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APELAÇÃO CRIMINAL Â– APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PRATICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU
PROFISSÃO (CP, ART. 168, § 1º, III) Â– SENTENÇA
CONDENATÓRIA.

RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS Â–

INOCORRÊNCIA Â– DEPOIMENTOS DOS REPRESENTANTES
LEGAIS DA EMPRESA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS DANDO
CONTA DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL Â–
MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE
DEMONSTRADAS Â– VERSÃO DEFENSIVA TOTALMENTE
ISOLADA NOS AUTOS.

Nos crimes patrimoniais Â– quase sempre cometidos na
clandestinidade Â– a palavra da vítima merece especial atenção
para embasar a condenação (precedente STJ).

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 empregadora do réu e este age como seu representante,
facilitando o cometimento do ilícito penal.

FIXADA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA (CPP, ART. 387, IV) Â–
AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
OU ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO Â– VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA Â–
QUANTIA AFASTADA, DE OFÍCIO.

A ausência de pedido expresso de reparação do dano cerceia
o exercício do contraditório e ampla defesa, sendo que a sua
fixação à revelia do acusado é causa de inegável prejuízo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
2015.035483-7, da Comarca de Itajaí (2ª Vara Criminal), em que é apelante Franciele
Conceição Candido e, apelado, Ministério Público do Estado de Santa Catarina:



A Segunda Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, conhecer e
negar provimento ao recurso. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Salete Silva Sommariva (Presidente) e Volnei Celso
Tomazini.

Funcionou como representante do Ministério Público a Excelentíssima
Senhora Procuradora de Justiça Heloísa Crescenti Abdalla Freire.

Florianópolis, 10 de novembro de 2015.

Getúlio Corrêa
RELATOR
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RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Franciele Conceição
Cândido (22 anos na data dos fatos) pela prática, em tese, do delito de apropriação
indébita (CP, art. 168, § 1º, III, na forma do art. 71 do mesmo Código) em razão dos
fatos assim narrados:

"Extrai-se do incluso caderno indiciário que a denunciada FRANCIELE
CONCEIÇÃO CÂNDIDO era funcionária da Sociedade Educacional Horizonte Ltda. –
de nome fantasia 'Colégio Unificado', com sede na Rua Anita Garibaldi, 529, Centro,
nesta cidade – onde exercia a função de assistente de secretaria. Dentre as tarefas
que lhe incumbiam, estava a de operação de caixa, a qual lhe possibilitava receber o
pagamento das mensalidades dos alunos da instituição.

Entre 10 de dezembro de 2012 e 13 de fevereiro de 2013, a denunciada, em 14
(quatorze) oportunidades, apropriou-se de valores pagos pelos responsáveis dos
alunos, os quais totalizaram R$ 6.142,87 (seis mil cento e quarenta e dois reais e
oitenta e sete centavos), havidos por ela em razão de seu emprego.

A denunciada cometeu os delitos de 4 (quatro) maneiras diversas, as quais
serão explicadas a seguir:

1 - Recibo Manual
Em quatro ocasiões, FRANCIELE CONCEIÇÃO CÂNDIDO, ao receber valores,

afirmou aos responsáveis pelo pagamento que ocorrera um problema técnico no
sistema operacional, motivo pelo qual preencheu um recibo à mão e os entregou,
sem contudo registrar a devida quitação. Posteriormente, apropriou-se da totalidade
do que fora pago.

Esse modus operandi foi aplicado nas seguintes situações:
Nome do Aluno Data Valor(R$) Fls.

Maria Clara Santos Pereira 10.12.2012 456,29 17/23
Laura dos Santos Pereira 10.12.2012 496,46 17/23
Mariana Pupo Eugênio 3.1.2013 450,00 25/28
Lucayan E. Nascimento
Pereira

9.1.2013 447,45 30/33

2 - Estorno
Após perceber as quantias, a denunciada efetuou a baixa no sistema o que

possibilitou a emissão de recibos e, então, registrou seu estorno, apropriando-se de
todo o numerário. Tal conduta foi empregada nestas oportunidades:
Nome do Aluno Data Valor(R$) Fls.

