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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  DANO 
QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, 
INCISO  I.  GRAVE  AMEAÇA  À  PESSOA. 
CIRCUNSTÂNCIA  QUE  POSSIBILITA  A 
PRÁTICA  DO  CRIME  OU  SERVE  DE  MEIO 
PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO DELITO. 
INOCORRÊNCIA  NO  CASO  CONCRETO. 
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 163,  PARÁGRAFO 
ÚNICO,  INCISO  IV,  DO  CP. EMENDATIO 
LIBELLI.  NOVA CAPITULAÇÃO  LEGAL.  ART. 
163,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  INCISO  IV.  CRIME 
PROCESSADO  MEDIANTE  AÇÃO  PRIVADA. 
ILEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO. 
COGNIÇÃO  DE  OFÍCIO.  TRANSCURSO  DE 
MAIS  DE 06  MESES APÓS  A PRÁTICA DOS 
FATOS.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 38 DO CPP E 107, 
IV, DO CP.

- A adequação típica à figura do dano qualificado 
descrita  no  inciso  I  do  parágrafo  único  do  CP 
somente  se  aperfeiçoará,  se  a  agrave  ameaça 
dirigida à pessoa possibilitar a prática do crime ou 
servir  de  meio  para  assegurar  a  execução  do 
delito.

-  No  caso  em  espeque,  não  ocorrida  tal 
circunstância,  impõe-se  a  desclassificação  do 
crime de dano, procedendo-se à readequação da 
conduta  ao  tipo  do  art.  163,  parágrafo  único, 
inciso IV, do CP.



-  Reza  o  comando  do  art.  167  do  CP que  os 
delitos previstos no art.  163,  caput, e seu inciso 
IV, ambos do CP, são de iniciativa privada.

-  Por  conseguinte,  de  ofício,  reconhece-se  a 
ilegitimidade do Ministério Público para  iniciar  a 
persecução penal quanto ao delito do artigo 163, 
parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, o qual 
somente  se  processa  mediante  queixa-crime. 
Assim, uma vez já escoado o prazo decadencial 
para  o  exercício  do  direito  de  queixa,  deve  ser 
declarada  extinta  a  punibilidade  do  agente  em 
relação ao delito, a teor do disposto nos arts. 38 
do CPP e 107, IV, do CP.
 

A C O R D A  a  Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 

da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO 
PARA  DESCLASSIFICAR  O  DELITO  E  DECLARAR  EXTINTA  A 
PUNIBILIDADE  PELA  DECADÊNCIA,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO 
RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  159/168)  manejada, 

tempestivamente, por Severino Inacio da Silva, em face da sentença de fls. 

147/155, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Pilões, que o condenou 

a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e a pagar 30 

(trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada 

dia-multa, bem como ao pagamento de uma indenização mínima à vítima, no 

valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), além de custas processuais. 

Em sede de razões recursais (fls. 158/168), aduz, inicialmente, a 

atipicidade  da  conduta  a  ele  atribuída,  pois,  tendo  a  embriaguez  ocorrido 

culposamente, sem cogitação da prática de qualquer ilícito penal, não há como 

lhe imputar a prática do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, incisos I e 

IV, do CP, pois esse modelo típico contemplaria, exclusivamente, a modalidade 

dolosa de conduta, não abrangendo a forma culposa. 



Invoca a aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de 

que o conjunto probatório produzido na instrução penal não evidencia a prática 

do crime de dano.

Na  eventualidade  do  reconhecimento  da  prática  do  delito, 

sustenta a necessidade de desclassificação do crime de dano qualificado para 

dano simples, porquanto: a) em relação à qualificadora do art. 163, parágrafo 

único, inciso I, do CP, o suposto dano não se deu com violência a qualquer 

pessoa, ou seja, houve a prática do crime de dano contra o filho da vítima e só 

um tempo depois, sem qualquer relação com a ameaça, ocorreu o dano; b) em 

relação à  qualificadora  art.  163,  parágrafo  único,  inciso  II,  do  CP,  os  bens 

danificados também lhe pertenciam, além de não serem de valor considerável.

Argui, ser necessária a redução da pena-base, aplicada de forma 

excessiva, uma vez que, tendo o apelante bons antecedentes, não  há nada 

que macule sua conduta social  e sua personalidade não ser voltada para o 

crime  –  tanto  que  não  havia  inquérito  ou  processo  contra  sua  pessoa  em 

andamento. Logo, não poderia ter sido aplicada acima do mínimo legal. 

Advoga, também, a necessidade de redução da pena definitiva, 

sob o argumento de que a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP deveria 

ter sido aplicada no patamar máximo de 03 (três meses) e não de 06 (seis) 

meses.

