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APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
CÓDIGO PENAL, ART. 168, CAPUT. CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO.

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A
INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. DOLO DE APROPRIAÇÃO
NÃO DEMONSTRADO. EXEGESE DO ARTIGO 386, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE
IMPÕE.

Não estando demonstrado o dolo na conduta do acusado, a
absolvição da prática do delito previsto no art. 168, caput, do
Código Penal é medida imperativa.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
2015.038647-0, da comarca de Sombrio (2ª Vara), em que é apelante Nivaldo Rosa
da Silva, e apelado Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, dar provimento ao
recurso para absolver o acusado Nivaldo Rosa da Silva, com base no art. 386, III, do
Código de Processo Penal. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 22 de outubro de 2015, foi presidido pelo
Exmo. Sr. Des. Jorge Schaefer Martins, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des.
Newton Varella Júnior. Funcionou como representante do Ministério Público o Exmo.
Sr. Dr. Luiz Ricardo Pereira Cavalcanti.

O conteúdo do presente acórdão, nos termos do § 2.º do art. 201 do
Código de Processo Penal, deverá ser comunicado pelo juízo de origem.



Nos termos do § 5.º, do art. 87 do RITJSC, os dados do presente feito
deverão ser incluídos no CNCIAI.

Florianópolis, 23 de outubro de 2015.

Roberto Lucas Pacheco
RELATOR
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RELATÓRIO

Na comarca de Sombrio, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Nivaldo Rosa da Silva, imputando-lhe a prática da conduta descrita no art. 168, caput,
do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça acusatória (fls. II-III Â– ipsis
litteris):

Consta do presente caderno que o denunciado Nivaldo Rosa da Silva, após
estar na posse da bicicleta marca Mormaii, com amortecedor, cor cinza com preta,
de dezoito marchas, avaliada em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) – auto de
avaliação indireta da fl. 7 – que pegou emprestada da vítima Marco Antônio Oliveira
Melo, em meados de maio de 2011, neste município de Sombrio/SC, apropriou-se
desta, não mais a entregando ao seu legítimo dono, vindo a devolver a vítima
bicicleta diversa daquele que teriam lhe emprestado.

Concluída a instrução, o juiz a quo julgou procedente o pedido contido
na denúncia e condenou o acusado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em
regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo legal, pela
prática do crime descrito no art. 168, caput, do Código Penal (fls. 49-53).

Não resignado, o apenado interpôs apelação. Nas suas razões
recursais, pediu a absolvição, argumentando que não houve dolo em sua conduta, já
que devolveu, por engano, bicicleta diversa da que lhe foi emprestada, bem como se
comprometeu a ressarcir os prejuízos causados. De forma subsidiária, pediu a
alteração do regime prisional para o aberto (fls. 71-72).

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção
do decisum (fls. 74-79).

Lavrou parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. Sr. Dr.
Márcio Conti Junior, que opinou pelo provimento do recurso (fls. 85-89).

É o relatório.
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VOTO

O recurso defensivo merece ser provido, pelos mesmos motivos já bem
lançados no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Márcio
Conti Junior, e que, com base no art. 150 do Regimento Interno desta Corte,
transcreve-se o excerto, adotando-o como razão de decidir (fls. 86-89 Â– ipsis litteris):

Embora a ação do apelante possa tecnicamente indicar que preenche os
requisitos necessários para consumação do delito, o fato é que não restou
caracterizado o elemento subjetivo do tipo Â– dolo Â–, sendo a conduta, portanto,
atípica.

A própria vítima, quando inquirida na Delegacia de Polícia (fl. 4), registrou a
ausência de dolo na conduta do apelante. Disse que emprestou a bicicleta para o
apelante e que este devolveu outra, mais velha. Acredita que o apelante teria "ido a
um bar, 'enchido a cara' e depois ou se esqueceu da bicicleta ou pegou outra".
Contou que descobriu que a bicicleta que lhe foi entregue pertencia a um tal de
"Zezinho" e, por isso, devolveu-a. Por fim, registrou que o apelante não soube
informar o que aconteceu com a bicicleta, contudo se dispôs a paga-la com serviço,
o que foi aceito, já que sabia que ele não tinha como pagar.

Em juízo, a vítima novamente deixou evidente a ausência de dolo do apelante
na conduta criminosa. Contou (num rápido depoimento que durou 1'49") que o
apelante "chego em casa sem a bicicleta, porque daí roubaram a bicicleta dele, isso
foi o que falo ne, pra mim" (00'40"). Ao ser questionado sobre a outra bicicleta, disse
que a devolveu ao legítimo proprietário, e que nunca mais viu a sua bicicleta. Sobre o
ressarcimento do dano, contou que o apelante lhe pagou o montante de R$ 200,00,
ficando de pagar o restante, não deixando clara tal situação.

