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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002023-07.2014.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante 
DIVARCI APARECIDA PISSININ ZUTIN, 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 0002023-07.2014.8.26.0493

Apelante: DIVARCI APARECIDA PISSININ ZUTIN 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Regente Feijó
Voto nº 8.184

Apelação. Apropriação indébita e uso de documento 

falso particular, em concurso material. Sentença 

condenatória (art. 168, § 1º, III, c.c. art. 304 c.c. art. 

299, na forma do art. 69, todos do CP). Recurso da 

defesa. 1. Prova suficiente para a condenação da ré por 

ambos os delitos. Autoria e materialidade comprovadas. 

2. Incidência da causa de aumento de pena prevista no 

artigo 168, parágrafo 1º, inciso III, do Código Penal. 3. 

Presente a circunstância agravante genérica prevista no 

artigo 61, inciso II, “b”, do Código Penal. 4. Sanção que 

não comporta reparo. Recurso improvido.

1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou 

procedente a ação para condenar DIVARCI APARECIDA PISSININ 

ZUTIN às penas de: (a) 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial 

aberto, mais pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo 

legal, como incursa no artigo 168, parágrafo 1º, inciso III, do Código 

Penal, e (b) 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, 

como incursa no artigo 304 c.c. artigo 299, ambos do Código Penal, 

reconhecido o concurso material (art. 69, CP), totalizando a sanção de 2 

anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 24 dias-multa, substituída a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente 
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em: (a) prestação de serviços à comunidade, por igual prazo da pena 

privativa de liberdade e (b) prestação pecuniária, consistente no 

pagamento de 1 salário mínimo a entidade pública ou privada com 

destinação social (fls. 264/275).

Apelou a defesa, requerendo a absolvição por 

atipicidade da conduta ou pela fragilidade probatória (fls. 288/297).

Processado o recurso, a Procuradoria de 

Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 320/322). 

É o relatório.

2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se 

segue. 

3. Evidenciada a responsabilidade penal da 

apelante.

Com efeito, o conjunto probatório mostra-se 

sólido e coeso no descortinar que a acusada perpetrou os delitos de 

apropriação indébita e de uso de documento falso particular, tal como 

assentado na r. sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com 

as considerações que se seguem.

A materialidade dos delitos acha-se 

demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 10/12 e 75/78); auto de 

exibição (fls. 74); comprovante de depósito (fls. 15); cópia dos autos da 

ação de aposentadoria por invalidez  nº 0001718-67.2007.8.26.0493 

(fls. 23/73); laudo pericial (fls. 101/110); cópia dos autos do incidente 

de falsidade documental nº 0002467-40.2014.8.26.0493 (fls. 328/433), 

especialmente do laudo técnico pericial grafodocumentoscópico (fls. 

384/411), o qual concluiu que o documento questionado foi objeto de 
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fraude documental por acréscimo com intuito modificativo de conteúdo 

(fls. 411) e respectiva sentença (fls. 152/154 e 424/426); decisão 

administrativa do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil (fls. 149) e prova oral.

Certa, por seu turno, a autoria.

Firme a prova oral no incriminar a acusada.

Segundo se depreende dos relatos da vítima 

Ivani Maria da Silva (fls. 13/14; 115; 122; 139, mídia digital), ajuizou 

ação previdenciária para fins de implementação de sua aposentadoria 

por invalidez, processo no qual foi representada pela acusada Divarci 

Aparecida Pissinin Zutin (OAB/SP nº 214.288), nomeada em razão de 

convênio com a Defensoria Pública. Ao final da ação (autos nº 

0001718-67.2007.8.26.0493), obteve os benefícios previdenciários. A 

depoente, então, recebeu da ré o pagamento, em 21.06.2013, da quantia 

de R$47.365,80. Salientou que a advogada forneceu três papeis para 

que a declarante assinasse, sendo que observou apenas o teor do 

primeiro recibo, pois a ré foi logo “levantando” os documentos, dizendo 

que eram apenas cópias. A acusada forneceu-lhe um recibo, dizendo 

que um seria para anexar no processo e outro ficaria com ela. Ocorre 

que, quando da declaração de imposto de renda (em fevereiro de 2014), 

a depoente constatou que o valor depositado na conta corrente da 

advogada e acusada Divarci foi superior ao que lhe fora repassado, qual 

seja, a quantia de R$61.281,83, valor já descontado do imposto de 

renda. Isso porque percebeu que nos autos da ação previdenciária 

constava um recibo no valor diverso (R$61.281,83) da quantia que 

havia recebido da acusada (R$47.365,80).  A acusada chegou a dizer 
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para a depoente que o juiz havia dado para ela (a acusada) a quantia de 

