditável que tenha 'assumido' a dívida por ter respeito ou
vergonha de Dona Helga (sogra da vítima Lilian), já que seria muito mais fácil ela ter
contado para as vítimas que a inquilina estava inadimplente. Além do mais, a vítima
Lilian declarou que foi falar com o inquilino e obteve a informação de que o aluguel
havia sido pago, inclusive lhe foi mostrado os recibos, o que derruba a versão
apresentada pela ré Vera" (Trecho extraído da sentença de fl. 152).

De igual modo, apesar de afirmar que depositava o valor do aluguel
mensalmente na conta da vítima Lilian (27min13s a 27min20s - mídia de fl. 102), a
acusada Vera não trouxe aos autos qualquer comprovante ou documento capaz de
demonstrar a veracidade da sua alegação.

Outrossim, no tocante ao imóvel de Luis Carlos, o qual era de
competência da ré/apelante Vera, tem-se que inexistem dúvidas de que a mesma se
apropriou do dinheiro recebido, utilizando-o como se fosse seu.

Como bem se extrai do conjunto probatório, nem mesmo o cheque
anexado à fl. 06 dos Autos n. 005.10.008979-2, em nome de Maria Luiza, filha da
acusada, é capaz de afastar a sua responsabilidade, já que devolvido pelo banco por
ausência de provisão de fundos. Igualmente inexistem provas de que o cheque de fl.
101 (autos n. 005.10.014976-0), apresentado em audiência, tenha qualquer relação
com o aluguel da vítima Luis Carlos, porquanto datado de 30 de junho de 2010 e
devolvido pelo banco em 05/07/2010, enquanto o inquilino permaneceu somente nos
meses de outubro e novembro do ano de 2009 no imóvel da vítima, ou seja, 07 (sete)
meses antes da emissão do referido cheque.

Nesse período, aliás, Luis já havia rescindido o contrato de locação com
o inquilino - novembro de 2009 - e também cancelado a autorização de administração
de aluguel (fls. 18/19).

Repita-se que a tese de que a ré/apelante Vera estava constrangida em
afirmar para o proprietário do imóvel que o locatário estava inadimplente é incrédula e
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desprovida de qualquer respaldo.
Diante desse contexto, observa-se que as rés/apelantes, na qualidade

de administradoras de imóveis, apropriaram-se indevidamente do montante
aproximado de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) no que toca ao imóvel de
Lilian e Jairo, e Vera, ainda, do valor R$ 1.510,00 (mil quinhentos e dez reais) no que
concerne ao imóvel de Luis Carlos. Tal fato, configura o tipo penal descrito no art.
168, § 1º, inciso III, do Código Penal, conforme colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA EM RAZÃO DO EMPREGO (ART. 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO
PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ACUSADO QUE SE APROPRIA DE VALOR DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE
PROPRIEDADE DE SUA EMPREGADORA. RÉU AUTORIZADO A RECEBER
QUANTIA DE INQUILINO, PORÉM NÃO EFETUOU O REPASSE DO VALOR À
PROPRIETÁRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS UNÍSSONOS. ELENCO
PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM
CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC - Apelação Criminal n.
2013.058856-6, de São Francisco do Sul, Rel. Des. Substituto José Everaldo Silva, j.
em 12/08/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PENA MAJORADA EM
RAZÃO DA PROFISSÃO. RÉU CORRETOR DE IMÓVEIS QUE SE APROPRIA DE
QUANTIAS, RECEBIDAS EM RAZÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO POR ELE
INTERMEDIADO, DESTINADAS AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PROVA DOS
AUTOS QUE DEMONSTRA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS.
ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REPARO QUANTO À PENA DE MULTA.
REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC - Apelação Criminal n.
2012.034015-2, da Capital - Continente, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. em
17/07/2012).

