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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002096-62.2016.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é 
apelante RENATA BORREGO GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
HERMANN HERSCHANDER (Presidente) e WALTER DA SILVA.

São Paulo, 14 de junho de 2018.

LAERTE MARRONE
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0002096-62.2016.8.26.0572
Apelante: Renata Borrego Gonçalves 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Joaquim da Barra
Voto nº 8.530

Apelação. Crime de apropriação indébita. Sentença 

condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente 

para a condenação. 2. Sanção que não comporta 

alteração. 3. Recurso desprovido.

1. A sentença de fls. 243/251, cujo relatório se 

adota, julgou procedente a ação para condenar RENATA BORREGO 

GONÇALVES às penas de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em 

regime inicial aberto, mais o pagamento de 20 dias-multa, no valor 

unitário correspondente ao mínimo legal, como incursa no artigo 168, 

par. 1º, inciso III, na forma do artigo 71, por diversas vezes, do Código 

Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena 

privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de 

direitos, quais sejam, (i) prestação pecuniária, consistente no pagamento 

de dez salários mínimos, a serem revertidos para a vítima e (ii) 

prestação de serviços à comunidade. Concedido o apelo em liberdade.

Apelou a defesa, buscando a absolvição por 

falta de provas. Subsidiariamente, requer (a) o estabelecimento da pena 

no mínimo legal e (b) a fixação do regime inicial aberto para a pena 

privativa de liberdade (fls. 256/261).
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Processado o recurso, a d. Procuradoria de 

Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 284/287). 

É o relatório.

2. O reclamo não vinga. 

3. Consta da denúncia que, entre 21 de janeiro 

de 2014 e 17 de dezembro de 2015 a acusada apropriou-se, por diversas 

vezes, de quantias em dinheiro pertencentes à entidade assistencial 

“Fraterno Auxílio cristão  FAC”, em razão de sua profissão como 

secretária da entidade, responsável pelos pagamentos de fornecedores e 

demais despesas.  

Segundo se apurou, a acusada, na época dos 

fatos supramencionados, trabalhava efetuando os pagamentos da 

entidade, motivo pelo qual ficava na posse de vários cheques emitidos 

para este fim. Contudo, ao invés de realizar os pagamentos, a ré se 

apropriou dos referidos cheques. 

Nos meses de setembro e outubro de 2015 foi 

constatado o desvio de cerca de R$ 15.000,00 da entidade, descoberto 

após um dos fornecedores, o “Supermercado Medeiros”, realizar uma 

cobrança neste valor. 

Em apuração interna, os dirigentes do local 

verificaram que os cheques emitidos para o pagamento daquele 

supermercado foram repassados ao “Supermercado Grillus”, com o qual 

a entidade não possuía nenhum contrato de fornecimento de 

mercadorias. Ou seja, a ré utilizou os cheques para pagar despesas 

pessoais. 

Ademais, a ré se apropriou de uma folha de 
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cheque no valor de R$ 3.327,89 destinada ao pagamento do 

“Supermercado Medeiros” e adquiriu uma motocicleta, repassando a 

cártula a Nayara Bodelon Garcia. Por fim, também depositou alguns 

cheques em sua própria conta bancária.

Descoberta a fraude, a entidade pagou o valor 

devido ao “Supermercado Medeiros” e a ré admitiu os fatos, sendo 

demitida por justa causa. 

4. A materialidade dos delitos acha-se 

positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), cópias dos cheques 

emitidos pela entidade lesada (fls. 41/71, 76, 78, 80, 85, 92, 102, 107, 

111, 113, 117, 123/128, 130/135), notas fiscais emitidas pelo 

“Supermercado Medeiros” (fls. 82/83, 87/90, 94, 95/100, 103/106, 109, 

112, 114, 115, 119/121), termo de rescisão do contrato de trabalho da ré 

(fl. 72/73), aviso de demissão por justa causa (fl. 74), termos de 

declarações da ré de que se apropriou de cheques (fls. 75, 77, 79) e 

prova oral. 

Certa, por seu turno a autoria.

Firme a prova oral no incriminar a acusada.