Gabriel Perez Beneduzi 24.1.2013 527,54 35/38
André Felipe Cé Amorim 4.2.2013 465,20 40/43
Ana Cristina Santos 6.2.2013 433,00 45/47
Isabela Carrara 13.2.2013 517,49 49/51
Renan Caetano Pereira 13.2.2013 367,66 53/55

3 - Estorno e alteração da data de vencimento de duas ou mais parcelas
Nessas situações, FRANCIELE CONCEIÇÃO CÂNDIDO recebeu o valor,
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efetuou a quitação no sistema e estornou a quantia. Depois, simulou uma
negociação de dívida, pela qual as parcelas recém pagas (mas que continuavam em
aberto em razão do estorno) foram incorporadas a mensalidades vincendas. Em
seguida, apropriou-se do dinheiro que lhe foi entregado.

Três apropriações foram realizadas dessa forma:
Nome do Aluno Data Valor(R$) Fls.

Renan Bruno da Silva 22.1.2013 481,70 57/60
Yohan Regis 30.1.2013 455,83 62/65
Manuela Odail da Silva Nascimento 13.2.2013 440,25 68/73

4 - Alteração de valor da parcela
Outra maneira de execução utilizada pela denunciada para se apropriar das

importâncias recebidas era a de receber a quantia integral das mensalidades,
realizar a baixa no sistema, emitir recibo e, em seguida, alterar a dívida para um
valor inferior. Após, FRANCIELE CONCEIÇÃO CÂNDIDO se apropriava das
diferenças entre os numerários.

Foram duas as vezes em que a denunciada assim agiu:
Nome do Aluno Data Valor(R$) Fls.

Patrícia Cardoso Vieira 21.1.2013 90,00 80/81
Nalu Sanches Pires 22.1.2013 517,00 75/78

Os crimes praticados por FRANCIELE CONCEIÇÃO CÂNDIDO passaram a ser
descobertos em fevereiro de 2013, pois no dia 7 daquele mês a denunciada não foi
trabalhar. Assim, quando o pai de um dos alunos foi até o Colégio Unificado pagar a
mensalidade do mês corrente, foi informado por um funcionário que o mês anterior
estava em aberto. No entanto, ele comprovou que a instituição estava enganada
mediante a apresentação do recibo respectivo.

No dia 14 do mesmo mês, FRANCIELE CONCEIÇÃO CÂNDIDO pediu
demissão. Após aquele fato, outros casos de inadimplência apareceram, razão pela
qual foi feito um levantamento no sistema e constatados todos os delitos perpetrados
pela denunciada" (fls. II-V).

Recebida a peça acusatória em 03.07.2013 (fl. 104), a ré foi citada (fl.
106) e ofertou defesa prévia (fls. 109-110).

Após a instrução do feito, as partes apresentaram alegações finais (fls.
137-145 e 146-152), sobrevindo sentença de procedência da denúncia, proferida pelo
Magistrado Mauro Ferrandin, assim concluída (fls. 153-164):

"Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o
pedido formulado na denúncia, para CONDENAR FRANCIELE CONCEIÇÃO
CÂNDIDO, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois)
anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial ABERTO, mais
21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no
art. 168, § 1º, III, do Código Penal.

Nos termos do art. 44 do CP, SUBSTITUO a pena corporal por uma duas
restritivas de direito, sendo uma consistente em pagamento de uma prestação
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pecuniária fixada em 2,2 (dois virgula dois) salários mínimos (um para cada ano de
reclusão), e outra em prestação de serviço à comunidade, nos termos do art. 46 do
CP.

Com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, fixo a indenização à
vítima no valor de R$ 7.502,98 (...). A correção deverá ser calculada a partir de cada
uma das 14 apropriações, cujas datas e valores estão detalhadas no corpo desta
decisão".

