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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
3011646-65.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante 
JOSE BORGES DA ROSA.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao 
recurso interposto pela defesa e DERAM PROVIMENTO ao apelo Ministerial para 
substituir a aflitiva por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação 
de serviços à comunidade e prestação pecuniária, na forma em que fixada pelo juízo 
das execuções; mantém-se, no mais, a r. sentença por seus fundamentos. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PAULO ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

MARCELO GORDO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 3011646-65.2013.8.26.0562

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

APELADO/APELANTE: JOSE BORGES DA ROSA

COMARCA: SANTOS

VOTO Nº 10919 

Apropriação indébita – Elementos constantes 

dos autos que demonstram autoria e 

materialidade delitiva – Condenação mantida 

– Pena corretamente arbitrada – Recurso 

Ministerial provido para substituir a corporal 

por duas restritivas de direitos, consistentes 

em prestação de serviços à comunidade e 

prestação pecuniária, desprovido o apelo 

defensivo.

Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 272/276) que 

julgou procedente a ação penal e condenou JOSÉ BORGES DA ROSA como 

incurso no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, da forma continuada (art. 71) e 

contra pessoa maior de 60 anos de idade (artigo 61, II, “h”), à pena de 02 (dois) anos 

e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 21 

(vinte e um) dias-multa, no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por 

duas restritivas de direito na espécie prestação de serviços à comunidade, a critério 

do Juízo da Execução.

Inconformada, a Justiça Pública apela, pretendendo que a pena privativa 

de liberdade imposta ao réu seja substituída por duas penas restritivas de direitos de 

espécies distintas, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação 

pecuniária, em valor a ser fixado pelo Juízo da Execução (fls. 285/291).

Igualmente irresignado, o réu apela (fls. 312/316). Pleiteia, em apertada 
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síntese, sua absolvição, sob os seguintes argumentos: (i) atipicidade por ausência de 

dolo específico; e, (ii) fragilidade do conjunto probatório.

Respondidos os recursos (fls. 317/319 e 322/326), opinou a douta 

Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo 

acolhimento do recurso ministerial (fls. 336/337).

É o relatório.

De proêmio, cumpre consignar que tão somente o recurso ministerial 

comporta acolhida. 

Consta dos autos que, nas circunstâncias espaço-temporais descritas na 

incoativa, o réu apropriou-se da importância de R$ 10.555,75 (dez mil, quinhentos e 

cinquenta e cinco e setenta e cinco centavos  fls. 242/249), que recebeu na 

qualidade de advogado da vítima Orlando da Costa Figueiredo, de 82 anos à época 

(nascido em 06.01.31  fl. 26).

Vale dizer, o increpado foi contratado pela vítima para intentar ação 

contra a Caixa Econômica Federal, visando a correção de sua conta poupança diante 

dos planos econômicos e da inflação. Referida ação tramitou perante o Juizado 

Especial Federal da 3ª Região, sendo julgada parcialmente procedente. Assim, a 

CEF realizou depósitos judiciais em favor da vítima. Ocorre que o réu efetuou o 

levantamento das quantias de R$ 6.094,32, em 09.11.2009, R$ 7.331,13, em 

14.02.2011 e R$ 1.654,19, em 02.08.2011, apropriando-se da totalidade dos valores 

recebidos pela vítima sem comunica-la, após o desconto de 30% de seus honorários 

advocatícios. O acusado, deste modo, não só teria invertido o ânimo da posse, como 

sequer comunicou o ofendido sobre o êxito da demanda e levantamentos dos 

valores.

Interpelado em juízo, o réu admitiu a falta que lhe foi irrogada. Disse 

que realmente se apropriou do dinheiro da vítima; porém, o fez porque sua esposa 

enfrentava problemas de saúde e não tinha como saldar os custos de seu tratamento, 

já que não possuía plano de saúde (mídia de fl. 180).
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E o confiteor vem aliado aos demais elementos conquistados no feito.

Vítima Orlando confirmou ter contratado o réu para intentar ação contra 

a Caixa Econômica Federal. Disse ter aguardado por cerca de quatro anos uma 

resposta do acusado. E, ao ficar sabendo que o advogado recebera valores que não 

lhe pertenciam, o procurou, momento em que ele afirmou que nada recebera em seu 

nome. Não acreditando nesta informação, tomou conhecimento através da CEF que 

os valores depositados em sua conta haviam sido levantados por seu procurador. 

Mais uma vez questionou o acusado, que na ocasião reconheceu os levantamentos, 

afirmando que devolveria o valor. Como não o fez, contratou novo advogado, que 

ajuizou uma ação de prestação de contas contra o réu. Afirmou que foi celebrado um 

acordo judicial que vem sendo cumprido a contento (mídia de fl. 112).

Já a testemunha Sérgio Barros Santos, por sua vez, narrou que foi o 

advogado contratado pela vítima para ajuizar ação de prestação de contas contra o 

réu. Fez contato com o acusado por telefone e e-mail, enviando duas notificações 

para tentar resolver o problema de forma administrativa. O increpado confessou a 

prática da apropriação, justificando-a sob a alegação de problemas financeiros. 

Afirmou que foi instado a acionar o acusado na senda cível, já que ele acabou não 

devolvendo o dinheiro da vítima. Depois disso, o réu celebrou acordo com a vítima, 

retendo, todavia, o valor de seus honorários advocatícios. Por fim, aduziu que seu 

cliente, a vítima, não teve prejuízos financeiros, já que os valores foram atualizados 

e o acordo vem sendo cumprido adequadamente (mídia de fl. 112).