José Anderson da Silva, presidente da 

“Fraterno Auxílio Cristão” à época dos fatos, relatou que a ré era 

secretária da entidade, responsável por realizar os pagamentos. Na 

época, foi constatado que alguns fornecedores não estavam sendo 

pagos, porém os respectivos cheques haviam sido emitidos. Em 

investigação, constataram que os cheques estavam sendo depositados 

em outra conta. Em conversa com a acusada, esta admitiu a utilização 

dos valores para a aquisição de bens para sua pessoa. Dentre os gastos 
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realizados pela ré à custa da entidade, destacou os pagamentos 

efetuados para o “Supermercado Grillus”, Nayara, que vendeu uma 

motocicleta para a ré, bem como outras despesas. A acusada ainda 

depositou alguns cheques na própria conta bancária. Ao ser indagada, a 

acusada asseverou que estava passando por dificuldades financeiras e 

utilizou o dinheiro da entidade. Por ocasião da sua demissão, ela 

assinou um termo de confissão, no qual constava que ela havia desviado 

verbas da entidade. Estimaram que foram desviados cerca de trinta 

cheques. Algumas notas de valor pequeno foram descontadas das 

verbas que a ré recebeu quando de sua demissão, porém o valor de R$ 

15.000,00 não foi ressarcido. A entidade basicamente fornece cestas 

básicas a famílias carentes (fls. 8/9, 169 e mídia digital).

Na mesma trilha, a testemunha José Orlando 

Theodoro Costa, tesoureiro da instituição à época dos fatos, relatou que 

a tesouraria emitia os cheques e a ré era responsável por utilizá-los para 

efetuar os pagamentos. Quando receberam uma cobrança do 

“Supermercado Medeiros”, apurou-se que alguns pagamentos não 

foram realizados, embora os respectivos cheques tivessem sido 

emitidos. Constataram que tais cheques haviam sido depositados em 

outras contas, sendo que alguns, aliás, tinham sido descontados na conta 

da acusada. Uma pessoa que recebeu um dos cheques disse ao 

declarante que havia sido utilizado na compra de uma motocicleta pela 

acusada. A ré admitiu que utilizou os cheques, mas não declinou o 

motivo para ter feito isso. A acusada foi demitida em decorrência do 

episódio. O prejuízo foi de mais de R$ 15.000,00. Conseguiram pagar a 

dívida com o “Supermercado Medeiros”, mas o valor não foi ressarcido. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0002096-62.2016.8.26.0572 -Voto nº 8530 6

Houve um temor quanto ao abalo da imagem da entidade, em razão do 

desvio da verba das doações. Porém, como os fatos foram devidamente 

apurados, tal prejuízo moral foi evitado (fls. 10/11 e mídia digital).

Ainda neste diapasão a testemunha Nayara 

Bodelon Garcia relatou que vendeu sua motocicleta para a acusada, a 

qual pagou com um cheque da entidade, no valor de cerca de R$ 

5.000,00, além de uma quantia em dinheiro. Não estranhou o fato de o 

cheque não ter sido emitido pela ré porque esta disse que era parte de 

seu pagamento. Foi procurada por Jose Orlando, o qual buscava 

informações sobre o cheque (fls. 137/138 e mídia digital).

Prova oral que, como referido, acha-se em 

sintonia com a prova documental  com destaque para as declarações da 

acusada assumindo a prática das apropriações. 

Certo que a ré, silente em solo policial (fl. 

146), repeliu as imputações em juízo. Asseverou que era secretária da 

entidade e realizava o cadastramento das pessoas para a entrega das 

cestas básicas. As cestas não eram compradas, mas sim doadas pela 

igreja. Realizava o pagamento dos fornecedores e dos funcionários. Os 

cheques passavam pelas mãos da interroganda, porém nunca se 

apropriou das quantias. Recebia os cheques e pagava os fornecedores. 

Eram emitidos cheques raramente, somente quando havia festas. 

Algumas vezes trocou os cheques e pagou os fornecedores em dinheiro. 

