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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004084-55.2015.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é 
apelante VANESSA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA, é apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao 
recurso para conceder a substituição de pena. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
IVAN SARTORI (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.

São Paulo, 10 de maio de 2018.

IVANA DAVID

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0004084-55.2015.8.26.0572

Apelante: Vanessa Aparecida Vieira de Oliveira 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Joaquim da Barra
Voto nº 13384

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA QUALIFICADA (CP, ART. 168, § 1º, III, DO 
CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE 
PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E 
AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - PRESENÇA 
DOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAM O CRIME EM 
QUESTÃO: ANTERIOR POSSE LEGÍTIMA DO BEM 
MÓVEL ALHEIO, CONFIADA PELO OFENDIDO; 
INVERSÃO DA POSSE PELO AGENTE, AGINDO COMO 
SE ELE FOSSE O DONO DA COISA. PENA E REGIME 
APLICADOS DE FORMA CORRETA E 
FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA  
POSSIBILIDADE  MEDIDA QUE SE MOSTRA 
SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao relatório da sentença de fls. 76, prolatada pelo 

MM Juiz de Direito Dr. Rafael Martins Donzelli, ora adotado, 

acrescento que Vanessa Aparecida Vieira de Oliveira foi condenada, 

por incurso no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, às penas de 

01 (um) ano e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 

pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo lhe concedido o direito de 

apelar em liberdade.

Inconformada, apela a ré. Busca a absolvição por 

atipicidade de conduta. De modo alternativo, postula a redução da pena, 

com a substituição por restritiva de direito e ou a suspensão do processo 
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(art. 77, do Código Penal) e imposição do regime aberto (fls. 98/104).

Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 

107/110), os autos subiram a esta egrégia Corte.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento do apelo (fls. 118/128).

Os autos foram remetidos a esta Relatoria em 27 de 

novembro de 2017.

É o relatório.

Narra a denúncia que, no dia 06 de maio de 2015, 

em horário incerto, em local nela destacado, Vanessa Aparecida Vieira 

de Oliveira, ora apelante, apropriou-se de coisa alheia móvel 

consistente em um cheque no valor de R$ 254,35 (duzentos e cinquenta 

reais e trinta e cinco centavos), de propriedade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Joaquim da Barra, de que tinha posse em razão do 

emprego.

Conforme apurado, a ré trabalhava para a farmácia 

da Santa Casa como entregadora de medicamentos e, no dia dos fatos, 

foi incumbida de entregar uma compra de remédios para a pessoa de 

Eurípedes Paulo da Silveira. Antes de sair, a apelante preparou duas 

sacolas com medicamentos, cada uma delas contendo os mesmos 
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remédios encomendados. Foi até o endereço do comprador, entregou 

uma das duas sacolas e recebeu, como pagamento, uma cártula do 

Banco Santander (conta n. 01010390, agência n. 0028 e n. 895.964), 

preenchida e assinada no valor de R$ 245,35. 

Ao retornar à farmácia, devolveu a segunda sacola 

de medicamentos que havia preparado e informou o responsável de que 

o cliente havia desistido da compra, informação que o responsável 

aceitou como verdadeira ao ver a sacola de remédios sendo devolvida. 

Valendo-se de tal expediente, Vanessa apropriou-se 

da cártula de que tinha posse em razão do seu emprego na farmácia, 

depositando-a em sua conta bancária. Como o cheque foi depositado em 

data anterior à combinada, debitando-se a quantia em sua conta 

corrente, o cliente entrou em contato coma farmácia e, por conta disso, 

a conduta da acusada foi descoberta. A ré confessou a prática do delito.

A materialidade delitiva restou comprovas pelo 

boletim de ocorrência (fls. 03/04), cópia do cheque (fls. 06) e demais 

provas.

A autoria é certa.

A recorrente, na Delegacia, confessou que 

trabalhava na Drogaria da Santa Casa, era encarregada de fazer as 

entregas a domicilio, recebeu cupom para entregar os medicamentos 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0004084-55.2015.8.26.0572 -Voto nº 13384 5

para um cliente, fez duas sacolas contendo idênticas, entregou um delas 

ao solicitante, recebeu o cheque, devolveu a outra, dizendo a compra 

havia sido cancelada, posteriormente, depositou a cártula em sua conta 

corrente (fls. 07). Em Juízo, em que pese ter confessado o crime, disse 

que não preencheu o cheque recebido de Eurípedes, rasgou a cheque 

por estar arrependida. Salientou que ficou com vergonha de 

retornar à farmácia porque já havia sido dispensada.

