
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000467689

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002502-10.2010.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado 
FLOVERSON FABIANO VARELA PINTO.

ACORDAM, em 7ª 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 
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO 
ROCHA.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0002502-10.2010.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Apelado: Floverson Fabiano Varela Pinto 
Corréus: Paulo Sergio Mirabelli, Ednalva Dias Mirabelli e Renata Tisuro 
Mansani
Comarca: São Paulo
Voto nº 10696

APELAÇÃO  RECURSO DO “PARQUET”  
APROPRIAÇÃO INDÉBITA  ARTIGO 168 DO 
CÓDIGO PENAL  ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO 
GRAU  APLICAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO VII, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  
CONFIGURAÇÃO  INOCORRÊNCIA  INDÍCIOS E 
PRESUNÇÕES DO COMETIMENTO DO DELITO  
INSUFICIÊNCIA CONTRA O APELADO  
AUSÊNCIA DE PLENA CORRESPONDÊNCIA COM 
OUTROS SEGMENTOS PROBATÓRIOS  
INCERTEZA DO DOLO  CONDENAÇÃO  
IMPOSSIBILIDADE  PRECEDENTES DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  RECURSO 
MINISTERIAL IMPROVIDO. 

O Representante do Ministério Público 

interpôs apelação contra a r. sentença de fls. 550/553 (vol. 3), que julgou 

improcedente a presente ação penal, absolvendo Floverson Fabiano 

Varella Pinto da imputação de infringência do delito do artigo 168, § 1º, 

inciso III, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, com fundamento no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Irresignado busca o Promotor de Justiça, em 

resumo, a reforma da sobredita r. sentença, com a condenação do recorrido 

Floverson por violação do artigo 168, § 1º, inciso III, c.c. o artigo 29, ambos 

do Código Penal (fls. 555; razões fls. 559/562, vol. 3). 
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O recurso foi contra-arrazoado (fls. 567/571, vol. 

3), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado no sentido do 

improvimento do recurso interposto (fls. 579/584, vol. 3). 

É o relatório. 

O recurso não prospera, preservado embora o 

respeito ao convencimento do ilustre e culto Representantes do Ministério 

Público de 1º Grau. 

A instrução probatória não conseguiu demonstrar 

a imputação assacada contra o apelado Floverson Fabiano Varella Pinto, 

de infringência do artigo 168, § 1º, inciso III, c.c. o artigo 29, ambos do 

Código Penal. 

Com efeito. 

Na hipótese em tela, em estrita observância do 

princípio constitucional da razoável duração do processo (CF/88, artigo 5º, 

inciso LXXVIII) e do princípio constitucional da eficiência (CF/88, artigo 37), 

alinhado com o pacificado entendimento do Supremo Tribunal Federal (ED 

ARE nº 723.254/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, v.u., j. 

14.04.2015, DJe 84; STF, AgR ARE nº 727.030/RS, Relator Ministro Gilmar 

Mendes, Segunda Turma, v.u., j. 19.11.2013, DJe 237; QO-RG AI nº 

791.292/PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 23.06.2010, Repercussão 

Geral  Mérito, Ementário 2410-6/1289), assim como o permissivo do artigo 

252 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, aplica-se a técnica da fundamentação “per relationem”, pela qual o 

Magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior, em vista da 

constatação de a r. sentença ter examinado percucientemente todos os 

elementos do conjunto fático-probatório: 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0002502-10.2010.8.26.0050 -Voto nº 10696 4

“A ação é improcedente. 

Interrogados, os acusados negaram a prática do 

delito. 

FLOVERSON informou que, no ano de 2007, foi 

sócio do corréu PAULO na empresa Z4 Multimarcas, administrada por 

ambos, e que suas respectivas esposas, RENATA e EDNALVA, constavam 

apenas no contrato social. No ano de 2009, adquiriu outra empresa e 

desfez a sociedade com PAULO. Recorda-se da vítima, mas na ocasião 

dos fatos, já havia saído da sociedade e não teve participação nesta 

negociação, feita apenas pelo corréu PAULO e seu irmão Renato. A 

alteração no contrato social para a saída de RENATA da sociedade ocorreu 

em janeiro de 2009. Na realidade, as atividades com PAULO foram 

separadas no final de 2008. Responde a outros processos por fatos 

semelhantes, juntamente com PAULO, porém, cada um responsabilizou-se 

pelas negociações que fez. Não se recorda o que aconteceu com as contas 

da empresa quando do encerramento da sociedade, mas acreditava que 

administravam juntos. 