R$10.000,00, além de outros valores a título de custas e sucumbência, 

restando para a declarante cerca de R$47.000,00. Diante disso, a 

depoente procurou a ré, por várias oportunidades (inclusive sua filha 

Tatiane também o fez), a fim de que fornecesse um recibo do valor 

remanescente, para fins de imposto de renda, pois necessitava declarar o 

valor constante dos autos, o que sempre foi recusado pela acusada, de 

forma grosseira. A filha da vítima, Tatiane, chegou a gravar uma das 

conversas com a acusada (que foi apresentada nestes autos e degravada 

por meio do laudo pericial de fls. 101/110). A depoente disse que não 

havia entabulado qualquer contrato de honorários com a ré (pois esta 

atuava na Defensoria Pública) e pensou até em doar a quantia de 

R$5.000,00, pela atuação da acusada no processo previdenciário, mas 

decidiu não realizar qualquer doação, especialmente pelo fato de a 

acusada ter dito “que o juiz já havia designado um valor para ela”. 

Negou que tivesse doado os valores de R$6.225,08 e R$7.691,75 para a 

acusada. Quanto ao recibo exibido para a vítima, anexado a fls. 89 dos 

autos, chegou a reconhecer sua assinatura no documento, mas alegou 

que nunca assinou recibo com o teor nele mencionado. A depoente 

declarou que, na delegacia, a ré lhe deu um recibo constando a 

informação de que estaria fazendo uma doação à acusada, mas assinada 

somente pela última. 

Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a 

palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não 

se entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente.

Além disso, firme a prova testemunhal a 
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corroborar a imputação. 

Tatiane Oliveira, no curso da persecução 

penal (fls. 81/82 e mídia digital), disse trabalhar como estagiária no 

Fórum da Comarca de Regente Feijó e insistia para que sua genitora, a 

vítima Ivani, elaborasse seu imposto de renda de 2014.  Auxiliou sua 

mãe a cobrar da acusada Divarci o recibo do valor remanescente, no 

importe de cerca de R$13.000,00, referente à diferença da quantia 

recebida a título de prestações previdenciárias, obtidas junto ao INSS. 

Mas a ré, grosseiramente, recusou, por várias vezes, a emitir referido 

recibo, dizendo “vocês tem que se virar”, alegando que a vítima havia 

feito doação deste valor para sua pessoa. Sua genitora chegou até a 

dizer que aceitaria um recibo de doação  muito embora sua mãe não 

tivesse levado a efeito qualquer doação para a acusada , a fim de poder 

declarar seu imposto de renda, o que também foi negado pela ré. Certo 

dia, a acusada procurou sua genitora, chorando, munida de um envelope 

nas mãos, o qual continha dinheiro, a fim de entregar para sua mãe. 

Entretanto, novamente sua genitora insistiu na entrega do recibo para 

regularizar seu imposto de renda. O recibo foi entregue, finalmente, na 

porta da delegacia, assinado apenas pela acusada.

Maria Elena Silgueiro Cetulino (fls. 85 e 

mídia digital) declarou ser conhecida da vítima Ivani. Certo dia 

presenciou a acusada Divarci dirigir-se até Ivani, que se encontrava na 

calçada. A ré estava com um envelope nas mãos e disse para a vítima 

“olha Ivani, é dinheiro que você quer, toma aqui”. Ivani, por sua vez, 

respondeu que queria o recibo. Divarci retrucou e jogou o envelope no 

chão.
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E a prova oral encontra eco nos documentos 

juntados aos autos: 

(i) cópia dos autos do processo previdenciário 

(aposentadoria por invalidez nº 0001718-67.2007.8.26.0493), no qual 

consta que a advogada e acusada Divarci retirou documento para 

levantamento do valor previdenciário devido à acusada (fls. 23/73); 

(ii) comprovante de depósito do valor de 

R$47.365,80 (menor que o valor retirado pela acusada), recebido pela 

vítima, por conta do êxito na ação previdenciária; 

(iii) laudo pericial que degravou a conversa 

entre a vítima e a acusada, na qual Ivani solicita o recibo da diferença 

do valor previdenciário obtido, para fins fiscais, negado pela ré, a qual 

sustenta que a vítima teria feito uma doação, o que também foi rebatido 

pela ofendida.

