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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168 DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO E DO PRAZO
PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART. 89 DA LEI N.
9.099/90. PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO FLUI NO
PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO
VERIFICADA. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA INICIAL
ACUSATÓRIA PELO ADITAMENTO DA DENÚNCIA, ADEMAIS,
QUE ACARRETA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL COM O SEU RECEBIMENTO.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA.
PROCEDÊNCIA. INCERTEZA QUANTO À PRESENÇA DO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DÚVIDA QUE SE RESOLVE
EM FAVOR DO ACUSADO.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
2015.051264-2, da comarca de Lages (1ª Vara Criminal), em que é apelante Juliano
de Souza Moraes, e apelado Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, dar provimento
ao recurso a fim de julgar improcedente a denúncia, nos termos do artigo 386, inc. VII,
do Código de Processo Penal. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado em 12 de novembro de 2015, os
Excelentíssimos Desembargadores Jorge Schaefer Martins (Presidente) e Newton
Varella Júnior.

Funcionou como representante do Ministério Público o Excelentíssimo
Procurador de Justiça Paulo Roberto Speck.

Florianópolis, 13 de novembro de 2015

Rodrigo Collaço
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RELATÓRIO

O representante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina
ofereceu denúncia contra Juliano de Souza Moraes pela suposta prática do delito
descrito no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal (fls. II/III), posteriormente aditada
como incurso, em tese, no crime constante do art. 168 do Código Penal, nos
seguintes termos:

"O Ministério Público denunciou Juliano de Souza Moraes como incurso nas
sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, pelo fato de que, no dia 12 de
setembro de 2010, por volta das 17h30min, no bairro Petrópolis, neste Muncípio,
aproveitando-se da ausência de sua namorada, a qual estava na posse do veículo
Renault/Scenic RT 1.6, cor prata, placas MUT 4565, de propriedade de sua mãe,
Claudete Zuniallo dos Santos, o denunciado subtraiu para si referido veículo.

Ato contínuo, com a posse mansa e pacífica da res furtiva, evadiu-se do local.
Sendo que o veículo foi encontrado abandonado, por volta das 03:00 horas do dia
13.09.2010, em uma rua próximo à Avenida Dom Pedro II, estando aberto, sem a
chave na ignição e sem a bateria.

Merece ser frisado que o veículo subtraído foi restituído à vítima, bem como
que o furto foi praticado mediante abuso de confiança, haja vista que o denunciado
era namorado da filha da vítima e encontrava-se dentro do veículo, em poder das
suas chaves, enquanto esta havia entrado em uma residência naquele bairro.

Ocorre que, durante a instrução processual, restou evidenciado que, Juliano de
Souza Moraes tinha a posse licita da res, eis que Fabiana dos Santos, sua
namorada, havia lhe emprestado o veículo para que fosse a casa de um amigo, na
condição de que logo retornasse, enquanto esta realizava o recenseamento em uma
das residências do bairro.

Todavia, ao invés de retornar ao local em que se encontrava sua namorada, o
denunciado apropriou-se ilicitamente do referido veículo, abandonando-o, no dia
seguinte, em uma rua próximo à Avenida Dom Pedro II" (fls. 76/78).

Instruído o processo e apresentadas alegações finais orais (audiovisual
de fl. 94), foi proferida sentença (fls. 96/100) com o seguinte dispositivo:

"Ante todo exposto, JULGO PROCEDENTE o aditamento da denúncia de fls.
76/78, para CONDENAR o réu JULIANO DE SOUZA MORAES, já devidamente
qualificado nos autos, à pena de um (01) ano de reclusão e ao pagamento de dez
(10) dias-multa, à razão unitária de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao
tempo do fato, como incurso nas sanções do artigo 168, caput, do Código Penal.

Fixo-lhe o regime aberto, para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade (CP- art. 33, parágrafo § 2º, alínea 'c').

Em face do quantum de pena corporal, não preenche o réu os requisitos para
substituição da pena privativa de liberdade por multa, impedindo sua aplicação (CP-
art. 60, parágrafo § 2º).

Porém, verifica-se a possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Sendo assim, nos termos do artigo 44 do Código
Penal, substituo a pena corporal por uma (01) restritiva de direito, elencada no artigo
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43, inciso I, do mencionado diploma legal, a constituir em prestação pecuniária (CP-
art. 43, incisos I), determinando ao acusado o pagamento do valor equivalente a um
(01) salário mínimo, vigente há época dos fatos, em seis (06) parcelas mensais e
sucessivas, EM FAVOR DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE
LAGES/SC, com sede neste município.