O relato da ofendida está em consonância com o 

conjunto probatório amealhado nestes autos, com exceção da alegação 

rasgou a cártula em razão do arrependimento, uma vez que é possível 

constatar na cópia do cheque acostada as fls. 06, a oposição de seu 

nome como beneficiária.

André disse que a apelante trabalhava na farmácia 

da Santa Casa.  Disse que tomou conhecimento dos fatos quando um 

cliente entrou em contato com a loja para reclamar acerca do desconto 

antecipado de um cheque pré-datado. Informou que, ao apurar a 

situação, percebeu que os medicamentos endereçados ao cliente 

reclamante constavam como devolvidos, situação destoante da 

reclamação recebida e que a recorrente agiu da seguinte forma saiu duas 

sacolas de encomendas da Farmácia da Santa Casa, sendo que a 

segunda sacola era utilizada para encobrir a apropriação de cheques e 

outros valores dados em pagamento pelos clientes. Assinalou, ainda, 

que Vanessa retornava com a segunda sacola, justificando que o cliente 

havia desistido da compra. Informou ainda que o nome da recorrente 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0004084-55.2015.8.26.0572 -Voto nº 13384 6

constava na cártula de crédito entregue para pagamento dos 

medicamentos.

Eurípedes disse que adquiriu medicamentos 

fornecidos pela farmácia da Santa Casa, pagos com um cheque pré-

datado para a compensação de trinta dias, entregue a ré no momento em 

que esta lhe entregou os remédios. Contou que a cártula foi descontada 

no dia seguinte, diante disso, entrou em contato com André e foi 

reembolsado pelos valores descontados antecipadamente, mas teve que 

repassar novo cheque pré-datado para o pagamento dos medicamentos. 

Asseverou que a própria apelante foi a sua residência fazer o reembolso 

e receber o novo cheque pré-datado, deixou de preencher apenas o 

campo referente ao beneficiário. Salientou que após a expedição da 

nova cártula, foi informada por André que o cheque novamente não 

chegou as mãos do preposto, assim, achou por bem sustar o cheque. 

Esclareceu que retirou junto ao banco a cópia do citado titulo de crédito, 

o qual constava o nome da apelante como beneficiária.

Restou comprovado nos autos, pelas provas 

produzidas, a subsunção da conduta da ré ao tipo penal descrito no 

artigo 168, § 1º, III, do Código Penal, pois ela dispôs da coisa, cheque, 

como se sua fosse, transformando a mera posse, a qual possuía em razão 

de sua profissão, em domínio.

Neste diapasão, vê-se que houve a vontade livre e 

consciente de apropriar-se do bem, como de fato o fez, estando 
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efetivamente configurado o delito, impondo-se manutenção da 

condenação.

Nota-se que, para configuração do crime em 

apreço, necessário se faz a presença dos seguintes elementos: anterior 

posse legítima do bem móvel alheio, confiada pelo ofendido; inversão 

da posse pelo agente, agindo como se ele fosse o dono da coisa.

Na hipótese, o contexto fático-probatório dos autos, 

demonstra que estão presentes todas as elementares do tipo penal 

descrito na denúncia.

O crime em questão é classificado como material e 

instantâneo, bastando para sua consumação a inversão da posse com 

animus rem sibi habendi. Assim, a configuração do crime de 

apropriação indébita independe do efetivo prejuízo experimentado pela 

vítima, basta que o agente tenha a intenção de apropriar-se do bem 

móvel que lhe foi confiado, a devolução dos valores de modo algum 

exime a recorrente da responsabilização pelo crime praticado, o que a 

toda evidência não houve.

A condenação é de rigor.

Inviável o reconhecimento do principio da 

insignificância, uma vez que, embora tal intuito não tenha previsão 

legal, há precedentes nos tribunais superiores que o aplicam desde que 
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preenchidos alguns requisitos: a) conduta minimamente ofensiva, b) 

ausência de periculosidade do agente, c) reduzido grau de 

reprovabilidade do comportamento e d) lesão jurídica inexpressiva (HC 

255587/MG), o que não é o caso.