É o que se depreende das diversas afirmações 

da vítima para a acusada: “Me dá o recibo da parte que você recebeu” 

(fls. 103); “Não tem como declarar sessenta e dois, que consta que 

entrou na conta quarenta e sete” (fls. 103); “É que eu só quero o 

recibo...” (fls. 103); “Ai menina, faz logo o recibo que não tem nada a 

ver com doação” (fls. 103); “Eu não tô me importando com nada, só 

quero o recibo só. Eu só quero a minha parte certinha...gosto de trabalha 

certo” (fls. 104); “Custa você me dar só o recibo?” (fls. 104); “Pra 

deduzir no imposto de renda” (fls. 104).

A vítima até chegou a dizer que não queria o 

dinheiro de volta, mas apenas o recibo, ainda que fosse decorrente de 

doação, muito embora não tivesse realizado qualquer ato neste sentido, 
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conforme os dizeres de Ivani para a advogada abaixo transcritos: 

“Acontece que eu não pego a dedução, se eu não declarar que eu recebi 

esses setenta e um mil e uns quebrados, e eu não recebi, não entrou na 

minha conta” (fls. 105); “Então, você tem que me dar a prova que te 

doei, como posso doar uma coisas se não Xxxx...” (fls. 105); “É....então 

cê faz o recibo de qualquer coisa que você fez que eu só quero o recibo, 

tá até escrito ali, pedido de recibo, eu não tô te pedindo o dinheiro de 

volta. O que não fez falta até agora não me faz mais, não te ajudou 

também porque você continua endividada, beleza, tá ótimo. Eu não 

quero o dinheiro de volta, dinheiro não me importa, o que importa é que 

quero o recibo porque quero fazer a minha parte certa, eu não gosto de 

coisa errada” (fls. 105); “Eu fui no banco e tirei, entre desconto que 

recebi quarenta e sete mil no banco, mas não entrou sessenta e um, se 

não entrou sessenta e um, eu tenho que dar prova de onde tá esse 

restante e como que eu vou provar? Eu dei pra quem o dinheiro se não 

tenho o recibo de ninguém?” (fls. 105); “você poderia fazer “eu recebi 

tal como doação” e entregar pra mim, isso você não quis fazer. Então, o 

que que você tá achando” (fls. 107); “Não ... não.... você leva esse 

dinheiro que eu não vou pegar dinheiro não. Não, eu não vou sonegar 

imposto de renda” (fls. 108); “Divarci, eu só fui te pedir um recibo, 

Divarci. Eu fui te pedir um recibo” (fls. 108); “Não, não, você não 

entregou, você negou o recibo na hora que fui buscar, eu só tô 

precisando de um recibo!” (fls. 109); “Aquele recibo não é o que te dei, 

recebi de você, aquele recibo é o que recebi do fórum” (fls. 109); 

“Agora, se você sonegou a sua parte, paciência, porque você tem que 

dar... conta também, que recebeu esses doze mil de mim, aí na sua 
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declaração, agora, do jeito que você está fazendo eu vou ser obrigada a 

ficar com... eu devendo pro governo, eu que vou ficar com o nome 

sujo” (fls. 110).

(iv) sentença de procedência (fls. 152/154 e 

424/426) proferida no incidente de falsidade documental nº 

0002467-40.2014.8.26.0493 (fls. 328/433), anotando-se que o laudo 

pericial realizado (fls. 47/74 e 384/411) concluiu que “A assinatura 

aposta no documento questionado é autêntica. O documento 

questionado foi objeto de fraude documental por acréscimo com intuito 

modificativo de conteúdo” (fls. 74 e 411), mais precisamente, no tocante 

à declaração de doação da quantia de R$7.691,75 (fls. 407  transcrição 

do trecho acrescido).

(v) decisão administrativa do Tribunal de Ética 

e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, no procedimento 

administrativo disciplinar instaurado junto ao referido órgão (fls. 

124/131), na qual foi aplicada a pena de suspensão do exercício 

profissional pelo prazo de sessenta dias, prorrogável até a efetiva 

prestação de contas, cumulada com multa no valor de 2 anuidades, em 

razão da prática das infrações previstas nos incisos XX e XXI, do artigo 

34, da Lei Federal nº 8.906/94, nos termos do artigo 37, inciso I e § 2º, 

combinado com o artigo 39, do mesmo diploma legal. Vale dizer, a 

acusada locupletou-se em detrimento da sua cliente e deixou de prestar 

contas a ela (fls. 149). 

Cuida-se de um manancial bastante denso, a 

corporificar a responsabilidade penal da ré.

Certo que a acusada, no curso da persecução 
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penal, repeliu a imputação.

