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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DO OFÍCIO, EMPREGO
OU PROFISSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA
DEFESA.

ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO
ESTADO. INOCORRÊNCIA. RÉU CONDENADO À PENA DE 1
ANO E 4 MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO QUE
OCORRE NO PRAZO DE 4 ANOS. AUSÊNCIA DO DECURSO
DO REFERIDO PRAZO ENTRE A DATA DO FATO E O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, E ENTRE ESTE E A
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR
REJEITADA.

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. RÉU QUE SE APROPRIOU, EM RAZÃO DE
OFÍCIO, DE QUANTIA ENTREGUE PELA VÍTIMA (CLIENTE)
PARA QUITAR FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUE ESTAVA À
VENDA EM SUA LOJA. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E
COERENTES DEMONSTRANDO A LESÃO PATRIMONIAL
SOFRIDA, AS QUAIS FORAM CORROBORADAS PELOS
DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA
INCONSISTENTE. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA
DEFESA (ART. 156 DO CPP). DOLO EVIDENCIADO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
2015.053461-7, da comarca de Indaial (Vara Criminal), em que é apelante Waldemiro
Wanildo Ferreira, e apelado o Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado no dia 1º de dezembro de 2015 ,
os Exmos. Srs. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho e Ernani Guetten de Almeida.

Funcionou como representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça,



o Exmo. Sr. Dr. Genivaldo da Silva.
Florianópolis, 1° de dezembro de 2015.

Rui Fortes
PRESIDENTE E RELATOR

Gabinete Des. Rui Fortes - FAG



RELATÓRIO

O representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais
e com base em inquérito policial, ofereceu denúncia contra Waldemiro Wanildo
Ferreira, dando-o como incurso nas sanções do art. 168, § 1º, III, do Código Penal
(apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão), em razão dos fatos
assim descritos, in verbis:

Segundo se verifica nos autos, o denunciado desempenhava a atividade de
comerciante de veículos nesta cidade de Indaial, na loja denominada Miro
Automóveis, localizada na Rodovia BR 470.

No dia 12 de dezembro de 2007, o cliente Valmir Theiss se dirigiu ao referido
estabelecimento comercial onde se interessou na aquisição do veículo GM/Astra,
placas MAP 2029, ano 1998/1999, avaliado em R$ 26.000,00, que a proprietária,
Ana Maria Largura, havia deixado na loja (na forma de consignação) para ser
vendido.

Diante disso, o comprador/vítima acertou com o denunciado a forma de
pagamento, qual seja, veículo GM/Kadett, placas ACJ 6612, avaliado em R$
10.000,00, o valor de R$ 9.000,00 em espécie (que seria utilizado para fins de
quitação do saldo de financiamento do veículo Astra) e o restante, ou seja, R$
7.000,00 seriam financiados junto a uma instituição financeira.

Tendo aceitado a proposta, o denunciado recebeu da vítima Valmir Theiss, no
dia 13 de dezembro de 2007, a quantia de R$ 9.000,00 mediante depósito bancário
Â– fl. 50, e mesmo tendo se comprometido, o denunciado não realizou a quitação do
saldo devedor de financiamento deste veículo, apropriando-se indevidamente do
numerário, mesmo diante da insistência da vítima em vê-lo restituído (fls. II a III).

Concluída a instrução criminal, a MM. Juíza proferiu sentença (fls. 162 a
166), fazendo constar na parte dispositiva, in verbis:

Ante o exposto e o que mais nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o
pedido formulado na denúncia para CONDENAR WALDEMIRO WANILDO
FERREIRA (...) à pena privativa de liberdade de 1 ano e 4 meses de reclusão, e ao
pagamento de 13 dias-multa, cada dia-multa fixado no valor de 1/30 do salário
mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o pagamento, pela prática do
crime de apropriação indébita majorada, capitulado no art. 168, § 1º, III, CP.

O condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto,
conforme acima fundamentado. A pena de prisão aplicada ao condenado foi
substituída por duas penas restritivas de direitos: 1) prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo tempo de condenação, salvo a hipótese do § 4º do art.
46 do Código Penal; 2) prestação pecuniária, no valor de 2 salários-mínimos, no
valor atualmente vigente, em benefício da vítima (art. 45, § 1º, CP) (com grifo no
original).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, arguindo,
preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. No
mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou pela incidência do
princípio do "in dubio pro reo" (fls. 169 a 181).

Apresentadas as contrarrazões (fls. 182 a 188), a douta
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. George André Franzoni Gil
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(Promotor de Justiça convocado), opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 207 a
210).
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VOTO

Inicialmente, no tocante à preliminar de prescrição, verifica-se que o
ilustre representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. George André
Franzoni Gil, realizou análise percuciente da questão, razão pela qual adoto trecho do
r. parecer como razões de decidir, in verbis:

[...] o apelante pleiteia a prescrição da pretensão punitiva, alegando que os
fatos ocorreram em 2007, sendo que foi denunciado em 28-7-2010, tendo sido
condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e, considerando
que a pena é inferior a 4 (quatro) anos estaria efetivada a prescrição.

Sem fundamento o seu pedido.
O apelante foi condenado à reprimenda corporal de 1 (um) ano e 4 (quatro)

meses de reclusão, operando-se a prescrição, portanto, em 4 (quatro) anos,
conforme preceitua o art. 109, V do CP.

Ressalta-se que entre a data dos fatos (12-12-2007) e o recebimento da
denúncia (18-10-2010 Â– fl. 52), o qual é o primeiro marco interruptivo da prescrição,
não transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos.

Também não se operou tal decurso de tempo entre o recebimento da denúncia
e a publicação da sentença penal condenatória (13-10-2014 Â– fl. 167), segundo
marco interruptivo, nem entre essa última até a presente data, de modo que não
ocorreu, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado (fl. 208).

Assim, a preliminar de prescrição merece ser rejeitada.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Na espécie, a materialidade delitiva está demonstrada no boletim de

ocorrência (fl. 3), fotocópias do contrato de compra e venda (fl. 4), certificado de
garantia (fl. 5) e do comprovante de depósito (fl. 50).

A certeza da autoria exsurge da prova oral produzida durante a instrução
processual.

O apelante negou a autoria do delito na fase policial, alegando que:
[...] na realidade, houve uma intermediação por parte da garagem que o

declarante mantinha naquela cidade, de uma venda de um veículo GM Astra, placas
MAP 2029, de propriedade de Ana Maria Largura, a qual recebeu como parte do
pagamento o veículo GM Kadett, placas ACJ 6612, de propriedade de Valmir, que a
princípio, a garagem ficou de pagar parte do financiamento e assim que fosse
quitado o valor, Valmir teria que pagar ao declarante a quantia de R$ 7.000,00,
ocorre que no transcorrer do tempo, a empresa teve problemas financeiros e o
declarante problemas de saúde; que um funcionário do declarante ficou responsável
de intermediar a devolução dos bens envolvidos em razão da dita dificuldade
financeira, que assim foi feito, ficando Valmir de saldar os valores do financiamento e
não pagaria mais nenhum valor à empresa e a empresa não teria mais
responsabilidade sobre o pagamento das parcelas; que assim se procedeu; que,
algum tempo depois, falou com a Sra. Ana Maria e ela falou que o carro foi entregue
à financeira; que, portanto, a empresa do declarante não tem mais nada a ver ou
pagar com relação à negociação citada; [..] (fls. 37 a 38).

Em juízo, o recorrente "admitiu o negócio, mas negou que tivesse a
intenção de prejudicar a vítima. Disse que os automóveis foram devolvidos e que
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Valmir ficaria livre do ônus de pagar R$ 7.000,00 à loja. Disse, ainda, que os R$
9.000,00 pagos seriam o lucro na venda" (Mídia de fl. 133 Â– trecho extraído da
sentença).