Ante a substituição operada, descabe o benefício da suspensão condicional da
pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, deixo portanto, de conceder-lhe o
sursis, nos termos do artigo 80 do citado Diploma Legal.

Isento o réu do pagamento das despesas processuais, uma vez que foi
representado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, o que faço com
fulcro no artigo 35 da Lei Complementar 156/97.

Verifica-se que o réu preenche os requisitos para que aguarde em liberdade
pelo julgamento de eventual recurso que porventura venha ser interposto contra esta
decisão, uma vez que não se acham presentes os requisitos do artigo 312, do
Código de Processo Penal, razão pela qual concedo-lhe tal benesse.

Transitada em julgado:
a) Lance-se-lhe o nome do réu no Livro Rol dos Culpados (CF art. 5º, LVII);
b) Cumpra-se o disposto nos artigos 90, parágrafo único e 244, ambos do

Código de Normas da egrégia Corregedoria Geral de Justiça;
c) Comunique-se à Justiça Eleitoral do domicílio do sentenciado,

encaminhando-se-lhe cópia desta decisão;
d) Remeta-se cópia deste decisum à Ilustrada Autoridade Policial, que presidiu

o Caderno Investigatório, em atendimento ao disposto no artigo 768, do Código de
Processo Penal;

e) Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal,
intimando a vítima acerca da decisão proferida;

g) Forme-se o respectivo PEC, retornado-o concluso, na sequência, a fim de
que seja designada audiência admonitória;

h) Por fim, procedidas as anotações de praxe, arquive-se estes autos, com a
devida baixa nos registros pertinentes.

P. R. I."

Inconformado, o réu, por meio da Defensoria Pública do Estado, interpôs
recurso de apelação (fl. 102). Nas correlatas razões (fls. 107/117), aventa, de plano, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Também pugna por sua
absolvição, seja porque atípica a conduta ante a inexistência do elemento subjetivo do
tipo, consistente na vontade de se apropriar ilicitamente do automóvel pertencente à
sua namorada, seja em face da necessária aplicação o princípio do in dubio pro reo.

Contrarrazões às fls. 119/129 pela manutenção da sentença.
Com a ascensão dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por

parecer da lavra do Excelentíssimo Promotor de Justiça convocado Wilson Paulo
Mendonça Neto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 133/140).
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VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Juliano de Souza Moraes à
sentença que julgou procedente o aditamento da denúncia para condená-lo ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime
aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, pela prática do crime de apropriação
indébita (art. 168 do Código Penal).

1. Da prescrição
Da análise dos autos é possível extrair que Juliano de Souza Moraes

restou denunciado por ter em tese praticado em 12.9.2010 o crime constante do art.
155, § 4º, inc. II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 30.3.2011 (fl. 20), ocasião em que foi
determinada a citação do acusado. Designada audiência, em 24.10.2012 foi
homologada pelo juízo a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos
do art. 89 da Lei n. 9.099/95, suspendendo-se, sequentemente, o curso da prescrição
(fl. 57).

Por deixar o acusado de cumprir com as obrigações impostas, foi
revogado o sursis processual e a suspensão do prazo prescricional em 24.10.2014 (fl.
75), seguindo-se o aditamento da denúncia dando o ora apelante como incurso nas
sanções do art. 168 do Código Penal, cujo recebimento se houve em 13.11.2014 (fl.
79).

Determinada a citação e designada audiência de instrução e julgamento,
foi decretada sua revelia (fl. 95). Alfim foi proferida a sentença condenatória sob
exame, cuja publicação se houve em 4.5.2015 (fl. 101).

Logo, na hipótese dos autos, o prazo prescricional fluiu regularmente no
interregno compreendido entre 30.3.2011 (data do recebimento da denúncia) e
24.10.2012 (quando da suspensão do processo, nos moldes do art. 89 da Lei n.
9.099/95), e de 24.10.2014 até 4.5.2015, data da publicação da sentença
condenatória.