A testemunha José Velocino Silva do Nascimento (Zezinho), proprietário da
bicicleta que foi entregue pelo apelante no lugar da bicicleta da vítima, contou na
Delegacia de Polícia (fl. 5), sem maiores detalhes, que estava num bar quando
alguém furtou sua bicicleta. Disse que dias depois a vítima apareceu e devolveu-lhe
a bicicleta e contou que o apelante que a tinha furtado.

Em juízo (fl. 33), a testemunha confirmou que estava num bar quando Nivaldo
furtou sua bicicleta; que havia comprado a bicicleta há 15 anos; que não sabe o que
Nivaldo fez com a bicicleta, tampouco se Marcos havia emprestado sua bicicleta para
Nivaldo. Ao ser questionado se viu o apelante com a bicicleta de Marcos (vítima),
disse que "a dele eu não vi usando não, a dele ele vendeu, sei lá, vendeu ou deu, sei
lá o que fez, ou deixou em algum lugar, não sei" (01'40").

Por sua vez, o apelante contou sua versão semelhante dos fatos nas duas
oportunidades em que foi interrogado (na Delegacia de Polícia, fl. 8, e em Juízo, fl.
33), destacando que não teve a intenção de apropriar-se da bicicleta da vítima.

Na delegacia de Polícia, confirmou que pegou a bicicleta emprestada com
Marcos e que parou num bar para acertar um serviço com um conhecido, onde
permaneceu em torno de 1 hora; depois "pegou a bicicleta que estava no mesmo
local e foi para casa"; "não percebeu que tinha pegado por engano a bicicleta que
era do 'Zezinho'"; então combinou de pagar o valor da bicicleta em serviços à vítima.
Em juízo, em versão um pouco diferente, disse que ao sair do bar percebeu que a
bicicleta não estava mais no lugar onde havia deixado; contou que, ao olhar ao redor

Gabinete Des. Roberto Lucas Pacheco



"tem outro bar, ai vi uma bicicleta para lá na frente, eu digo, bá, acho que fizeram
sacanagem comigo, peguei e montei na bicicleta e levei pra casa"; "no outro dia
Marcos pergunto pra mim 'o ni e a minha bicicleta', digo, tua bicicleta tá aqui, era
quase igual". Ao ser questionado sobre a diferença entre as bicicletas, pois que uma
era 'nova' e a outra tinha mais de 15 anos, respondeu, fazendo gestos, que havia
bebido no bar e que já estava bem alterado, por isso não notou a diferença entre as
bicicletas.

Como se vê, dos depoimentos acima transcritos não é possível extrair o dolo
necessário a configuração do delito. O apelante confirma que pegou a bicicleta
emprestada, porém, como estava embriagado, não percebeu a diferença entre elas,
acreditando que alguém a tinha levado e deixado em outro bar; tanto é que restituiu à
vítima como sendo o próprio bem pego emprestado no dia anterior. Ao descobrir o
equívoco, prontamente se dispôs a pagar pelo prejuízo da vítima, parcelando o
pagamento, parte em espécie e parte em serviços.

É sabido que o delito de apropriação indébita somente pode ser praticado
dolosamente, não existindo previsão para a modalidade de natureza culposa.
Portanto, para que reste caracterizado o delito, o indivíduo deve agir com o chamado
animus rem sibi habendi, ou seja, com a vontade de ter para si a coisa como se
fosse dono.

Rogério Greco (2013, p. 537), ao discorrer sobre o dolo no crime de
apropriação indébita, leciona que "para que se possa configurar o dolo
correspondente ao crime de apropriação indébita, ele deverá surgir,
obrigatoriamente, após o agente ter a ´psse pi a detenção da coisa alheia móvel,
pois, caso contrário, o fato poderá se consubstanciar em outra infração penal".

No caso em apreço não há como atestarmos a vontade inequívoca do apelante
de se desfazer do bem ou de não o restituir. Aliás, importante mencionar que não há
prova alguma nos autos de que o réu tenha vendido, doado ou de qualquer outro
modo se desfeito da bicicleta; as próprias testemunhas disseram não saber o que
aconteceu com o bem, nem o porquê de o réu ter pego outro para entregar em seu
lugar.