Por sua vez, o ofendido Valmir Theiss relatou os acontecimentos sem
deixar qualquer dúvida acerca da conduta ilícita praticada pelo recorrente:

[...] foi no mês de dezembro de 2007 fui na garagem de carros dele, que ele
tinha aqui em Indaial e fiz uma troca de um carro que eu tinha que era um Kadet por
um Astra e dei mais R$ 9.000,00 para ele. Me falou que iria quitar as prestações que
tinham e de imediato iria fazer a transferência e o financiamento desse restante do
valor que iria ficar; Promotor: e esses R$ 9.000,00 eram pra quitar as pendências
que já tinham- Vítima: seria a entrada que eu estava dando, o meu carro, Kadet,
mais os R$ 9.000,00; Promotor: tá e ai, de posse desse valor ele fez o que era pra
ele fazer- Vítima: não, simplesmente ele só vinha enrolando, dizendo que tinha que
pegar uns documentos, foi e foi enrolando de repente quando cheguei na loja lá a
Loja dele em Indaial estava fechada, em Blumenau também, Indaial, Blumenau e
Navegantes, se eu não me engano ele tinha também, ele fechou as três Lojas e
sumiu; Promotor: então ele não pagou o que era para pagar- Vítima: não, não pagou;
Promotor: o senhor chegou a conversar com ele depois- Vítima: não ele sumiu, os
únicos que eu consegui falar, ainda através da proprietária do carro foi através do
vendedor que é amigo pessoal do filho da dona do carro; Promotor: essas
pendências depois o senhor teve que quitar- Vítima: não, eu devolvi o carro para a
proprietária, a proprietária devolveu, entregou para o banco e o meu carro que é o
Kadet, não perdi o meu carro porque o vendedor pegou e deixou em outra garagem
pra mim buscar o carro, quando eu foi buscar meu carro, estava destruído; Promotor:
destruído como- Vítima: estava todo quebrado, as portas amassadas, tinha vários
defeitos no carro que não tinha quando eu entreguei; Promotor: só para ficar claro, o
local onde o senhor foi fazer negócios era uma loja de carros- Vítima: era uma
revendedora de carros usados- Promotor: não era um negócio que o senhor estava
fazendo com um particular- Vítima: não; Promotor: era em razão da atividade
profissional dele- Vítima: isso mesmo, até fiz um depósito em conta bancária que eu
tenho recibo no nome da empresa mesmo; [...] Promotor: o senhor Waldomiro era
funcionário ou era proprietário- Vítima: proprietário [...] (Mídia de fl. 101 Â– trecho
extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

A testemunha Ana Maria Largura, proprietária do automóvel Astra
adquirido pela vítima, noticiou "que soube dos problemas referentes ao negócio
envolvendo seu veículo porque, segundo o comprador de Indaial, o dono da
revendedora (o acusado), que seria o responsável, não pagou as mensalidades junto
à BV Financeira. Afirmou, também, que o comprador de Indaial disse ter dado nove
mil reais e alguma coisa e o dono da revendedora não tinha dado o recibo para ele"
(Mídia de fl. 133 Â– trecho extraído da sentença).

A testemunha Antônio Corrêa de Oliveira declarou que "presenciou a
negociação e que na época foi dado R$ 9.000,00 de entrada, um automóvel
GM/Kadett e R$ 7.000,00 foram financiados pela vítima. Informou, porém, que
embora houvesse um prazo para o acusado quitar o GM/Astra, este procedimento
não foi realizado porque Waldemiro ficou doente. Informou, também, que fizeram um
novo acordo e que tudo se resolveu, pois o GM/Kadett foi devolvido" (Mídia de fl. 133
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Â– trecho extraído da sentença).
A informante Jocilene Schmitz, esposa do apelante, contou ao

Magistrado "que Valmir foi comprar o GM/Astra e como entrada deu o automóvel
GM/Kadett e R$ 9.000,00, comprometendo-se a pagar R$ 7.000,00 quando aquele
primeiro automóvel fosse quitado. Disse que houve uma nova negociação, que Valmir
ficou com os dois veículos e que os R$ 9.000,00 ficaram na loja, que apresentou
problemas financeiros após o negócio entabulado" (Mídia de fl 133 Â– trecho extraído
da sentença).

Em sentido semelhante, a testemunha Claudionir Schneider, "confirmou
que na venda original do carro Valmir deu o veículo dele, um GM/Kadett, mais R$
9.000,00 e o restante ele refinanciaria, contando, porém, com a promessa de que o
GM/Astra seria quitado pela loja" (Mídia de fl. 133 Â– trecho extraído da sentença).