Na fase policial (fls. 87/88), declarou que foi 

nomeada, pelo sistema de assistência judiciária, para ingressar com ação 

de aposentadoria por invalidez, contra o INSS, em favor da vítima 

Ivani. O pedido foi julgado procedente, tendo sido concedido benefício 

e autorizado o levantamento da quantia de R$61.281,33, crédito que foi 

efetivado na conta corrente da interroganda. Alegou que a vítima 

insistiu em recompensá-la. Inicialmente, negou, mas acabou aceitando a 

doação inicial de R$6.225,08 e, posteriormente, mais R$7.691,75. No 

dia 21.06.2013, foi com a sua cliente ao banco Bradesco e transferiu 

para a vítima a quantia de R$47.365,00, valor já descontado das 

quantias doadas. Disse que emitiu um recibo referente à doação, 

fornecendo uma cópia à vítima. No ano de 2014, a ofendida procurou a 

interrogada, solicitando o recibo da doação, no que respondeu que já 

havia fornecido à Ivani. Contudo, dias depois, a interroganda acabou 

emitindo outro recibo similar e entregou à ofendida. Esta ameaçou a 

interroganda, caso o recibo não servisse, dizendo “ah se esse recibo não 

servir para eu acabar com você”. Ato contínuo, a vítima passou a 

agredir a interroganda: bateu-lhe com a chave do carro, empurrou a 

interroganda para fora do carro, o que fez com que caísse e sofresse 

lesões corporais, necessitando ser encaminhada ao hospital. Disse que a 

doação feita por Ivani foi testemunhada pelas pessoas Célia Maria 

Malacrida e Pedro Pícolo. Tentou devolver a importância doada por 

Ivani, mas esta recusou, dizendo que queria o recibo. Entretanto, não 

soube o motivo dessa atitude de Ivani, uma vez que já havia dado cópia 

do recibo para ela.
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Em juízo (mídia digital), tornou a redarguir a 

acusação, dizendo que Ivani doou o dinheiro por livre e espontânea 

vontade. Quando estava junto com a vítima, na agência bancária, a fim 

de depositar o valor devido dos benefícios previdenciários, a ofendida 

disse ao caixa do banco para deixar parte do valor na conta da 

interrogada, sendo que achou desnecessário fazer outro recibo para 

Ivani. Respondeu que não se recordava do nome da pessoa do caixa 

bancário, mas tinha conhecimento que morria de medo do Fórum. 

Declarou a inexistência de contrato de honorários, escrito ou verbal, em 

relação à ação previdenciária que patrocinou, mencionando que atuava 

pela assistência judiciária gratuita. Também disse que não foi feito 

qualquer acordo com a vítima em relação ao processo. Mas a própria 

vítima insistiu em fazer uma doação à interrogada, a título de 

“presente”, sendo que acabou redigindo um recibo de doação, entregue 

para a vítima. De início, aceitou valor menor do que a vítima havia lhe 

oferecido e, posteriormente, colocou no recibo o valor que Ivani havia 

deixado na conta da interrogada. Alegou que, quando Ivani assinou o 

recibo, já constava a frase “doo mais a quantia de R$7.690,00”. 

Todavia, após um ano, a ofendida arrependeu-se da doação realizada e 

foi procurar a interroganda.

Mas as negativas da ré não convencem. Pouco 

verossímeis à luz das regras de experiência comum e sem apoio denso 

no restante da prova, não vingam, carecendo de pujança para dobrar a 

prova acusatória.

E não impressionam, enquanto dados 

probatórios a escusar a acusada, os relatos judiciais das testemunhas 
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arroladas pela defesa (mídia digital). 

Cleide Marquezi de Carvalho apenas fez 

considerações pessoais e positivas acerca da acusada, alegando não ter 

conhecimento dos fatos.

Eva Volpato dos Santos, presente na agência 

bancária do Bradesco, em 2013, declarou que ouviu Ivani dizendo à 

acusada que “daria muito mais do que estava no papel”, alegando tratar-

se de dinheiro. Não presenciou qualquer animosidade entre a vítima e a 

acusada.

Com efeito, cuida-se de relatos inaptos para 

solapar a pretensão acusatória. 

De notar que o depoimento da testemunha Eva 

é um tanto quanto genérico e não encontra respaldo em nenhum outro 

elemento de prova. 

Não parece razoável admitir-se que a vítima 

realizou a doação tão logo houve o levantamento da quantia pela 

acusada. O valor elevado da quantia e a condição da acusada 

(profissional do Direito) recomendaria que fosse confeccionado um 

documento escrito externando a liberalidade.

Também não parece crível que a acusada não 

tivesse perpetrado qualquer representação contra a vítima, com relação 

às alegadas agressões sofridas, conforme relatado em seu depoimento 

na fase policial (e na esteira do que consta no boletim de ocorrência a 

fls. 75/78).