Os outros testemunhos, agora instados pela defesa, nada contribuíram 

para o esclarecimento dos fatos, porquanto se limitaram a tecer comentários acerca 

da postura do acusado como advogado (mídias de fls. 112, 154 e 164).

Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso 

elemento de convicção, e não foram infirmados pela defesa.

No aspecto, não pairam dúvidas sobre o episódio delitivo. Em que pese 

tenha alegado dificuldades financeiras, o próprio acusado admitiu que se apropriou 

dos depósitos judiciais feitos pela CEF em favor da vítima.
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Ademais, a dinâmica fática narrada pela vítima encontra respaldo nas 

demais provas dos autos, notadamente no boletim de ocorrência de fls. 03/04 e nos 

comprovantes de levantamento de valores de folhas 06/08.

Nesse ponto sobressai a importância da confissão judicial. Trata-se de 

elemento probatório importantíssimo, a ser afastada em hipóteses excepcionais que 

tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao encontro das outras provas produzidas 

 como in casu  não há como afastá-la.

E o dolo é inconteste, na medida em que o dinheiro somente foi 

repassado à vítima muito tempo depois de seu levantamento e após o ajuizamento de 

ação cível. Além disso, não existem provas de que o acusado ou alguém de sua 

equipe tenha efetivamente procurado a vítima para lhe entregar prontamente as 

parcelas que lhe competiam.

Ressalte-se, também, que o acordo celebrado judicialmente na referida 

ação de prestação de contas ajuizada pela vítima não elide a responsabilidade penal, 

até porque realizado apenas depois que a inversão de ânimo já havia se consumado.

Nessa toada:

“(...) A apropriação indébita se consuma no momento em 
que o agente inverte o título da posse, passando a agir como 
dono, recusando-se a devolver a coisa ou exteriorizando 
algum ato típico de domínio com o intuito de apropriar-se da 
coisa. (...)” 

(TJSP, Apelação nº 0008357-62.2012.8.26.0320, Relator(a): 
Renê Ricupero; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 13ª 
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 
06/02/2014; Data de registro: 12/02/2014)

“(...) PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA. 
IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. 
IRRELEVÂNCIA. PENA DE MULTA. CONTINUIDADE 
DELITIVA. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 72 DO 
CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM 
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PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO 
PARCIALMENTE. (...)

2. "No crime de apropriação indébita, a reparação do dano 
por ato voluntário do agente, antes ou depois do recebimento 
da denúncia, não tem o condão de obstar a propositura da 
ação penal, prestando-se, apenas na primeira hipótese, a 
reduzir a pena eventualmente imposta ao réu" (HC 
51.243/CE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Sexta 
Turma, DJ de 9/4/07). (...)”

(STJ, HC 124.398/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 
18/05/2009)

Do contrário, estar-se-ia a legitimar ações do jaez, a serem revertidas 

com o mero adimplemento, após reconhecida a apropriação.

Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios 

amealhados ao feito torna induvidosas autoria e materialidade da prática imputada 

ao acionado. 

Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do 

necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não 

solucionados um sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das 

vezes, longe de testemunhas.

Por fim, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal 

previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. A confissão do acusado, 

aliada a prova testemunhal coletada, indica, de maneira clara, ter ele se apoderado 

do dinheiro valendo-se da condição de advogado da vítima.  

Definida a sorte do litígio, ingressa-se no sancionamento.

A basal foi corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal em razão 

da conduta do réu, já que como advogado não poderia usar de seu conhecimento 

para descumprir o mandamento legal. Foi arbitrada, assim, em 01 (um) ano e 02 
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(dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias multa, no piso legal.

Na segunda fase e diante da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, 

majorou-se a reprimenda no percentual de 1/6, o que deve ser mantido. As penas 

chegam, portanto, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 

12 (doze) dias-multa.

Na sequência, a pena foi exasperada em um terço, conforme causa de 

aumento especial disciplinada no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, tendo 

em vista o réu ter praticado o crime em razão de ofício, emprego ou profissão. Pena 

em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 16 

(dezesseis) dias-multa.

E, presentes os requisitos do art. 71 do Código Penal, foi devidamente 

reconhecida a continuidade delitiva, exasperando-se a reprimenda em 1/3 (um 

terço), já que foram praticadas três condutas, a resultar, em definitivo, em 02 

(dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e 

um) dias-multa, no piso legal.

Por fim, merece o ato decisório um único ajuste, acolhendo-se o recurso 

Ministerial: o douto Magistrado substituiu a corporal por duas penas restritivas de 

direitos de prestação de serviços à comunidade. Contudo, mostra-se mais ajustado 

em relação à gravidade e demais particularidades do evento, a conversão da corporal 

em duas restritivas de naturezas distintas, sendo uma delas a prestação de serviços à 

comunidade e a outra de cunho pecuniário, em valor a ser fixado pelo juízo das 

execuções.

Descumpridas as medidas, o início de efetivação da pena privativa de 

liberdade deve mesmo se dar em regime aberto, como fixado na origem.

Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa e 

DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo Ministerial para substituir a aflitiva por duas 

penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e 

prestação pecuniária, na forma em que fixada pelo juízo das execuções; mantém-se, 
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no mais, a r. sentença por seus fundamentos.

MARCELO GORDO

Relator
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