Diante disso, tomada a pena infligida na origem de 1 (um) ano de
reclusão, nos moldes dos arts. 110, § 1º, e 109, inc. V, do Código Penal, não restou
atingido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, dado que transcorridos,
aproximadamente, 2 (dois) anos e 2 (dois) meses entre a data do recebimento da
denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Não fosse isso, houve na hipótese o aditamento da denúncia, em que se
houve a modificação substancial do conteúdo da acusação, cujo recebimento se deu
em 13.11.2014, situação que, conforme entendimento egresso do Superior Tribunal
de Justiça, interrompe o prazo prescricional. Veja-se:

"[...] PENAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 12. O aditamento da denúncia somente acarreta a interrupção
da prescrição quando importar em modificação substancial do conteúdo da exordial
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acusatória, como a inclusão de novos fatos criminosos e de novos corréus. [...]"
(AgRg no REsp 1.045.631/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 8.11.2011).

Inviável, pois, o almejado reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal.

2. No que toca à questão de fundo, merece provimento a pretensão
recursal quanto à absolvição do acusado.

É que não se revela induvidoso tenha Juliano, de forma livre e
consciente, pretendido apropriar-se do automóvel da mãe de sua então namorada, o
qual se encontrava em seu poder mediante a autorização de Fabiane. Dito de outra
forma, dos autos não se extrai a certeza necessária quanto à presença do elemento
subjetivo exigido pelo tipo penal, consistente na intenção de não restituir o bem e/ou
de desviá-lo da finalidade para a qual lhe foi entregue.

Segundo a acusação, Juliano teria invertido a posse do veículo
Renault/Scenic, placas MUT-4565, dado que, ao receber autorização para com ele ir
até a casa de um amigo, não regressara com o automóvel para apanhar sua
namorada. Assim, por ter sido o veículo encontrado, durante a madrugada,
abandonado em via pública, desguarnecido de bateria e das chaves, sua proprietária,
a mãe de Fabiane, viera a registrar um boletim de ocorrência, então por furto (fls. 3/4).

Todavia, ao ser ouvido na fase indiciária, buscando esclarecer os fatos,
Juliano fez juntar o termo de declaração de fls. 10/11, com o qual noticiou à
autoridade policial que, por ocasião dos acontecimentos, teria levado sua então
namorada para trabalhar e, de posse de seu automóvel, com a devida autorização,
teria intencionado ir até a casa de um amigo quando, ao diminuir a velocidade na via
em razão de obras que eram realizadas, teria sido surpreendido por dois indivíduos
em uma moto, tendo o da garupa ingressado no automóvel e exigido que "tocasse".
Acresceu que, chegando a determinado local, o outro rapaz os aguardava, ocasião
em que fora colocado no banco traseiro do veículo, sendo-lhe ordenado que
mantivesse a cabeça abaixada, e que, noutro lugar desconhecido, teriam lhe vendado
os olhos. Declarou ainda que fora levado a uma casa, sendo alocado num banheiro.
Relatou que os dois rapazes tomaram sua carteira e, ao encontrarem um cartão de
crédito, exigiram que lhes passasse a senha. Disse que, como não havia dinheiro na
conta corrente, voltaram os masculinos de posse da bolsa de sua namorada, que se
encontrava no interior do automóvel, e assim eles passaram a exigir que lhes fossem
entregues as respectivas senhas dos cartões de crédito. Afirmou que, instantes
depois, um dos sujeitos viera até o local onde se encontrava afirmando que o carro
teria sido guinchado, e que por isso teriam de liberá-lo, quando então o retiraram do
local, o colocaram em outro automóvel para, na sequência, ser solto em via pública.

Por tal relato, portanto, teria o réu sido vítima de um sequestro, sendo
mantido em cárcere privado.

Fabiane Zulianello dos Santos, nas duas oportunidades em que ouvida
em juízo, confirmou ter emprestado o veículo a Juliano para que ele seguisse até a
casa de um amigo, comprometendo-se a logo retornar. Disse que, passado um tempo
considerável sem que Juliano desse notícias, fora até a casa da mãe do rapaz no
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intento de obter alguma informação sobre o que teria ocorrido (audiovisuais à fl. 60 e
à fl. 94).