Irresignada, Franciele Conceição Candido apelou, sustentando ausência
de provas para a condenação (fls. 183-189).

Houve contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 190-200).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da Excelentíssima

Promotora de Justiça Monika Pabst (convocada), manifestou-se pelo desprovimento
do apelo (fls. 205-210).
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VOTO

1. Presentes os pressupostos legais, conheço e, antecipando o voto,
nego provimento ao recurso.

2. A ré foi denunciada pela prática, em tese, do crime de apropriação
indébita, com causa de aumento de pena em razão de ser funcionária da empresa
vítima na época dos fatos. Eis o dispositivo legal:

"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."
§Â 1º A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:
[...]
III – em razão de ofício, emprego ou profissão."

Segundo o doutrinador Cleber Masson:
“A nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma

situação de quebra da confiança, pois a vítima voluntariamente entrega uma coisa
móvel ao agente, e este, após encontrar-se na sua posse ou detenção, inverte seu
ânimo no tocante ao bem, passando a comportar-se como seu proprietário” (Direito
penal esquematizado. Método. 6. ed. São Paulo, 2014. v. 2. p. 531).

Quanto à causa de aumento, Rogério Greco cita precedente deste
Tribunal de Justiça, a saber:

"O crime de apropriação indébita consuma-se quando o agente, por ato
voluntário e querido, inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando dela
a dispor como proprietário; uma vez operada a inversão, o crime está consumado. A
causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 1º do art. 168 do CP
configura-se quando o agente exerce função que requer confiança da empregadora,
tal como é encarregado de vender mercadorias e receber valores de clientes, função,
evidentemente, que não lhe seria conferida caso não inspirasse uma confiança
especial na vítima. (TJSC, AC 99.012624-2, ReI. Nilton Macedo Machado, j.
31/8/1999)" (Código penal comentado. Impetus. 5 ed. Niterói/RJ, 2011, p. 496).

Vê-se, pois, que o delito sob comento 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 empregadora do réu e este age como seu representante,
facilitando o cometimento do ilícito penal.

3. Afirmou a apelante, por intermédio da Defensora Pública Samara
Beatriz Fortunato Bellan, que as provas produzidas no processo não foram suficientes
para lhe imputar a autoria do crime de apropriação indébita.

Narrou, quanto à fraude do software da empresa, que "os logins e
senhas eram compartilhados entre os quatro funcionários (que trabalhavam na
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secretaria da escola), [...] além de terem acesso o Diretor e o Vice-Diretor do Colégio.
Assim, existia a possibilidade de seis pessoas usarem apenas um login [...] para
realizar qualquer atividade no software financeiro" (fl. 186).

No tocante aos recibos entregues aos pais dos alunos, destacou que
"reconhece tais fatos, e confirma serem suas as assinaturas", mas "nega que tenha
se apropriado destes valores" (fl. 187). Justificou que "eventualmente o sistema de
informática [...] ficava fora do ar [...]". No entanto, "não deu baixa no software quando
o sistema de informática da vítima foi reestabelecido, mas isso não ocorreu por má-fé
[...], mas por despreparo seu, tendo em vista ser nova no trabalho e não dominar
todos os trâmites necessários para o recebimento e baixa das mensalidades" (fl. 187).

Apesar do esforço da defesa, não há como acolher a tese de absolvição:
a conduta típica restou sobejamente demonstrada nos autos.

A materialidade foi demonstrada com a notícia-crime e documentos que
a acompanharam (fls. 05-81).

A autoria, ainda que negada com veemência pela demandada, restou
provada pelos depoimentos colhidos na instrução.

