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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0063842-47.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
VALERIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar, deram 
parcial provimento ao recurso interposto, para reduzir o quantum da prestação 
pecuniária para o valor de R$ 4.510,19, devidamente corrigido, mantendo, no mais, 
a sentença de primeiro grau.  V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CARDOSO PERPÉTUO (Presidente) e FRANÇA CARVALHO.

São Paulo, 21 de junho de 2018.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0063842-47.2013.8.26.0050

Apelante: VALERIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SANTOS 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Assistente do Ministério Público: LIVID EVENTOS LTDA
Comarca: São Paulo
Voto nº 6982

APELAÇÃO CRIMINAL  APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS  IMPOSSIBILIDADE  
Não há que se falar em insuficiência de provas quando o 
conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a 
materialidade e a autoria do delito. Dolo evidenciado. 
Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, 
somente para reduzir o quantum da prestação pecuniária. 

Vistos. 

Valeria Cristina da Conceição Santos interpôs 

recurso de Apelação da sentença datada de 18.05.2017, proferida pela 

MMª Juíza de Direito da 19ª Vara Criminal Central, Comarca da 

Capital, que a condenou à pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de 

reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 21 dias-multa, no 

valor unitário mínimo legal, e substituiu a pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à 

comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária em favor da vítima, 

no valor de cerca de 100 salários mínimos, por incursa no artigo 168, § 
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1º, inciso III, por várias vezes, na forma do artigo 71, “caput”, ambos do 

Código Penal (fls. 468/475). 

Em suas razões, a Defesa requereu, em 

preliminar, o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da 

prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pleiteou a absolvição, 

alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, 

requereu o afastamento da condenação ao pagamento do valor de 100 

salários mínimos em favor da vítima, a título de reparação dos danos, 

ou, ainda, a redução desse valor (fls. 478/492).  

O Ministério Público, em suas contrarrazões, 

pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 498/503).

Por sua vez, a Assistente de Acusação, em 

contrarrazões, requereu o não provimento do apelo (fls. 509/513). 

Em segunda instância, a D. Procuradoria de 

Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 519/524). 

É o relatório.

Inicialmente, anoto que não comporta 

acolhimento a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da 

pretensão punitiva alegada pela Defesa, pois, muito embora conste da 

denúncia que os fatos ocorreram entre os dias 01.04.2009 e 27.08.2012, 

a condenação da ré se deu em razão de ela ter se apropriado de quantias 

em dinheiro referentes aos cheques nos valores de R$ 1.590,00, em 

favor de José Roberto Conceição dos Santos, datado de 30.05.2012  

fls. 20; R$ 1.108,00, em favor de Sallim, com data de 30.01.2012  fls. 
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23; e R$ 978,72, em favor Tiago Felipe da Silva, datado de 10.04.2012 

 fls. 29; bem como referentes aos comprovantes de depósitos nos 

valores de R$ 1.000,00, em favor de Antonio Marcolino, datado de 

10.04.2012; e de R$ 978,72, em favor de Flavio Filomeira de Abreu, 

com data de 10.04.2012  fls. 31, e também por diversas outras 

condutas de desvios de dinheiro, nas quais a acusada não mandava 

depositar os valores em sua conta, mas sim os recebia em mãos, 

condutas estas demonstradas pela prova oral. Cabe ressaltar, ainda, que, 

segundo as testemunhas Juan e Alexandre, os crimes foram praticados 

pela ré por aproximadamente dois anos até o desligamento dela da 

empresa, o que ocorreu em agosto de 2012, concluindo-se, portanto, 

que tais condutas foram cometidas do segundo semestre de 2010 até 

27.08.2012, quando já estava em vigor a Lei nº 12.234/10, a qual 

revogou o § 2º do artigo 110 do Código Penal, que previa a prescrição 

com termo inicial antes do recebimento da denúncia. 