Nesse passo, tem-se que a sentença combatida embasou a condenação no
fato de que o "réu apropriou-se do bem móvel da vítima, na medida e que não o
devolveu de acordo com a forma ajustada e não apresentou justificativa plausível
para o não cumprimento de sua obrigação" (fls. 50/51). Típica narrativa, salvo melhor
juízo, de ilícito cível, ou, caso houvesse, modalidade culposa e que fica já anos-luz
do dolo exigido para configurar a apropriação indébita descrita no Código Penal.

Em caso semelhante, de ausência de dolo na apropriação indébita decorrente
do perdimento do bem tomado por empréstimo, colhe-se decisão proferida pela
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

Apropriação indébita (descaracterização). Habeas corpus (cabimento).
Trancamento da ação penal (possibilidade). Ausência de justa causa (caso).

1. Na espécie, não há justa causa para a ação penal, fundada que está no
art. 168 do Cód. Penal. O bem Â– uma bicicleta Â– teria sido deixado na
porta de um estabelecimento comercial ao qual o paciente, em estado de
embriaguez, se dirigira, daí não se recordar sequer da detenção do bem.
Assim, não há falar em vontade inequívoca de não restituir a coisa, por sinal,
recuperada dias depois.

2. Quando fundado o habeas corpus, por exemplo, na alegação de falta de
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justa causa para a ação penal, admite-se se faça nele exame de provas. O que se
veda em habeas corpus, semelhantemente ao que acontece no recurso especial,
é a simples apreciação de provas, digamos, a operação mental de conta, peso e
medida dos elementos de convicção.

3. É possível a concessão de habeas corpus para a extinção de ação penal
sempre que se constatar ou imputação de fato atípico, ou inexistência de qualquer
elemento que demonstre a autoria do delito, ou extinção da punibilidade.

4. Caso de intenção penalmente irrelevante Â– não se dirigia a um fim
criminoso.

5. Habeas corpus deferido.
(HC 92828/MS. Rel. Ministro Nilson Naves, julgado em 5-11-2009).
Pela propriedade com que trata o tema, entende-se conveniente colacionar

parte do acórdão de relatoria do Ministro Nilson Naves:
Ocorreu à denúncia, tanto quanto ao acórdão da apelação, que o animus rem

sibi habendi configura-se com a simples vontade de não restituir a coisa ou de
desviá-la do fim para o qual foi entregue, sendo indiferente qualquer destinação
ulterior à apropriação. Há quem diga: "Está presente o elemento subjetivo quando
o agente pratica ato incompatível com a possibilidade de ulterior restituição da
coisa ou seu emprego ao fim determinado" (Mirabete, "Código Penal
interpretado", Atlas, pág. 944).

Mas o crime requer uma especial finalidade Â– intenção do agente em obter
um proveito, que não há de ser necessariamente econômico, bastando que seja
injusto. Ademais, é indispensável que a negativa ou omissão seja precedida
ou acompanhada de circunstâncias que inequivocamente revelem o animus
rem sibi habendi ou que não haja nenhum fundamento legal ou motivo
razoável para a recusa. Com efeito, a simples desídia no omitir não
caracteriza a apropriação.

Atente-se, pois, para o seguinte: o bem foi abandonado na porta do
estabelecimento comercial ao qual o paciente se dirigira a fim de adquirir
suprimentos; não se recorda ele, em razão da embriaguez, nem sequer da
detenção do bem; não auferiu proveito algum em razão do empréstimo. Como,
então, atestar a vontade inequívoca de não restituir a res- Tenho minhas
dúvidas Â– sérias dúvidas Â– quanto à tipicidade do fato. O meu
convencimento é o da desnecessidade, aqui, de tutela penal, visto que a
ação de apropriar-se ficou a meio caminho Â– se o crime é um fato típico e
antijurídico, como falar em conduta penalmente punível se o elemento
subjetivo não se ultimou-

Portanto, podemos conferir que o apelante foi displicente e negligente com a
coisa que lhe foi emprestada, pois em vez de embriagar-se a ponto de sequer
perceber a diferença entre as bicicletas (uma nova e a outra com mais de 15 anos),
deveria ter realizado o ato para o qual pegou o veículo emprestado e o devolvido ao
proprietário. Sua conduta, como dito, amolda-se perfeitamente aos ditames do ilícito
civil, estando longe de constituir infração penal.

À vista do exposto, deve-se dar provimento ao recurso para absolver o
acusado Nivaldo Rosa da Silva, com base no art. 386, III, do Código de Processo
Penal.

É como voto.
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