O diretor do Colégio Unificado (vítima), Alexandre Machado Kleis, assim
depôs:

"[...] uma das funções da apelante era a de receber o dinheiro das
matrículas/mensalidades e registrar a aludida quitação no sistema de controle
financeiro da escola. No final do ano de 2012, o pai do aluno André Felipe Cé
Amorim se dirigiu até o estabelecimento para efetuar o pagamento de uma
determinada mensalidade, quando foi informado de que a parcela anterior estava em
atraso. No dia seguinte, a mãe daquele aluno foi até o colégio e apresentou um
recibo de pagamento da parcela supostamente atrasada, o qual havia sido
preenchido por Franciele Conceição Cândido. Diante daquela situação, foram
consultar os registros gravados no sistema e verificaram que esta quantia havia sido
estornada pelo usuário da recorrente. Nesta oportunidade, a apelante justificou o fato
dizendo que foi uma 'falha' sua, porém, logo em seguida, pediu demissão. Após a
saída de Franciele Conceição Cândido, outros pais procuraram a direção para
informar a cobrança indevida de mensalidades pagas nos meses anteriores, razão
pela qual resolveram fazer uma auditoria. Com este procedimento, foi possível
verificar que todas as irregularidades ocorreram com a utilização do usuário de
Franciele Conceição Cândido (FCC). [...] as irregularidades ocorreram de quatro
maneiras diferentes. Na primeira delas, a apelante recebia o dinheiro e emitia um
recibo manual, sob o argumento de que o sistema estava fora do ar e que a baixa
seria realizada por ela em momento oportuno. No segundo modo, ela recebia o
dinheiro, emitia o recibo mecânico, o qual dava a quitação automática da parcela no
sistema, e depois realizava a operação de estorno, apropriando-se, assim, destas
quantias. No terceiro jeito, que era um pouco mais elaborado, a recorrente recebia a
quantia, emitia o recibo, estornava o valor e parcelava o 'débito', pagando um valor
menor do que o recebido na primeira parcela, o que fazia com que a dívida não fosse
descoberta facilmente. O último artifício consistia em um outro tipo de renegociação,
em que ela recebia o valor integral da mensalidade e fazia constar no sistema que a
pessoa renegociou a mensalidade para pagar um valor inferior, enquanto a diferença
seria incorporada em outras parcelas vincendas. Franciele Conceição Cândido
trabalhava na secretaria havia quase um ano e tinha plenas condições de realizar
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tais procedimentos sozinha. [...] os quatorze casos denunciados foram confirmados
pelo colégio e não houve ressarcimento pela apelante, salvo no primeiro delito, em
que ela pagou uma parte do débito." (CD de fl. 130 Â– transcrição às fls. 195-196 Â–
grifou-se).

No mesmo sentido foram as declarações de Adilson Landal, vice-diretor
do estabelecimento de ensino:

"[...] os casos que envolviam a cobrança de mensalidades que já haviam sido
pagas foram se repetindo e que em todos eles a informação era de que os valores
haviam sido entregues a Franciele Conceição Cândido. Nenhuma dessas operações
feitas pela apelante foi autorizada pela direção e a maioria delas ocorreu quando a
recorrente estava sozinha na secretaria[...]" (CD de fl. 130 Â– transcrição às fls.
196-197 Â– grifou-se).

Aline dos Santos Cé, mãe do estudante André Felipe Cé Amorim,
afirmou em juízo que:

"[...] seu ex-marido foi até a escola para pagar uma determinada mensalidade,
quando foi informado que a parcela anterior estava atrasada. Ao saber desse fato, foi
imediatamente até a secretaria da escola e apresentou o recibo de quitação,
comprovando, assim, que a parcela estava paga. O valor da mensalidade foi
entregue para Franciele Conceição Cândido e, pelo que soube, ela ficou com o valor
para si" (reprodução de fl. 197 Â– grifou-se).

Marla Marina dos Santos, genitora de Maria Clara Santos Pereira e
Laura Santos Pereira, prosseguiu:

"[...] no momento em que foi realizar a rematrícula de suas filhas para o ano de
2013, foi informada que a mensalidade do mês de dezembro estava atrasada. No
entanto, como ainda possuía o recibo de pagamento, apresentou-o na secretaria da
escola. Não sabia o que aconteceu, pois o dinheiro da mensalidade foi entregue para
a apelante que, inclusive, emitiu o referido recibo" (reprodução de fl. 197 Â–
grifou-se).