Assim, in casu, não se verifica a prescrição da 

pretensão punitiva, uma vez que a denúncia foi recebida em 15.08.2016 

(fls. 363/364) e a sentença condenatória foi publicada em 18.05.2017 

(fls. 468/475).  

Passo ao mérito.

A ora apelante foi denunciada como incursa no 

artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, porque, entre os dias 

01.04.2009 e 27.08.2012, na Rua Quatá, nº 1071, Vila Olímpia, na 

cidade e Comarca da Capital, apropriou-se de coisa alheia móvel de que 

tinha a detenção, consistente na quantia de R$ 4.510,19, pertencente à 

empresa “Livid Eventos Ltda”.
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Após regular instrução, sobreveio sentença que 

a condenou por incursa no artigo 168, § 1º, inciso III, por várias vezes, 

na forma do artigo 71, “caput”, ambos do Código Penal. 

Em que pesem as alegações da Defesa, o 

recurso não pode ser provido, exceto para reduzir o quantum da 

prestação pecuniária, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, 

verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com propriedade pela MMª 

Juíza de Direito sentenciante.

Com efeito, indiscutível a materialidade dos 

delitos em face dos documentos de fls. 20/31, do laudo pericial contábil 

(fls. 280/346), bem como da prova oral.

Da mesma forma, comprovada ficou a autoria. 

Interrogada em Juízo, a ré negou a prática dos 

delitos, alegando, em síntese, que a acusação é uma vingança por ela ter 

ingressado com reclamação trabalhista contra a empresa em que 

trabalhava. Sustentou, ainda, que recebia pagamentos por fora de seu 

salário, bem como pagava funcionários com seus cheques pessoais e, 

depois, era reembolsada. Segundo a acusada, Juan deixava o talão 

assinado com Alexandre e este conferia as cártulas após o 

preenchimento. Acrescentou que os cheques eram endossados, pois 

eram nominais a “Livid” (fls. 468  mídia digital). 

Tal negativa, contudo, foi frontalmente 

contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos. 

Em depoimento bastante seguro, o 

representante da empresa-vítima, Juan Ricardo Camara Ramos, 

esclareceu que um funcionário da empresa, chamado José Roberto, 
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falou que ele sacava dinheiro e depositava na conta da ré e, a partir 

disso, constatou, através de levantamentos de cheques, que um deles 

não se destinou ao pagamento de contas, mas sim foi sacado no caixa. 

Segundo Juan, José Roberto depositava na conta da ré, do esposo e da 

filha dela. Esclareceu, ainda, que José Roberto, depois de ir ao banco, 

entregaria o troco para a ré, mas o depoente pegou o dinheiro e o 

apresentou para Valéria, que começou a chorar e confessou ter desviado 

os valores, alegando que os devolveria, no entanto, ela não devolveu 

nada. Acrescentou que a ré exercia cargo de confiança, pois era 

assistente financeira e, em razão do cargo, recebia boletos, fazia 

pagamentos, controlava funcionários e cartão de ponto. Afirmou 

também que Alexandre constatou que cerca de 70 cheques deveriam ter 

sido pagos e não o foram, tendo verificado prejuízo no valor de R$ 

100.000,00, em um período de um ano e meio ou dois. Disse que José 

Roberto lhe relatou que várias vezes, pelo menos trinta, sacou dinheiro 

em troca de cheques no banco e entregou os valores para a acusada (fls. 

389  mídia digital). 