Nesse contexto, percebe-se que a conduta do apelante restou
perfeitamente inserida na descrição do art. 168, § 1º, III, do Código Penal:

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: [...]
III - em razão de ofício, emprego ou profissão".
De acordo com a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:
Consuma-se o crime quando o agente transforma a posse em propriedade, ou

seja, quando inverte a posse em domínio. Na maioria dos casos, essa disposição é
revelada por uma conduta externa do agente, incompatível com a vontade de restituir
ou de dar o destino certo à coisa (venda, desvio, ocultação, negativa na devolução,
etc.). (Código Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, 1999, p. 1073).

DAMÁSIO DE JESUS acrescenta:
O Código Penal conceitua como apropriação indébita o fato de o sujeito

apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção (art. 168,
caput). A característica fundamental desse crime é o abuso de confiança. O sujeito
ativo, tendo a posse ou a detenção da coisa alheia móvel, a ele confiada pelo
ofendido, em determinado instante passa a comportar-se como se fosse dono, ou se
negando a devolvê-la ou realizando ato de disposição. (Direito penal. 15. ed. São
Paulo: Saraiva, 1993. vol. 2. p. 357).

Destarte, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou pela
dúvida, pois, como bem consignou a ilustre Magistrada:

[...] está comprovado de forma robusta que o acusado apropriou-se
indevidamente de R$ 9.000,00 que a vítima Valmir Theiss depositou na conta
bancária da empresa para a quitação do financiamento do automóvel GM/Astra.

A dinâmica dos fatos é simples: Valmir e o acusado realizaram contrato de
compra e venda de um automóvel GM/Astra. A vítima entregou um automóvel
GM/Kadett e mais a quantia de R$ 9.000,00, a ser empregada na quitação das
parcelas do financiamento do GM/Astra. Além disso, seria refinanciado o total de R$
7.000,00 que seriam devidos, como forma de comissão, ao estabelecimento
comercial Miro Automóveis, de propriedade do acusado.

O acusado, porém, não usou o dinheiro que recebeu de entrada para quitar o
débito, razão pela qual a vítima teve que devolver o veículo à Ana Maria Largura e
esta, à financiadora.

A defesa técnica e as testemunhas por ela arroladas destacaram que o
automóvel que a vítima deu como forma de pagamento restou devolvido. A própria
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vítima confirma o fato, informando, porém, que existiam avarias no automóvel e que
teve que gastar aproximadamente R$ 1.000,00 com o conserto.

A devolução do GM/Kadett, porém, não altera a situação jurídica do negócio,
tendo em vista que a vítima depositou R$ 9.000,00 na aquisição de um automóvel e
não ficou com o referido bem, que apresentava ônus junto à instituição financeira.

Pretende-se fazer crer que a situação resolveu-se com o mero distrato
entabulado entre a vítima e Ana Maria Largura (proprietária do GM/Astra).

Ocorre que a única solução jurídica adequada ao caso seria a devolução dos
R$ 9.000,00 depositados por Valmir, tendo em vista o rompimento do negócio.

Aliás, deve ser ressaltado que o automóvel foi deixado no estabelecimento
comercial do acusado com a única contrapartida de que assumisse o financiamento
do GM/Astra.

Contudo, tal compromisso não restou cumprido pelo estabelecimento comercial
do acusado, conforme o depoimento da testemunha Ana Maria Largura, na etapa
extrajudicial (fl. 44). Segundo a referida testemunha:

"colocou o referido veículo [GM/Astra] na garagem do MIRO Automóveis
(WALDEMIRO WANILDO FERREIRA) no Bairro Itoupava Norte, Blumenau,
assumindo este o compromisso com as prestações junto a financeira; que MIRO
passou o veículo adiante sem liquidar o financiamento e sem passar o
compromisso para o comprador; que o veículo foi vendido para um senhor de
Indaial (VILMAR THEISS); que depois disso o MIRO fechou a Loja Automóveis,
deixando pendente a situação do financiamento".