Giordana do Rocio Pupo Eugênio, mãe de outra aluna, também
confirmou que foi cobrada por um valor que já havia quitado, cujo recibo fora assinado
pela ré, a qual lhe disse que o sistema estava fora do ar naquela oportunidade (CD de
fl. 130 e fls. 197-198).

No interrogatório, a acusada assim se manifestou:
"[...] trabalhava na secretaria da referida instituição de ensino e que, dentre as

suas funções, estava a de caixa. Por esta razão, tinha acesso ao sistema que
controlava as negociações financeiras que envolviam os alunos do colégio. Algumas
operações, como estornos e renegociação de dívidas, só poderiam ser realizadas
com a permissão da diretoria. Os registros realizados no sistema eram feitos
mediante o uso de senha pessoal, todavia, Fernanda Machado, que atuava como
secretária, sabia qual era a sua. O primeiro caso que foi descoberto ocorreu por um
erro seu, tanto que estes valores foram descontados do seu salário quando deixou
de trabalhar na escola. No entanto, não teve qualquer envolvimento com as demais
situações narradas na denúncia, pois não se apropriou de dinheiro algum. [...]
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reconheceu como sua a assinatura constante nos recibos que ensejaram a abertura
do presente procedimento criminal" (CD de fl. 130 Â– transcrição de fls. 194-195 Â–
grifou-se).

Fernanda Machado Kfuri, declarou, no entanto, que:
"[...] a apelante trabalhava no cargo de assistente de secretaria havia um ano.

Todas as operações que eram inseridas no sistema ocorriam mediante o uso de
senha pessoal e ninguém tinha a senha de Franciele Conceição Cândido.
Eventualmente, a apelante e a outra funcionária utilizavam a sua senha para
consultar dados dos alunos, pois não tinham acesso a essa função, todavia, podiam
inserir movimentações financeiras como pagamento, estorno e renegociação no
sistema com as suas próprias senhas. Os problemas no pagamento das
mensalidades foram descobertos depois que um pai foi reclamar na secretaria. Após
as investigações, constataram que a recorrente recebia os valores e os estornava,
pegando-os para si [...]" (CD de fl. 130 Â– transcrição à fl. 197 Â– grifou-se).

Esclarecedora a síntese dos fatos e cotejo das provas feitos pelo Juiz
Mauro Ferrandin na sentença condenatória:

"Diante disso, os responsáveis pela Escola vitimada determinaram a realização
de inspeção no sistema, ocasião em que apuraram a existência de 14 (quatorze)
mensalidades com problemas semelhantes, assim pormenorizadas:

1 e 2 - Alunas Maria Clara Santos Pereira e Laura Santos Pereira; mensalidade
em aberto no sistema (11/12), no valor de R$ 456,29 (...) cada, conforme fls. 19-23.
Comprovante de pagamento manuscrito pela ré, no importe de R$ 952,75 (...),
datado de 10.12.2012 (fl. 17); log do sistema que demonstra adulteração de dados
pelo usuário da ré (alteração da situação da parcela de pago para renegociado, com
projeção de vencimento para o futuro). Depoimento da mãe das menores na
delegacia (fl. 92) e em juízo (fls. 129-30).

3 - Aluna Maria Pupo Eugênio; mensalidade em aberto no sistema (12/12), no
valor de R$ 450,00 (...). Comprovante de pagamento manuscrito pela ré, no importe
de R$ 450,00 (...), datado de 3.1.2013 (fl. 258); log do sistema que demonstra
adulteração de dados pelo usuário da ré fls. 26-8 - (alteração da situação da parcela
de pago para renegociado, com projeção de vencimento para o futuro). Depoimento
da mãe da menor na delegacia (fl. 93) e em juízo (fls. 129-30).

