
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000437551

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000236-18.2016.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante IVAN JOSE 
RAMOS PAULINO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto por 
Ivan José Ramos Paulino dos Santos, mantendo-se integralmente e por seus próprios 
méritos a sentença de primeira instância. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX 
ZILENOVSKI (Presidente) e LUIZ FERNANDO VAGGIONE.

São Paulo, 11 de junho de 2018

SÉRGIO MAZINA MARTINS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0000236-18.2016.8.26.0025

Comarca e Vara: Angatuba  Vara Única

Apelante: Ivan José Ramos Paulino dos Santos

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 7091

Apelação criminal. Apropriação indébita. Prova. Tendo o réu 
confirmado haver recebido o valor das mãos da vítima, sob 
compromisso de celebrar uma compra em favor dela, cabia-lhe 
demonstrar com indicações mínimas que deu ao dinheiro destino 
diverso que o simples e imediato assenhoramento, sob pena de 
positivar, com suas evasivas, a prática do crime de apropriação 
indébita.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta pelo acusado Ivan José 

Ramos Paulino dos Santos em face da sentença de primeira 

instância que, julgando-o infrator da norma do artigo 168, caput, do 

Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de um (1) ano de 

reclusão, se o caso a ser cumprida no regime prisional inicialmente 

aberto, e pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados no patamar 

legal mínimo, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma 

restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 

mil e trezentos reais (R$ 1.300,00) em favor da vítima. 

Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência 

de provas.
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O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-

se o Ministério Público nas duas instâncias pelo não provimento ao 

apelo.

É o relatório.

Nega-se provimento ao recurso interposto.

Bem fundamentada a condenação do apelante.

A existência material dos fatos está devidamente provada nos 

autos (fls. 5-6) vindo também confirmada em diversos momentos da 

prova oral aqui reunida.

Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em 

desfavor do apelante.

O acusado Ivan (fls. 7, 17 e 21) negou a autoria do crime em 

sede policial. Inicialmente, disse que recebeu a quantia de mil e 

trezentos reais (R$ 1.300,00) das mãos da vítima Roberto, a fim de 

comprar em nome desta uma máquina de costura. Relatou o acusado 

que depositou tal quantia em nome da empresa fabricante, mas que a 

vítima se recusou a pagar o frete devido, razão pela qual ela não 

recebeu o produto. Argumentou o réu, ainda, que teria o comprovante 

bancário de tal transação. No entanto, em ocasião posterior, 

respondendo a questionamento do Ministério Público, revelou que 

não possuía tal comprovante.

O réu, apesar de devidamente intimado, não compareceu em 

juízo para seu interrogatório, tornando-se revel. Não se preocupou, 

ademais, em municiar sua defesa técnica com fontes de provas que 
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desviassem de sua pessoa os termos da imputação ou, em outra 

hipótese, que sustentassem minimamente sua versão de inocência.

A vítima Roberto (fls. 9) relatou em juízo que deu a Ivan a 

quantia de mil e trezentos reais (R$ 1.300,00), a fim de que este 

comprasse uma máquina de costura para ela na cidade de São Paulo. 

No entanto, Ivan não efetuou a compra e não restituiu o valor ao 

depoente, sequer apresentando qualquer comprovante que 

demonstrasse a compra devida.

Nada há nos autos que abale de forma séria a palavra da vítima, 

que deve ser positivamente valorada no caso. A isso se alia o 

depoimento do acusado em sede policial, que se mostrou frágil e 

pouco crível, já que o réu não apresentou qualquer prova de sua 

alegação de que teria efetuado a compra acordada.

Quiçá fosse desnecessário apontar que uma operação bancária 

poderia ―  mesmo na ausência de documento imediato ―  ser 

comprovada se Ivan houvesse indicado com precisão mínima seus dados 

de identificação, coisa que o apelante, todavia, não se preocupou em 

fazer, optando, inversamente, pela simples revelia.

Ora, tendo o réu confirmado haver recebido o valor das mãos da 

vítima, sob compromisso de celebrar uma compra em favor dela, 

cabia-lhe demonstrar com indicações mínimas que deu ao dinheiro 

destino diverso que o simples e imediato assenhoramento, sob pena 

de positivar, com suas evasivas, a prática do crime de apropriação 

indébita.

Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo 
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substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor 

desse ilícito.

As penas aplicadas, cristalizadas no patamar mínimo legal de 

um (1) ano de reclusão, e pagamento de dez (10) dias-multa, não 

demandam qualquer reparo.

O regime prisional inicial para o cumprimento de tal pena, em 

face da primariedade do acusado, deve mesmo ser o aberto. 

Presentes os requisitos legais, e ausente qualquer manifestação 

das partes em sentido contrário, mantém-se, da mesma forma, a 

substituição da pena privativa de liberdade operada em primeira 

instância, em seus próprios termos.

Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto 

por Ivan José Ramos Paulino dos Santos, mantendo-se 

integralmente e por seus próprios méritos a sentença de primeira 

instância.

Mazina Martins

Relator
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