O dolo das acusadas, de igual modo, também restou evidenciado nos
autos, eis que, abusando da confiança depositada pelas vítimas, inverteram a posse
do numerário correspondente aos aluguéis, apropriando-se de dinheiro que não lhe
pertenciam.

Cumpre trazer à baila que "o dolo do delito é a vontade de se apropriar
da coisa alheia móvel. A ausência do animus rem sibi habendi exclui, subjetivamente,
a apropriação indébita. Exige-se, para a apropriação indébita, o elemento subjetivo do
tipo (dolo específico), ou seja, a vontade de ter, como proprietário, a coisa para si ou
para outrem. O dolo revela-se pela disposição do agente, que inverte o título da
posse" (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, 6ª. ed., São Paulo: Atlas,
1992, p. 259).

O delito, portanto, consuma-se no momento em que há a mudança do
título da posse, ou seja, no instante em que, devendo proceder à devolução da coisa,
o agente não o faz, tornando a posse ilegítima - o que aconteceu na hipótese dos
autos.
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Desse modo, em que pese as alegações trazidas pela defesa na
tentativa de excluir o elemento subjetivo do delito (o dolo), não há nenhuma dúvida de
que as rés/apelantes tinham a intenção de apropriar-se do valor equivalente ao
pagamento dos aluguéis que lhe foram confiados em razão dos seus ofícios - o que
realmente o fizeram, uma vez que, por ato voluntário e consciente, inverteram o título
da posse exercida sobre a coisa, passando a dispor como se proprietárias fossem.

Nesse contexto, tendo em vista o conjunto probatório ter evidenciado ser
incontroversa a conduta delituosa das rés/apelantes, conclui-se ser impossível a
absolvição tanto pela tese de fragilidade probatória, como pela alegada ausência de
dolo.

II - Da readequação das reprimendas.

Em sede subsidiária, as rés/apelantes pugnam pela readequação das
reprimendas, mais especificamente pelo afastamento da causa de aumento descrita
no § 1º do art. 168 do Código Penal.

Diante da insurgência tão somente quanto à terceira etapa dosimétrica,
mantém-se incólume a primeira e segunda fases.

Na terceira etapa, a reprimenda de ambas as rés/apelantes fora
majorada em 1/3 (um terço) diante da existência da causa de aumento de pena
prevista no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Em que pese ambas as acusadas almejarem o afastamento da referida
majorante pelo argumento de que Vera não era profissional de corretagem e
Constância nunca contratou com as vítimas, do fundamento alhures explanado
observa-se que tais alegações não merecem melhor sorte.

Além da responsabilidade e profissão da ré Constância Elizabete restar
devidamente comprovada nos autos, já que ela era quem possuía o CRECI e
administrava os imóveis juntamente com Vera, mostra-se irrelevante o fato de Vera
não possuir o devido registro profissional, já que, mesmo de maneira irregular, exercia
o ofício de corretagem.

Ressalta-se que justamente por conta das atividades desempenhadas e,
consequentemente, da relação de confiança existente entre as vítimas e as rés, é que
ambas as recorrentes valeram-se indevidamente dos valores das locações dos
imóveis.

A propósito:

[...] "Sempre que alguém pratique a apropriação indébita, desmerecendo a
confiança genérica que necessariamente tem de inspirar como condição de seu
próprio ofício, emprego ou profissão, tem-se como tipificada a qualificadora do § 1º,
III, do art. 168, do CP" (RT 566/336). [...]. (TJSC - Apelação Criminal n.
2006.017062-8, de Lages, Rel. Des. Tulio Pinheiro, j. em 27/06/2006).

Portanto, se o contexto probatório é suficiente a comprovar a profissão e
o ofício exercidos, bem como a inversão do animus da posse por conta dessa razão,
mantém-se a causa de aumento reconhecida.
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À vista do exposto, impossível o acolhimento das teses defensivas,
razão pela qual merece o recurso de apelação interposto ser conhecido e desprovido.

Este é o voto.
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