Na verdade, conforme se depreende do 

depoimento da vítima e do teor das gravações, a questão da doação 
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somente passou a ser cogitada bem depois dos fatos, quando a ofendida 

procurou a acusada, a fim de regular a situação para fins de declaração 

de imposto de renda. Ou seja, quando já consumada a apropriação 

indébita.

Eventual acordo na ocasião  que acabou não 

acontecendo  quando muito poderia configurar o arrependimento 

posterior (artigo 16, do Código Penal). Neste sentido, aliás, sequer se 

pode considerar que houve ressarcimento, na medida em que as partes 

não se entenderam.   Tanto que a acusada teve reconhecida sua 

responsabilidade pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o 

manancial probatório revela que a acusada recebeu a quantia depositada 

em juízo e, voluntariamente, repassou apenas parte do valor para a 

ofendida. Inegável, ante tal contexto, que agiu com o claro propósito de 

inverter o título da posse do dinheiro, passando a tê-lo como 

proprietária, sem o intuito de entregá-lo para a vítima. Em outras 

palavras, bem delineado o chamado “animus rem sibi habendi”. 

Com efeito, a apropriação indébita consuma-se 

no momento em que o possuidor ou detentor toma para si a coisa 

alheia, invertendo-se o título da posse, deixando de restituí-la  ou 

entregá-la, no caso de dinheiro  ao seu legítimo proprietário. Segundo 

escólio de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, “consuma-se o crime 

com a apropriação, ou seja, no instante em que o agente revela a 

inversão do título da posse, dispondo da coisa ou retendo-a uti 

dominus. O crime estará consumado no momento e no lugar em que 

o agente devia restituir a coisa ou destiná-la a certo fim e a converte 
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em seu proveito (RF 135/524; 172/484; 174/390)” (Lições de Direito 

Penal  Parte Especial, Vol. 1, Forense, 9ª edição, pág. 359).

Nessa ordem de ideias, o manancial probatório 

descortina que a ré: (a) apropriou-se indevidamente da quantia de 

R$13.916,03, pertencente à vítima Ivani Maria da Silva, da qual tinha a 

posse em razão de ter sido nomeada advogada da ofendida em ação  

previdenciária, conduta que se amolda ao suporte fático do delito de 

apropriação indébita (art. 168, § 1º, III, CP) e (b) usou de documento 

falso particular, na tentativa de justificar doações inexistentes, conduta 

que cabe no suporte fático estampado no artigo 304, c.c. artigo 299, 

ambos do Código Penal.

De rigor, pois, a condenação, bem decretada 

em primeiro grau.

4. E incide, na espécie, a causa de aumento de 

pena (inciso III, do § 1º, do artigo 168, do Código Penal), eis que 

desponta dos autos que a acusada estava na posse dos bens apropriados 

em razão de seu ofício, ou seja, havia um especial dever de fidelidade 

por parte da acusada, o que está na essência da majorante (NÉLSON 

HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, Forense, vol. VIII, 1958, 

pag. 149). 

5. A sanção não merece reparo.

5.1. Da apropriação indébita

Mantém-se a pena-base fixada no patamar 

mínimo legal 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a sanção ficou 

inalterada, observando-se a inexistência de circunstâncias agravantes ou 
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atenuantes aptas a alterar a pena de partida.

Na terceira fase, reconhecida a causa de 

aumento prevista no inciso III, do § 1º, do artigo 168, do Código Penal, 

operou-se, corretamente, o aumento da pena em 1/3, totalizando 1 ano e 

4 meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa. 

5.2. Do uso de documento falso

A pena-base também deve ser mantida no 

mínimo legal  1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, por conta da circunstância 

agravante genérica, prevista no artigo 61, inciso II, “b”, do Código 

Penal, a sanção foi elevada (1/6), perfazendo 1 ano e 2 meses de 

reclusão e pagamento de 11 dias-multa. 

Na terceira fase, ausentes causas de aumento 

ou de diminuição, a pena tornou-se definitiva em 1 ano e 2 meses de 

reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

5.3. Concurso material

Diante do concurso material, nos termos do 

artigo 69, do Código Penal, somadas as penas, a sanção final redunda 

em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 24 dias-multa.

5.4. Regime inicial

Fica mantido o regime inicial aberto para a 

pena privativa de liberdade, bem como a substituição por duas penas 

restritivas de direito, consistentes em: (a) prestação de serviços à 

comunidade, por igual prazo da pena privativa de liberdade e (b) 

prestação pecuniária, consistente no pagamento do  valor de 1 salário 

mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, suficientes 
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para a prevenção e reprovação dos delitos.

6. Ante o exposto, nego provimento ao 

recurso. 

      LAERTE MARRONE

      Relator
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