O acusado recebeu a quantia com destino certo, mas não honrou o
compromisso de quitar o financiamento junto à BV Financeira. Alegou distrato no
negócio, mas não devolveu a quantia paga pela vítima Valmir Theiss, apropriando-se
dos valores.

Em juízo (CD de fl. 140), o acusado afirmou que os R$ 9.000,00 recebidos
seriam a título de comissão.

Há, porém, flagrante descompasso com o que o próprio acusado disse na
etapa extrajudicial (fls. 37-38). Nesta oportunidade, o acusado Waldemiro foi enfático
ao afirmar que "a princípio a garagem ficou de pagar parte do financiamento e assim
que fosse quitado o valor, Valmir teria que pagar ao declarante a quantia de R$
7.000,00 (sete mil reais)" (grifo no original).

É certo, portanto, que os R$ 9.000,00 pagos por Valmir Theiss ao acusado
tinham a finalidade única de quitar o financiamento do GM/Astra.

O lucro da empresa na negociação do GM/Astra seriam os R$ 7.000,00 que
Valmir Theiss financiaria no Banco do Brasil (conforme contrato de fl. 4), após a
quitação do financiamento junto à BV Financeira.

Por outro lado, é importante frisar que não procede a alegação do acusado de
que um funcionário seu procurou a vítima Valmir e a testemunha Ana para resolver
as pendências.

Em juízo, a vítima Valmir disse que entrou em contato com Ana e esta contou
que diligenciou pessoalmente até encontrar um vendedor da loja do acusado.

Na fase policial, a citada vítima (fl. 17) declarou que "quando o depoente foi
tentar pegar seu carro e os nove mil reais de volta o depoente encontrou a garagem
fechada, vindo a saber que MIRO tinha também fechado as outras duas garagens
que ele tinha na cidade de Blumenau e não recorda qual outra cidade".

No depoimento extrajudicial já mencionado (fl. 44), a testemunha Ana relatou

Gabinete Des. Rui Fortes - FAG



que o acusado fechou a loja e deixou a situação do financiamento pendente.
Prossigo.
A defesa técnica aduziu que não houve prejuízo financeiro a Valmir, pois este

recebeu seu automóvel GM/Kadett de volta e ainda ficou com o GM/Astra.
É importante consignar, em primeiro lugar, que o GM/Astra não pertencia ao

acusado (que nem pagou as parcelas do financiamento), mas à testemunha Ana,
que deixou referido automóvel em consignação na garagem Miro Automóveis.

Em segundo lugar, verifica-se dos autos que Valmir Theiss não permaneceu na
posse do GM/Astra, pois o veículo apresentava restrição financeira junto à BV
Financeira, em nome de Ana Maria Largura.

Como já mencionado no bojo da sentença, por diversas vezes, a restrição do
automóvel na BV Financeira era responsabilidade exclusiva do acusado, que
recebeu dinheiro para quitar tais débitos.

Assim, é inegável que a vítima teve diminuição patrimonial, pois pagou R$
9.000,00 e não ficou com o bem adquirido.

A conta não fecha.
[...]
O dolo é implícito, cabendo à defesa demonstrar sua ausência. Aponto,

ademais, que as circunstâncias que permearam os fatos demonstram a atuação
dolosa do acusado, que não soube administrar as finanças de sua empresa e deixou
a vítima sofrer os prejuízos sem dar qualquer explicação.

Em seu interrogatório, o acusado afirmou que Valmir Theiss nunca lhe
procurou para resolver os problemas ou para cobrar na área cível. No entanto, além
de a vítima e Ana terem afirmado que o acusado fechou as lojas sem resolver as
pendências, era Waldemiro quem tinha o dever ético e jurídico de procurar os
clientes para resolver as pendências.

A antijuridicidade do fato é flagrante, pois a conduta violou a norma penal
incriminadora, não havendo prova de que o acusado tivesse agido sob o abrigo de
excludentes de ilicitude. [...] (fls. 164-165).

Destarte, sendo irrefutáveis e suficientes as provas produzidas pela
acusação, merece ser mantido o decreto condenatório.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar provimento ao recurso.
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