RENATA disse que foi sócia do estabelecimento, 

juntamente com a corré EDNALVA, no ano de 2007, porém, à época dos 

fatos, não mais participava da sociedade. Nunca trabalhou na empresa, 

apenas constava do contrato social porque os corréus tinham restrições em 

seus nomes. Acredita que a sociedade foi desfeita no ano de 2008. O corréu 

PAULO permaneceu com o estabelecimento e FLOVERSON comprou outra 

loja, chamada 'Max Car'. Enquanto foi sócia, assinava cheques da conta da 

empresa, quando necessário, porém, a conta era administrada por 

FLOVERSON. Responde a outros processos semelhantes em razão da 

sociedade. 

A versão dos acusados não pode ser afastada. 

A vítima declarou que foi à loja do corréu PAULO e 

negociou o veículo, obtendo um recibo simples. PAULO a instruiu a realizar 
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uma transferência bancária, declarando que depois cuidaria da transferência 

dos documentos, pois ainda estavam na posse do antigo proprietário do 

veículo. Efetuou a transferência de cerca de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 

mil reais) em uma conta bancária que acredita que estava em nome da 

empresa. Recebeu o veículo cerca de dois dias depois. Continuou cobrando 

os documentos, até que, em determinando momento, PAULO passou a não 

mais atendê-lo. Registrou um Boletim de Ocorrência e descobriu que havia 

uma lista de outros Boletins semelhantes, bem como um grupo de pessoas na 

internet que havia sofrido o mesmo golpe por parte de PAULO. Descobriu que 

o proprietário do veículo o havia deixado em consignação e não recebeu o 

valor pago. Sofreu um acidente que deu perda total no veículo na ocasião em 

que o proprietário tentava reavê-lo. Fez um acordo com Sebastian para dividir 

o prejuízo e acionou o seguro para que o veículo fosse quitado junto ao banco. 

Não conhece os réus FLOVERSON e RENATA, não manteve com eles 

qualquer contato e não se recorda sequer de seus nomes. Foi atendido por 

PAULO e seu irmão e não sabe se PAULO tinha sócios. 

A materialidade do crime está comprovada, 

porém, restam dúvidas consideráveis acerca da autoria dos corréus 

FLOVERSON e RENATA. 

RENATA, ao que tudo indica, apenas fazia parte 

do contrato social, porém, não tinha poderes de administração e sequer 

trabalhava na empresa. 

Embora a alteração do contrato social tenha sido 

registrada na JUCESP em 23 de março de 2009 (fls. 18), foi elaborada em 

28 de janeiro de 2009 (fls. 24), indicando que o corréu FLOVERSON teria, 

efetivamente, deixado a sociedade antes dos fatos narrados na denúncia. 

Ademais, a vítima afirmou que a negociação foi 

feita com o corréu PAULO e era sempre este, ou seu irmão, que o atendia, 

nunca tendo sequer ouvido falar no nome dos corréus FLOVERSON e 

RENATA, razão pela qual não há provas seguras de que os mesmos 

tinham conhecimento dos fatos ou que teriam agido com dolo na 
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apropriação dos valores, no caso em questão. 

Dessa forma, o conjunto probatório resta 

demasiado frágil para ensejar um decreto condenatório, uma vez que 

inexistem provas seguras, produzidas sob o crivo do contraditório, a 

indicarem que os acusados FLOVERSON e RENATA teriam, de fato, 

participado da prática delituosa. 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, julgo improcedente a ação e absolvo FLOVERSON FABIANO 

VARELLA PINTO e RENATA TISURO MANSANI da acusação que lhes foi 

imputada, da prática do delito previsto no art. 168, § 1º, inc. III, c.c. o art. 

29, ambos do Código Penal, fundamentando a absolvição no art. 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.” 

(fls. 551/553, vol. 3). 

Assim sendo, razão assiste, pois, à MMa. Juíza 

sentenciante, ao decidir pela absolvição do apelado Floverson. 

Em razão da necessidade de preservação do 

princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade, 

tem-se que a absolvição do recorrido Floverson, de violação do artigo 168, 

§ 1º, inciso III, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, tal como decidido 

na r. sentença, era medida que se impunha. 