No mesmo sentido foi o depoimento da 

testemunha Alexandre Nonato Fernandes Neto, gestor da mesma 

empresa de outubro de 2009 até dezembro de 2013, o qual narrou os 

fatos à semelhança de Juan, confirmando, dentre outras coisas, que a ré 

era responsável pelos pagamentos devidos pela empresa aos 

fornecedores, mas os pagamentos não eram feitos e os valores eram 

depositados em contas da acusada e de outras pessoas ou sacados em 

espécie, a pedido dela, tendo Valéria confessado tais fatos e se 

comprometido a devolver os valores desviados, mas não o fez. 
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Confirmou, ainda, que tais fatos ocorreram por aproximadamente dois 

anos e o prejuízo da empresa foi no valor aproximado de R$ 

100.000,00. Explicou também que José Roberto, outro funcionário da 

empresa, contou-lhe que a acusada pediu para ele ir ao banco sacar 

dinheiro e entregar para ela ou fazer depósito, tendo feito depósitos na 

conta dela, do marido e da filha dela (fls. 389  mídia digital). 

Como se não bastasse, a testemunha José 

Roberto Conceição dos Santos, também funcionário da empresa Livid, 

informou que a ré lhe pedia para sacar cheques em valores altos, de R$ 

5.000,00 ou R$ 3.000,00, e depositar na conta dela e da filha dela, bem 

como pediu para ele pagar boleto e lhe devolver o dinheiro que 

sobrasse. Segundo José Roberto, a acusada ainda lhe pedia para não 

entregar o dinheiro para ela na frente de outros funcionários e que lhe 

entregasse fora da empresa, sendo que todo final de mês ela juntava 

boletos e pedia isso, de 2010 até ela sair da empresa, em 2012. 

Acrescentou que isso ocorreu pelo menos doze vezes por ano e, às 

vezes, isso acontecia de quinze em quinze dias, sendo que a justificativa 

da ré era de que seria para cobrir cheque dela com o qual ela tinha pago 

fornecedor da empresa, mas nunca pagou boletos com cheques da 

acusada. Por fim, disse que contou tudo para Juan e Alexandre e, pelo 

que ficou sabendo, a acusada admitiu tais fatos (fls. 389  mídia digital).

Por sua vez, a testemunha Everaldo José de 

Figueiredo Junior afirmou que, a pedido da ré, fazia depósitos, na conta 

dela, de cheques da empresa “Livid”, mas não sabia que ela fazia isso 

indevidamente. Segundo Everaldo, ele prestava serviços para a 

empresa, mas fez isso poucas vezes, sendo que quem mais fazia tais 
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serviços era o outro funcionário, José Roberto (fls. 468  mídia digital).

Em reforço à versão acusatória, a testemunha 

Tiago Felipe da Silva, funcionário de uma empresa que prestava 

serviços de motoboy para a empresa “Livid”, explicou que tinha 

costume de pagar contas a pedido da ré. Segundo Tiago, havia situações 

em que sacava dinheiro e o entregava para Valéria, quando ela pedia, 

tendo isso ocorrido muitas vezes. Esclareceu, ainda, que entregava o 

dinheiro na calçada porque a acusada não o deixava entrar na empresa. 

Acredita que nunca pegou cheque da ré e não sabia os nomes dos 

familiares dela para saber se pagava boletos em nome deles (fls. 389  

mídia digital).

Cumpre salientar, nesse passo, que os relatos 

do representante da vítima e das testemunhas têm relevante valor 

probatório, mormente quando seguros, coesos e isentos de outros 

elementos que os desacreditem, como no caso dos autos.

Nesse sentido: “A palavra da vítima representa a 

viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em 

consonância com as demais provas, autoriza a condenação” (TJDF, AP. 10.389, 

DJU 15.05.90, p. 9859).

Consigne-se, ainda, que, no caso em questão, 

não se vislumbra qualquer razão para que elas procurassem imputar 

falsamente à ré delitos que não cometeu.  

Nesse contexto, bem demonstrado ficou que a 

ré efetivamente se apropriou do dinheiro da empresa-vítima, do qual 

tinha a posse em razão de seu emprego, invertendo a posse do mesmo, 

tanto é que, como se fosse a real dona do dinheiro, gastou-o conforme 

suas necessidades, não tendo restituído os valores recebidos para a 
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empresa-vítima. 

Bem caracterizado, pois, o crime de 

apropriação indébita.

