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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0005474-74.2012.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é 
apelante/apelado CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA, é apelado/apelante 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a manifestação oral da Exma. Sra. 
Procuradora de Justiça, Dra. Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, e sustentação oral 
do Dr. Edson Edmir Velho, Negaram provimento ao recurso do Ministério Público, 
e Deram provimento ao recurso da Defesa, nos termos do v. acórdão. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.

São Paulo, 10 de abril de 2018. 

Guilherme de Souza Nucci
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação criminal nº 0005474-74.2012.8.26.0472
Comarca: Porto Ferreira
Apelante: Ministério Público
Apelado: Carlos Alberto Ferreira da Silva

VOTO Nº. 15.750

Apelação. Apropriação indébita. Sentença absolutória. 

Insurgência ministerial. Inexistência de provas aptas à 

condenação. Advogado que teria, segundo a denúncia, se 

apropriado de valor superior ao contratado a título de 

honorários. Inexistência de contrato escrito de prestação 

de serviços. Circunstâncias do caso concreto que indicam 

a plausibilidade da versão de defensiva. Dúvida a 

favorecer o acusado. Absolvição mantida.

Apelo defensivo. Pleito de alteração do fundamento da 

absolvição. Possibilidade. Provada a inexistência do fato. 

Apelo ministerial improvido e defensivo provido.

Pela sentença de fls. 792/795, proferida 

em 11/01/2017 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Larissa Boni 

Valieris, da 1ª Vara Judicial da Comarca de Porto Ferreira, a 

ação penal foi julgada improcedente, com fundamento no art. 

386, VII, do Código de Processo Penal, absolvendo-se CARLOS 

ALBERTO FERREIRA DA SILVA acusação que lhe imputava a 

prática da conduta prevista no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.

Inconformado, o representante do parquet 

maneja o presente recurso de apelação alegando serem as 

provas carreadas suficientes para a condenação, requerendo a 

integral procedência da ação (fls. 806/825).
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O assistente de acusação reiterou o pleito 

ministerial (fls. 836/837).

A defensoria do réu também interpôs 

recurso de apelação, requerendo a alteração do fundamento da 

absolvição. Pleiteia, ainda, que seja afastada a determinação de 

expedição de ofício à OAB para eventual apuração 

administrativa (fls. 856/858).

Ambos os recursos foram 

contrarrazoados (fls. 844/846 e 862/866) e a Procuradoria Geral 

de Justiça opinou pelo provimento do reclamo ministerial e 

improvimento do recurso defensivo (fls. 868/878).

É o relatório.

Segundo consta do aditamento à 

denúncia (fls. 688/690), o ofendido, Armênio, contratou o 

acusado, advogado, para propor ação indenizatória em face da 

empresa Saint-Gobain Vidros S.A.

Em meados do ano de 2011, as partes 

celebraram acordo judicial para pagamento dos valores 

discutidos no montante de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos 

e cinquenta mil reais), a serem depositados na conta bancária do 

causídico, ou seja, do próprio acusado.

Entretanto, conforme expõe o parquet, o 

acusado teria se apropriado de parcela superior aos honorários 

contratados, repassando ao ofendido apenas R$ 750.000,00 

(setecentos e cinquenta mil reais).

Ainda segundo o órgão ministerial, o valor 

dos honorários corresponderia a 30% do acordo judicial, de 



PODER JUDICIÁRIO

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0005474-74.2012.8.26.0472 4

forma que a vítima deveria ter recebido, em verdade, R$ 

875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais). Portanto, o 

acusado teria se apropriado de R$ 125.000,00 (cento e vinte e 

cinco mil reais).

Contudo, os fatos descritos no aditamento 

à denúncia não restaram devidamente comprovados nos autos.

A vítima, Armênio, disse ter conversado 

com o acusado, o qual lhe disse haver uma proposta de acordo 

no valor de R$ 1.033.000,00 (um milhão e trinta e três mil reais), 

dos quais recebeu apenas R$ 750.000,00. Acrescentou não 

existir qualquer contrato formal entre o declarante e o advogado, 

bem como nunca teriam convencionado o valor dos honorários 

pelo ajuizamento e acompanhamento da ação indenizatória.

A testemunha Lea, filha do ofendido, 

também narrou que o acordo proposto seria no montante de R$ 

1.033.000,00, e acrescentou ter acompanhado seu genitor no ato 

de assinatura do acordo celebrado.

Já neste ponto é mister fazer um 

apontamento. Embora ambos afirmem que o acordo proposto foi 

de 1.033.000,00, consta expressamente da petição de acordo 

juntada a fls. 43/45 que a empresa Saint-Gobain pagou o valor 

integral de 1.250.000,00. Destaca-se, ainda, conforme é de 

praxe na seara cível, estar a petição assinada tanto pelos 

patronos de ambas as partes quanto pelo próprio ofendido. 

Ademais, sua filha, Lea, também disse estar presente no 

momento da assinatura, razão pela qual se torna claro que 

ambos tinham conhecimento do real valor do acordo.
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Interrogado, o acusado disse ter ajuizado 

a ação indenizatória em 1998, tendo-se obtido um acordo tão 

somente em 2011 para se colocar fim à demanda. Disse ter sido 

convencionado oralmente com o ofendido o montante de 30% de 

honorários contratuais, além de 10% a título de honorários de 

sucumbência.

Aqui, faço uma segunda observação. A 

versão apresentada pelo acusado confere exatamente com os 

valores constantes do acordo judicial firmado, conforme simples 

cálculo abaixo:

Valor do acordo: R$ 1.250.000,00

Honorários contratuais (30%): R$ 375.000,00

Honorários sucumbenciais (10%): R$ 125.000,00

Valor recebido pelo autor da demanda: R$ 750.000,00

Sobre os honorários de sucumbência, 

ressalto haver o novo Código de Processo Civil, em seu art. 85, 

solucionado controvérsia há muito existente, reconhecendo 

como sendo direito do advogado o recebimento de tal verba 

sucumbencial.

Tais cálculos são ainda confirmados pela 

declaração de fl. 142, assinada pelo ofendido, na qual consta 

expressamente que a vítima autoriza o causídico a celebrar 

acordo com a empresa Saint-Gobain para recebimento líquido do 

montante de R$ 750.000,00, constando do último parágrafo a 

seguinte oração: “a diferença do valor recebido, tenho ciência 
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que ficará a cargo de honorário advocatício previamente 

acordado”.

Ou seja, é nítido ter o ofendido pleno 

conhecimento que o valor excedente a R$ 750.000,00 seria 

destinado ao acusado.

Não se nega que a inexistência de 

contrato formal de prestação de serviços possa ter gerado 

dúvidas no ofendido quanto ao real valor dos honorários, porém 

restou devidamente comprovada a inexistência do fato.

E, justamente por essa razão, prospera o 

pleito defensivo de alteração do fundamento da absolvição.

Por isso, a absolvição deve fundar-se no 

art. 386, I, do Código de Processo Penal.

Por fim, dando-se a absolvição pelo inciso 

I, não há razão para oficiar-se a OAB/SP.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego 

provimento ao apelo ministerial e dou provimento ao apelo 

defensivo para alterar o fundamento da absolvição para o art. 

386, I, do Código de Processo Penal.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI

Relator
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