Destaque-se que para a deflagração de ação 

penal em que se imputa a alguém a prática do delito de APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA, devem a denúncia e os documentos amealhados durante a 

instrução demonstrar os elementos normativos do artigo 168 do Código 

Penal, vindo acompanhada de suporte probatório mínimo a apontar a 

intenção do agente de ter recebido o valor monetário da vítima, de modo a 

obter o fim desejado, isto é, a vantagem ilícita de apoderação do dinheiro, o 

dolo de apropriar-se de modo indevido, ao dispor “uti dominus” da coisa, 
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com a indevida inversão da posse (“animus rem sibi habendi”), o que não 

ficou caracterizado na espécie, pois os elementos do conjunto fático-

probatório se limitaram a trazer a caracterização de dúvidas sobre nebulosa 

transação contratual, situação que não chega a configurar o crime de 

apropriação indébita. 

“Para prolação de um decreto penal condenatório 

é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu 

autor. A íntima convicção do Julgador deve sempre se apoiar em dados 

objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transforma o princípio do livre 

convencimento em arbítrio.” (TJ/RS, Apelação Crime nº 70003156254, 

Relator Desembargador Sylvio Baptista Neto, Sexta Câmara Criminal, v.u., 

j. 08.11.2001). 

“Inexiste responsabilidade objetiva. Não basta o 

nexo causal objetivo, necessária a presença do nexo psicológico de culpa.” 

(TJ/RS, Apelação Crime nº 70000259739, Relatora Desembargadora Elba 

Aparecida Nicolli Bastos, Terceira Câmara Criminal, v.u., j. 24.08.2000). 

No caso em tela, os indícios e presunções do 

cometimento do delito mostraram-se insuficientes contra a apelada, por não 

guardarem plena correspondência com outros segmentos probatórios, não 

tendo ensejado o vislumbre e a certeza da autoria. Desse modo, depreende-

se que os elementos probatórios presentes nos autos não são 

concludentes, por serem insuficientes para a formação, com segurança, de 

juízo de convicção, devendo a dúvida militar em favor do apelado, como 

bem fundamentado na r. sentença recorrida (fls. 550/553, vol. 3). 

Há, realmente, lacuna probatória, no sentido da 

inculpação do apelado. É de se anotar que a FINALIDADE do PROCESSO 

PENAL é a de VERIFICAR O FUNDAMENTO DA PRETENSÃO PUNITIVA, e NÃO 
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FORÇAR A SUA REALIZAÇÃO A TODO CUSTO e, assim sendo, é de se concluir 

que não poderia ocorrer a condenação do recorrido, por infringência do 

artigo 168 do Código Penal, pelo que a sua absolvição, nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, era medida de rigor, 

anotando-se que tal decisão não significa que o apelado não tenha 

cometido o fato punível, e sim que o Estado-Administração não conseguiu 

reunir provas suficientes para levar o recorrido à sua eventual condenação. 

Existe DIFERENÇA JURÍDICA entre a ABSOLVIÇÃO por FALTA DE PROVAS e a 

ABSOLVIÇÃO por NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL: na PRIMEIRA, 

restará sempre a dúvida da prática de crime que não se logrou estar 

provado, enquanto que, na SEGUNDA, tem-se a certeza de que o fato 

imputado não se constitui infração penal (nesse sentido: TACrim / SP, 

Apelação nº 9202298-86.2004.8.26.0000, Relator Massami Uyeda, 1ª 

Câmara, v.u., j. 15.04.2005), sendo a PRIMEIRA HIPÓTESE a situação “in 

casu”. 

Já se decidiu: 

“HABEAS CORPUS. HIPÓTESES DE 
CABIMENTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERO 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA 
CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO CÍVEL. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
POSSIBILIDADE. 
1. A existência de recurso próprio inviabilizaria a 
utilização do habeas corpus substitutivo, 
conforme entendimento jurisprudencial. 
Entretanto, esse mesmo entendimento tem sido 
mitigado nos casos em que há ilegalidade ou 
constrangimento ilegal manifestos. 
2. O entendimento deste Superior Tribunal firmou-
se no sentido de que o descumprimento de 
contrato de prestação de serviços, sem 
elementos de ilícito penal, não pode ensejar a 
deflagração de persecução penal. 
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem 
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concedida de ofício para trancar a ação penal.” 
(STJ, HC nº 174.013/RJ, Relator Ministro Og 
Fernandes, Sexta Turma, v.u., j. 20.06.2013, DJe 
01.07.2013).  
No mesmo sentido: STJ, RHC nº 29.289/MG, 
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 
Quinta Turma, v.u., j. 07.04.2011, DJe 
20.05.2011, LEXSTJ 263/193; STJ, REsp nº 
240.385/MA, Relator Ministro José Arnaldo da 
Fonseca, Quinta Turma, v.u., j. 29.06.2000, DJ 
04.09.2000, pág. 182. 