Ora, embora não tenha ocorrido o prejuízo, o fato é 

que o valor da apropriação indébita, R$ 254,35, não pode ser 

considerado mínimo. Ademais, deve-se levar em consideração também 

que o crime foi cometido contra uma entidade pública de saúde, o que 

implica em maior grau de reprovabilidade na conduta da ré, conforme 

bem salientou o douto Procurador.

Cabe lembrar que o princípio da insignificância 

não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas 

desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, 

isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no 

caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que 

insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, 

perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito 

penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel.Min. CÁRMEN LÚCIA, 

DJe de 21/05/2010.), no caso em tela, a recorrente por duas vezes, 

aproveitando-se de sua profissão, se apropriou do cheque da vítima.

Igualmente, inviável o reconhecimento do 

arrependimento, uma vez que ele não ocorreu, a aplicação do art. 16 do 

Código Penal exige a comprovação da integral reparação do dano ou a 
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restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser 

voluntário. Ora, no caso em tela, em que pese a ré ter dito que se 

arrependeu. 

Passo a análise da dosimetria penal.

Não há reparo a ser feito.

Com efeito, o Juiz de forma fundamentada, 

observando as provas colhidas, as circunstâncias do crime e dentro dos 

limites legais pode exacerbar a pena-base, estabelecendo a quantidade 

da pena ideal para cada situação, conforme seu livre convencimento.

Assim, o entendimento do Supremo Tribunal Federal 

que já dispôs:

O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos 
limites legais, mas este poder não é arbitrário, porque o caput do artigo 59 
do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que 
devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que, quando todos 
os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo 
cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a 
pena não mais possa ficar no patamar mínimo” (Habeas Corpus 76.196-GO, 
2ª Turma, rel. Ministro Maurício Correa, julgado em 29.09.98).

No mesmo sentido:

O Juiz observou, na fixação da pena, os critérios estabelecidos nos artigos 

59 e 68 do Código Penal, sendo certo que o fato de os pacientes serem primários 
não obriga o Juiz a fixar a pena-base no mínimo legal (RT 737/534, Rel. Min. 
Carlos Veloso).

De modo que, sopesadas as diretrizes estabelecidas 

no art. 59, do Código Penal, o douto Magistrado fixou a pena-base 

acima do mínimo, na fração de ¼, considerando presentes 
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circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente mencionada na r. 

sentença, o que não pode ser desprezado.

De modo que, o aumento conferido nesta fase foi 

apropriado e não se mostrou exagerado, ilegal ou desmotivado, até 

porque o legislador infraconstitucional não quantificou as 

circunstâncias judiciais, deixando a critério do julgador a tarefa de 

encontrar números suficientes a desestimular o agente e a própria 

sociedade a patrocinarem condutas análogas e, simultaneamente, a 

garantir a proporcionalidade entre o fato praticado e a pena (HC nº 

107.626/MS, rel. Minª Carmem Lúcia, j. em 2.10.2012). 

A pena, nesta etapa, resultou em 1 (um)  ano e  3 (três) 

meses e pagamento de 12 (doze)  dias-multa

Na segunda etapa, ausente agravante e presente a 

atenuante da confissão, a pena sofreu correta redução de 1/5, o que 

resultou em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa

E, por derradeiro, na terceira etapa, reconhecida a causa 

de aumento estabelecida no inc. III, § 1º, do art. 168, do Código Penal, a 

reprimenda foi aumentada em 1/6, o que resultou definitivamente em 01 

(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) 

dias-multa.

Inviável a isenção da pena de multa, ante a sua previsão 

em preceito secundário do crime de apropriação indébita 

cumulativamente à pena privativa de liberdade, bem como sua redução, 

uma vez que foi imposta dentro dos parâmetros estabelecidos em lei.
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Correto o regime semiaberto, uma vez que presente 

circunstâncias judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º 

do Código Penal. 

Todavia, cabe aqui a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, porquanto, em que pese a apelante 

ostente circunstâncias judiciais negativas, a pena privativa de liberdade 

é menor que quatro anos, não se trata de delito praticado com violência 

ou grave ameaça, a ré é primária, de modo que a benesse se mostra 

socialmente recomendável.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas 

restritivas de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade 

ou entidade publica, pelo mesmo período da reclusiva, a ser definida 

pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais e prestação 

pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.  

Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo para 

substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, 

consistentes em prestação pecuniária e de serviço, mantida no mais a r. 

sentença.

IVANA DAVID
Relatora
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