A esse respeito: "Na apropriação indébita o agente 

recebe a coisa de modo lícito (justa posse), sem clandestinidade, violência ou 

fraude e, ao depois, “motu próprio” se intitula dono, em seu benefício ou de 

outrem. Na verdade, o que a lei pune é a desautorizada inversão da posse: o agente 

cessa de possuir “alieno domine” e passa a se comportar com relação à coisa, 

como se fora o proprietário" (TACRIM-SP - AC - Rel. Silva Pinto - 

JUTACRIM 91/247). 

Cumpre mencionar que, no caso dos autos, 

embora a ré tenha dito que a acusação foi uma vingança por ela ter 

ingressado com reclamação trabalhista contra a empresa “Livid”, bem 

como que os valores recebidos por ela eram relativos a “pagamentos por 

fora de seu salário” e a reembolsos por ter efetuado pagamentos da 

empresa com cheques dela, ela não comprovou suas afirmações, não 

apresentando qualquer documento ou testemunha que pudesse dar 

amparo a sua alegação, tudo evidenciando não ser verídica a sua versão. 

Em suma, não se incumbiu a Defesa de fazer prova de seu “álibi”, como 

lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 

Nesse sentido: “Quem oferece álibi e o não 

comprova, autoriza a conclusão adversa contida na denúncia, robustecendo a 

imputação contra si lançada pela Justiça Pública.” (Apelação nº 1.046.477/3, 

11ª Câmara do TACrimSP, rel. Juiz Renato Nalini, j. 17.2.1997, v.u., 

DOE-Caderno 1-Parte II, ed. de 12.3.1997, p.34). 

Em face de tão sólido conjunto probatório, que 

é uníssono em incriminar a ré, impõe-se a condenação, não se podendo 
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acolher a tese absolutória.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 

168, § 1º, inciso III, do CP, restou comprovada, na medida em que a 

acusada tinha a posse ou detenção do dinheiro em razão de seu 

emprego, conforme demonstrado pela prova oral. 

Quanto à pena, a sentença também não merece 

reparo, uma vez que, considerando o disposto nos artigos 59, 68 e 71 do 

Código Penal, ela foi corretamente aplicada, resultando em 02 anos, 02 

meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa, no valor 

unitário mínimo legal. 

O regime aberto foi corretamente fixado, com 

fundamento no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do 

Código Penal, a MMª Juíza sentenciante substituiu a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de 

serviços à comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária à vítima, 

no valor correspondente a cerca de 100 salários mínimos, o que, 

considerando o montante objeto da apropriação apurado no laudo 

pericial de fls. 280/346, se mostrou exacerbado, uma vez que a 

afirmação das testemunhas Juan e Alexandre, no sentido de que um 

levantamento teria constatado prejuízo de aproximadamente R$ 

100.000,00 à empresa-vítima, não restou devidamente demonstrada nos 

autos. Assim, diminuo o valor da prestação pecuniária para R$ 

4.510,19, que é o valor apurado no laudo pericial e que constou da 

denúncia, o que se afigura de todo proporcional, adequado e suficiente à 

prevenção e à reprovação do crime. 
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Observe-se, neste ponto, que segundo a lição 

de Guilherme de Souza Nucci sobre o critério para fixação do quantum 

da prestação pecuniária: “Considerando-se a sua finalidade precípua de 

antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar 

correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo 

experimentado pelo ofendido. Não pode ser muito superior, para não gerar 

enriquecimento à custa do delito, nem muito inferior, a ponto de constituir 

indenização ínfima, fugindo ao propósito da prestação pecuniária.” (in Código 

Penal Comentado, Editora Forense, 16ª ed., pág. 420).

Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dou 

parcial provimento ao recurso interposto, para reduzir o quantum da 

prestação pecuniária para o valor de R$ 4.510,19, devidamente 

corrigido, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. 

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

                          Relator
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