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Imputação 
do crime de apropriação indébita. Art. 168, § 1º, 
inc. I, do CP. Não devolução de veículo objeto de 
contrato de compra e venda, depois da 
desconstituição amigável deste. Fato 
absolutamente atípico. Caso de mero 
inadimplemento de obrigação de restituir, oriunda 
do desfazimento do negócio jurídico. Simples 
ilícito civil. Inexistência de obrigação original de 
devolver coisa alheia móvel e, sobretudo, de 
depósito necessário, inconcebível na hipótese. 
Caso de posse contratual. Inépcia caracterizada. 
Absolvição do réu. Votos vencidos. Não pratica 
apropriação indébita, segundo o tipo do art. 168, 
§ 1º, inc. I, do Código Penal, o ex-comprador 
que, depois de amigavelmente desfeito contrato 
de compra e venda de veículo, deixa de o 
restituir incontinenti ao ex-vendedor.” 
(STF, AP nº 480/PR, Relator Ministro Ayres 
Britto, Relator p/ Acórdão Ministro Cezar Peluso, 
Tribunal Pleno, j. 11.03.2010, Ementário 
2415-1/65).
No mesmo sentido: STF, Ext nº 1.504/DF, 
Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
v.u., j. 12.09.2017, DJe 21. 

“[…] A culpabilidade não se presume. Deve ser 
provada. O princípio, hoje consagrado em 
documentos internacionais e em constituições, 
inclusive a brasileira, art. 5º, LVII, inspira o 
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processo penal  o contraditório, a plenitude da 
defesa, o 'in dubio pro reo' e o ônus da prova a 
quem acusa. […]” 
(STF, RExt nº 133.489-4/DF, Relator Ministro 
Paulo Brossard, Segunda Turma, Ementário 
2034-2/311). 

“[…] O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER 
ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE 
AIMPUTAÇÃO PENAL. 
A exigência de comprovação plena dos 
elementos que dão suporte à acusação penal 
recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o 
Ministério Público. Essa imposição do ônus 
processual concernente à demonstração da 
ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e 
dentro de nosso sistema positivo, uma 
expressiva garantia jurídica que tutela e protege 
o próprio estado de liberdade que se reconhece 
às pessoas em geral. 
Somente a prova penal produzida em juízo pelo 
órgão da acusação penal, sob a égide da 
garantia constitucional do contraditório, pode 
revestir-se de eficácia jurídica bastante para 
legitimar a prolação de um decreto condenatório. 
Os subsídios ministrados pelas investigações 
policiais, que são sempre unilaterais e 
inquisitivas  embora suficientes ao oferecimento 
da denúncia pelo Ministério Público , não 
bastam, enquanto isoladamente considerados, 
para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, 
de um ato de condenação penal. É nula a 
condenação penal decretada com apoio em 
prova não produzida em juízo e com 
inobservância da garantia constitucional do 
contraditório. 
Precedentes. 
Nenhuma acusação penal se presume provada. 
Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. 
Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma 
inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não 
mais prevalece, em nosso sistema de direito 
positivo, a regra, que, em dado momento 
histórico do processo político brasileiro (Estado 
Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor 
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que caracteriza os regimes autoritários, a 
obrigação de o acusado provar a sua própria 
inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 
20, n. 5). 
Não se justifica, sem base probatória idônea, a 
formulação possível de qualquer juízo 
condenatório, que deve sempre assentar se  
para que se qualifique como ato revestido de 
validade ético-jurídica  em elementos de 
certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, 
ao esclarecerem situações equívocas e ao 
desfazerem dados eivados de obscuridade, 
revelam-se capazes de informar, com 
objetividade, o órgão judiciário competente, 
afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, 
sérias e fundadas que poderiam conduzir 
qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o 
'non liquet'.” 
(STF, HC nº 73.338-7/RJ, Relator Ministro Celso 
de Mello, Primeira Turma, v.u., Ementário 
1855-2/270). 

Nega-se, pois, provimento ao recurso. 

ALBERTO  ANDERSON  FILHO 

RELATOR 