4 Aluno Lucayan E. Nascimento Pereira; mensalidade em aberto no sistema
(1/13), no valor de R$ 447,45 (...). Comprovante de pagamento manuscrito pela ré,
no importe de R$ 447,45 (...), datado de 9.1.2013 (fl. 30); log do sistema que
demonstra adulteração de dados pelo usuário da ré fls. 31-33 (lançamento de
pagamento no dia 5.2.2013; posterior alteração da situação de “liquidada” para 'em
aberto').

5 Aluno Gabriel Perez Beneduzi; mensalidade em aberto no sistema (1/13), no
valor de R$ 527,54 (...). Comprovante de pagamento no importe de R$ 631,68 (...),
datado de 24.1.2013 (fl. 35); log do sistema que demonstra adulteração de dados
pelo usuário da ré fls. 36-8 (lançamento de pagamento no dia 24.1.2013; posterior
alteração da situação de 'liquidada' para 'em aberto').

6 Aluno André Felipe Cé Amorim; mensalidade em aberto no sistema (1/13), no
valor de R$ 514,00 (...). Comprovante de pagamento no importe de R$ 640,00 (...),
datado de 4.2.2013 (fl. 40); log do sistema que demonstra adulteração de dados pelo
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usuário da ré fls. 41-3 (lançamento de pagamento no dia 4.2.2013; posterior
alteração da situação de 'liquidada' para 'em aberto'). Depoimento da mãe do menor
na delegacia (fl. 91) e em juízo (fls. 129-30).

7 Aluna Ana Cristina Santos; mensalidade em aberto no sistema (2/13), no
valor de R$ 496,00 (...). Comprovante de pagamento no importe de R$ 433,00 (...),
datado de 6.2.2013 (fl. 45); log do sistema que demonstra adulteração de dados pelo
usuário da ré fls. 46-7 (lançamento de pagamento no dia 6.2.2013; posterior
alteração da situação de 'liquidada' para 'em aberto').

8 - Aluna Isabela Carrara; mensalidade em aberto no sistema (9/12), no valor
de R$ 485,00 (...); log do sistema que demonstra adulteração de dados pelo usuário
da ré fls. 49-51 (lançamento de pagamento no dia 13.2.2013; posterior alteração da
situação de 'liquidada' para 'em aberto').

9 Aluno Renan Caetano Pereira; mensalidade em aberto no sistema (12/12),
no valor de R$ 483,27 (...); log do sistema que demonstra adulteração de dados pelo
usuário da ré fls. 53-55 (lançamento de pagamento no dia 13.2.2013; posterior
alteração da situação de 'liquidada' para 'em aberto').

10 - Aluno Renan Bruno da Silva; mensalidade em aberto no sistema (1/13), no
valor de R$ 534,00 (...); comprovante de pagamento datado de 22.1.2013, no importe
de R$ 481,70 (fl. 57); log do sistema que demonstra adulteração de dados pelo
usuário da ré fls. 58-60 (lançamento de pagamento no dia 22.1.2013; posterior
alteração da situação de 'liquidada' para 'em aberto').

11 - Aluno Yohan Regis; mensalidade em aberto no sistema (2/13), no valor de
R$ 534,00 (...); comprovante de pagamento datado de 30.1.2013, no importe de R$
935,83 (fl. 62); log do sistema que demonstra adulteração de dados pelo usuário da
ré fls. 63-6 (lançamento de pagamento no dia 30.1.2013; posterior alteração da
situação de 'liquidada' para 'em aberto').

12 - Aluna Manuela Odail da Silva Nascimento; mensalidade em aberto no
sistema (1/13), no valor de R$ 534,00 (...); comprovante de pagamento datado de
13.2.2013, no importe de R$ 540,25 (fl. 68); log do sistema que demonstra
adulteração de dados pelo usuário da ré fls. 69-73 (lançamento de pagamento no dia
13.2.2013; posterior alteração da situação de 'liquidada' para 'em aberto').