Trocava seu pagamento diretamente no banco, porém, às vezes, trocava 

no “Supermercado Gillus”. Além disso, comprava produtos de limpeza 

no “Supermercado Gillus” com cheques da entidade, no cumprimento 

de suas atribuições. Negou ter tido algum tipo de atrito com a 
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administração da entidade. Foi demitida por justa causa, sendo que o 

presidente lhe disse que ela não era mais de confiança. Foi chamada por 

José Anderson e sua esposa, que estava muito alterada, ocasião em que 

lhe fizeram uma série de perguntas, a portas fechadas. Dispararam 

acusações e lhe apresentaram declarações referentes aos cheques para 

que assinasse, o que fez por medo, sem sequer ler os documentos. Foi 

demitida por justa causa e não recebeu nada, nem ajuizou reclamação 

trabalhista, pois já estava “falada na cidade”. Comprou uma motocicleta 

de Nayara com seu pagamento (décimo terceiro e férias).  Recebia o 

salário em cheques - aproximadamente R$ 1.099,00. Trabalhou dois 

anos para a entidade e nunca recebeu pagamentos superiores a R$ 

1.600,00 (mídia digital). 

Mas a versão não convence. Afinal, nada 

verossímil à luz das regras de experiência comum, acha-se, de resto, 

despida de apoio nos demais elementos de prova. De notar que não 

existe qualquer dado mais consistente a indicar que a acusada foi 

coagida a assinar o documento.

Assim postas as coisas, o conjunto probatório 

 formado pela prova oral e documental  descortina que a apelante 

apropriou-se de valores de que tinha posse, num cenário que se 

qualifica como crime de apropriação indébita.

Na realidade, o manancial probatório aponta 

que a acusada teve o intento de apoderar-se do dinheiro da entidade, 

deixando de realizar os pagamentos. Em outras palavras, desviou a 

coisa do fim para que foi entregue, de tal arte que se divisa o dolo 

próprio da apropriação indébita (NÉLSON HUNGRIA, obra citada, 
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pág. 138).  

Bem decretada, pois, a condenação.

5. A sanção não merece reparo, observado o 

recurso exclusivo da defesa.

A pena-base, para cada um dos delitos, foi 

fixada em 1/6 acima do mínimo legal (1 ano e 2 meses de reclusão e 

pagamento de 11 dias-multa), considerando que os delitos foram 

praticados em desfavor de entidade beneficente, circunstância concreta 

que, sem dúvida, incrementa o grau de censurabilidade da conduta, 

justificando uma sanção mais rigorosa.

 Reprimenda que se manteve inalterada na 

segunda fase, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes. 

Na terceira fase, houve elevação em 1/6, diante 

da causa de aumento prevista no artigo 168, par. 1º, inciso III, haja vista 

que o crime foi cometido em razão da profissão da acusada de secretária 

da entidade, sendo de sua responsabilidade a realização dos 

pagamentos, o que redundou numa sanção de 1 ano, 4 meses e 10 dias 

de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. 

Observe-se que foi utilizado percentual de 

incremento inferior ao previsto em lei (1/3); no entanto, a falta de 

recurso da acusação obsta qualquer mudança nesta sede.

Por fim, diante da continuidade delitiva, tomou-

se uma das sanções, aumentando-a 2/3, o que se mostra correto, já que 

restou demonstrado terem sido inúmeros as condutas.

A indefinição do número exato de crimes não 

constitui embaraço ao incremento da pena no máximo legal (2/3), se 
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evidenciado o cometimento de inúmeras infrações num período dilatado 

de tempo (STF, HC nº 127.158, rel. Min. Dias Toffoli; HC nº 95.415, 

rel. Min. Eros Grau).

Chegou-se, assim, a uma sanção final de 2 

anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, mais o pagamento de 20 dias-multa.

O regime inicial aberto para a pena privativa 

de liberdade é o mais brando possível. E a substituição da pena 

privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, tal como 

levado a efeito pela r. sentença, merece ser prestigiada, porquanto em 

sintonia com a sistemática legal (artigo 44, do Código Penal). 

6. Ante o exposto, nego provimento ao 

recurso.

      LAERTE MARRONE

      Relator
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