A genitora de Fabiane, Claudete Zulianello dos Santos, reverberou em
juízo as declarações da filha. Acrescentou que, por volta das 21h, recebera uma
ligação da mãe de Juliano informando que o filho mantivera contato, sendo que ele se
encontraria na posse do carro e drogado. Preocupada com as consequências dessa
conduta, disse que fora até a delegacia de polícia noticiar os fatos, a partir do que fora
lavrado o boletim de ocorrência. Mencionou que, já pela madrugada, o tio de Juliano
fizera contato dando conta de que o automóvel havia sido localizado, abandonado, e
que seria necessário o uso da chave reserva para apanhá-lo. Acrescentou que,
transcorrido algum tempo, recebera uma ligação do próprio Juliano, que lhe contara
ter sido vítima de um sequestro, e que teria sido mantido em cárcere privado
(audiovisual de fl. 60 e fl. 94).

Anote-se, de imediato, que não se ignora que a palavra da vítima
reveste-se de substancial importância nos crimes dessa natureza. Em suma, tem-se
afirmado que "os crimes contra o patrimônio são, em sua maioria, cometidos na
clandestinidade, longe dos olhos de possíveis testemunhas, razão pela qual a palavra
da vítima, aliada a outros elementos de prova, tem força probatória e autoriza a
prolação do decreto condenatório" (Apelação Criminal n. 2015.014181-4, rel. Des.
Paulo Roberto Sartorato. j. 25.8.2015).

Ocorre que, como ressalvado, a consideração desse relato há de se dar
a partir do cotejo de outros elementos constantes nos autos e hábeis a fundamentar
uma condenação criminal.

Na hipótese vertente, não se extraem do caderno processual elementos
de convicção suficientes a corroborar a tese acusatória de que Juliano,
intencionalmente, apropriara-se do veículo e passara a se comportar como se fosse
dono do bem móvel. Ao revés, tem-se a informação de que a posse do automotor,
não raras vezes, era franqueada a Juliano pela proprietária, mãe de sua então
namorada, tendo com ele, inclusive, viajado com as ditas vítimas para o município de
Pomerode, conforme se extrai das declarações de Claudete Zulianello dos Santos.

Há, portanto, dúvida consistente acerca da intenção de Juliano de tomar
para si o automóvel e/ou de desviá-lo da finalidade para a qual lhe fora entregue.

Sobre o tema, Cézar Roberto Bitencourt anota:

"O elemento subjetivo é o dolo, constituído pela vontade livre e consciente de
apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse em nome de outrem, ou,
em outros termos, a vontade definitiva de não restituir a coisa alheia ou desviá-la de
sua finalidade.

[...] Em outros termos, o agente deve ter vontade e consciência de apropriar-se
de coisa alheia, isto é, de tomar para si coisa que não lhe pertence. Essa é a
representação subjetiva que deve abranger e orientar a ação do sujeito ativo.

No crime de apropriação indébita, como já referimos, há uma inversão do título
da posse, já que o agente passa a agir como se dono fosse da coisa alheia de que
tem a posse legítima. É fundamental a presença do elemento subjetivo transformador
da natureza da posse, de alheia para própria, como elemento subjetivo especial do

Gabinete do Des. Rodrigo Collaço
MODMCP19644RT04CR



injusto, sob pena de não se configurar a apropriação indevida " (in Tratado de direito
penal: parte especial. Vol. 2; 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 239-240).

Nisso, a absolvição do denunciado é medida imperativa.
Recentemente, assim se pronunciou esta Câmara:

"APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA (ART.
168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL) E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (ART. 340
DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ALEGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE MANIFESTOU O DESEJO DE RECORRER ANTES
MESMO DA ABERTURA DO PRAZO RECURSAL. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES QUE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE.
PRECEDENTES. DEFESA QUE SUSTENTA PRELIMINARMENTE A NULIDADE
DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE CITAÇÃO DO CORRÉU
ANTES DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VÍCIO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO À
DEFESA DO APELANTE. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO
COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DO CORRÉU CONTRADITADAS. AUSÊNCIA
DE QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA JUDICIAL QUE
NÃO ESCLARECE SUFICIENTEMENTE OS FATOS. DÚVIDA QUE SE RESOLVE
EM FAVOR DO ACUSADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO" (Apelação Criminal n.
2015.004509-3, relª Desa. Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer, j. 16.7.2015)

3. Ante o exposto, o voto é pelo provimento do recurso a fim de julgar
improcedente a pretensão veiculada na denúncia, absolvendo Juliano de Souza
Moraes do crime que lhe foi imputado com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
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