13 - Aluna Nalu Sanches Pires; mensalidade em aberto no sistema (12/12), no
valor de R$ 485,00 (...); log do sistema que demonstra adulteração de dados pelo
usuário da ré fls. 75-8 (lançamento de pagamento no dia 14.12.2012; posterior
alteração da situação de “liquidada” para “em aberto”). 14 - Aluna Patrícia Cardoso
Vieira; mensalidade em aberto no sistema (12/12), no valor de R$ 485,00 (...); log do
sistema que demonstra adulteração de dados pelo usuário da ré fls. 75-8
(lançamento de pagamento no dia 14.12.2012; posterior alteração da situação de
'liquidada' para 'em aberto').

Relembro que nos crimes patrimoniais Â– quase sempre cometidos na
clandestinidade - a palavra da vítima merece especial atenção, consoante
entendimento firmado no STJ:

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das
vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em
casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (AgRg no
AREsp n. 297.871, Min. Campos Marques Â– Desembargador convocado TJPR, j.
18.04.2013).
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Não fosse o bastante, registro que a versão dos fatos apresentada pela
ré ficou totalmente isolada nos autos, inexistindo sequer meros indícios de que o
desfalque patrimonial poderia ter sido causado por terceira pessoa, como alegou em
sua defesa.

A propósito, pelo teor do art. 156 do CPP, "a prova da alegação
incumbirá a quem a fizer". Da doutrina de Guilherme de Souza Nucci sobre o referido
artigo de lei, tem-se:

"[...] trata-se do interesse que a parte que alega o fato possui de produzir prova
ao juiz, visando fazê-lo crer na sua argumentação. Como ensinam Paulo Heber de
Morais e João Batista Lopes, o ônus é a 'subordinação de um interesse próprio a
outro interesse próprio', enquanto a obrigação significa a 'subordinação de um
interesse próprio a outro, alheio' (Da prova penal, p. 33). Ônus da prova, em outro
enfoque, é uma 'posição jurídica na qual o ordenamento jurídico estabelece
determinada conduta para que o sujeito possa obter um resultado favorável. Em
outros termos, para que o sujeito onerado obtenha o resultado favorável, deverá
praticar o ato previsto no ordenamento jurídico, sendo que a não realização da
conduta implica a exclusão de tal benefício, sem contudo, configurar um ato ilícito'
(Gustavo Badaró, Ônus da prova no processo penal , p. 173). Como regra, no
processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em
juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o
interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum
fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. [...]" (Código de
processo penal anotado. Forense. 13. ed. Rio de Janeiro, 2014. pp. 336-337).

Em caso análogo, este Tribunal de Justiça assim decidiu:
"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O

PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168, CAPUT). SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [...] MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL E
ORAL QUE DEMONSTRAM A INVERSÃO DA POSSE DOS BENS. AGENTE QUE
SE APROPRIOU DE MÓVEIS DE RESIDÊNCIA LOCADA. ALEGAÇÃO DE QUE
TERCEIROS RETIRARAM OS OBJETOS. TESE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA
DEFESA (CPP, ART. 156). ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

[...] - O crime de apropriação indébita consuma-se no momento em que o
agente inverte o título da posse, recusando-se a devolver a coisa e praticando atos
típicos de proprietário. - Incumbia à defesa, a teor do art. 156 do CPP, provar as
alegações despendidas para descaracterizar a conduta criminosa imputada ao
recorrente e demonstrada nos autos pela acusação. - Parecer da PGJ pelo
conhecimento e o desprovimento do recurso. - Recurso parcialmente conhecido e
desprovido" (ACrim n. 2014.039110-0, Des. Carlos Alberto Civinski, j. 21.10.2014).

Quanto à alegação de boa-fé e despreparo para as funções, além de se
tratar de tese fragilizada pelo lastro probatório já reportado, registre-se que não houve
o ressarcimento do dinheiro à empresa vítima, senão da pequena parte discorrida
pelo diretor da escola, quando do cometimento do primeiro delito (transcrição acima
realizada).
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Assim, não restam dúvidas acerca da prática delitiva pela recorrente,
sendo mantida a condenação.

5. Tocante à dosimetria, que analiso de ofício, igualmente nada há a
reparar.

Na primeira fase, a pena base foi fixada no seu mínimo legal (01 ano de
reclusão e 10 dias-multa), pois ausentes quaisquer circunstâncias negativas previstas
no art. 59 do CP.

Na segunda etapa, manteve-se o montante de pena, já que ausentes
agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, sem causa de diminuição, mas presente a causa de
aumento de pena tratada no art. 168, § 1º, III, do CP, a autorizar a elevação em 1/3,
indo a pena para 01 ano, 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Por fim, dada a continuidade delitiva e considerando-se, ainda, a
quantidade de crimes praticados pela apelante (mais de sete), a fração do art. 71 do
CP foi fixada no grau máximo (2/3), consolidando-se em 02 anos, 02 meses e 20 dias
de reclusão, mais 21 dias-multa, estes no mínimo legal. O patamar de aumento
encontra respaldo nos julgados deste Tribunal de Justiça:

"'Com efeito, os Tribunais têm entendido, no concernente ao critério para a
dosagem do acréscimo decorrente do crime continuado, que quando 2 (duas) forem
as infrações, o aumento da pena será o menor, correspondendo a um sexto; na
hipótese de três delitos, a majoração importará em um quinto; praticadas quatro
infrações, o aumento será de um quarto; se forem cinco os crimes, consistirá em um
terço; no caso de seis delitos, o aumento importará em metade, e em se tratando de
sete ou mais, eqüivalerá ao máximo, ou seja, dois terços (vide Franco, Alberto Silva;
Silva Júnior, José; Betanho, Luiz Carlos; Stoco, Rui; Feltrin, Sebastião Oscar;
Guastini, Vicente Celso da Rocha, e Ninno, Wilson, Código penal e sua interpretação
jurisprudencial, volume 1, parte geral, 7ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Ed.
Revista dos Tribunais, 2001, pp. 1319/1320)' (Apelação Criminal n. 2003.019116-0,
de São José, rel. Des. Sérgio Paladino)" (ACrim n. 2007.009297-0, Des. Tulio
Pinheiro, j. 15.05.2007).

O regime de cumprimento da pena foi o aberto, com base no art. 33, §
2º, "c", do CP, havendo a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos
Â– prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade (CP, art. 44).

6. Por fim, constato o arbitramento de indenização à vítima, no importe
de R$ 7.502,98, com amparo no art. 387, IV, do CPP.

Ocorre que não houve pedido expresso por parte do Ministério Público,
seja na denúncia ou mesmo nas alegações finais, sendo certo afirmar que a questão
não foi debatida nos autos, a propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa
por parte da ré.

Há, assim, de se afastar da condenação a referida imposição pecuniária,
como já julgou esta Corte:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. [...]
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REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO AGENTE, COM FUNDAMENTO NO
ART. 387, INC. IV, DO CPP. DETERMINAÇÃO OPERADA, DE OFÍCIO, PELO
JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER SOLICITADA PELA PARTE OFENDIDA,
POR INTERMÉDIO DE SEU ASSISTENTE OU DO ÓRGÃO MINISTERIAL.
AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE, EX OFFICIO" (ACrim n. 2013.010474-8, Des.
Alexandre d'Ivanenko, j. 07.05.2013).

Em precedente da minha relatoria, ainda:
"[...] INSURGÊNCIA PELO AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS

CAUSADOS PELO AGENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 387, INC. IV, DO CPP
- DETERMINAÇÃO OPERADA, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE
CONTRADITÓRIO NA ESTIPULAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO -
RECURSO PROVIDO.[...]" (ACrim n. 2014.034681-3, j. 22.07.2014).

6. À vista do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
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