Defende,  ainda,  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade, 

fazendo jus à aplicação do art. 44 do CP, eis que, além de ter sido fixado o 

quantum de  02  (dois)  anos  e  06  (seis)  meses,  o  crime  não  foi  praticado 

mediante ameaça, pois, no momento da suposta prática delituosa, ela inexistiu 

tanto em relação à vítima, quanto ao seu filho.

Em  arremate,  alega  a  necessidade  de  afastamento  da 

indenização fixada para a vítima, porque: a) não há, nos autos, qualquer laudo 

que ampare a fixação do valor da indenização – a acusação não trouxe, aos 

autos,  discriminação  dos  bens danificados  e  os  valores  individualizados;  b) 



inexistem elementos que demonstrem que os bens pertenciam exclusivamente 

à vítima, desconsiderando, assim, o fato de que eles também lhe pertenciam. 

Por essa razão, o magistrado deveria ter fixado o pagamento de valor igual ou 

inferior à metade do apurado.

Nas contrarrazões (fls. 209/216), o Ministério Público pugnou pelo 

pelo desprovimento do apelo, mantendo-se, in totum, a descisão vergastada.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer  (fls.  220/225), 

opinando pelo provimento parcial do recurso interposto tão somente no tocante 

à multa aplicada (art. 387, IV, do CPP), mantendo-se a condenação em relação 

ao réu. 

É o relatório.

VOTO
O Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 02/03) em desfavor 

de Severino Inacio da Silva, reputando-o como incurso nas sanções dos arts. 

140, 147 e 163, parágrafo único, incisos I e IV, c/c o art. 69 do CP, e arts. 7º e 

41 da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Consta,  na  exordial  acusatória,  que  o  ora  apelante,  no  dia 

07/04/09, após ofender a honra e a dignidade de sua companheira, Severina 

Ferino de Pia Irmã, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, como também ao 

seu  filho  Ricardo  de  Souza  Ferino.  No  mesmo  dia,  mediante  violência, 

promoveu um quebra quebra na residência da vítima.

Finda a instrução criminal, o MM. Juiz, reconhecendo a prescrição 

da pretensão punitiva em relação aos crimes de injúria (art. 140) e ameaça (art. 

147), condenou o réu, quanto ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo 

único, inciso I) ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão 1/30 (um trigésimo) 

do  salário  mínimo  para  cada  dia-multa,  além  do  pagamento  de  uma 

indenização mínima no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) pela 



prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, incisos I e IV, do 

CP).

Irresignado  com  o  édito  judicial,  o  denunciado  apresentou  a 

presente apelação criminal, deduzindo, em suas razões recursais, as seguintes 

alegações:  improcedência do pedido condenatório;  aplicação do princípio  in  

dubio pro reo; necessidade de desclassificação de dano qualificado para dano 

simples;  necessidade  de  redução  da  pena-base  e  da  pena  definitiva; 

substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de  direitos;   e 

necessidade de afastamento da indenização fixada para a vítima.

Nesse ponto, por uma questão de ordem e concatenação lógica 

da  fundamentação,  imperiosa  torna-se,  inicialmente,  o  exame do recurso  a 

partir  do  pleito  alusivo  à  desclassificação do dano qualificado  para  o  dano 

simples.

Razão assiste ao apelante.

Com  relação  ao  crime  de  dano  qualificado  imputado  ao 

recorrente, tem-se como assente, na doutrina, que a adequação típica à figura 

descrita no inciso I do parágrafo único do CP somente se aperfeiçoará, se a 

violência ou grave ameaça à pessoa possibilitar a prática do crime ou servir de 

meio  para  assegurar  a  execução  do  delito,  isto  é,  para  que,  nas  mesmas 

circunstâncias,  afastando  a  vítima,  possa  o  agente  atingir  seu  verdadeiro 

objetivo, que é danificar a coisa a ela pertencente. 

De acordo com Cézar Roberto Bitencourt:

“Tanto a violência quanto a grave ameaça devem visar 
a prática do dano, isto é, devem ser o meio utilizado 
para a produção do prejuízo. Por isso,  não se pode 
reconhecer  a  qualificadora  quando  evidente  que  a 
violência praticada não teve a finalidade de possibilitar 
a  prática  do  crime  de  dano,  nem  foi  exercida  pelo 
agente  como meio  para  assegurar  a  sua execução” 
(Cezar  Roberto  Bitencourt,  in  Codigo  Penal 
Comentado, 5ª edição, ed. Saraiva, p. 163)



No mesmo diapasão, veja-se o seguinte julgado do STJ:

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AÇÃO  PENAL 
ORIGINÁRIA.  PROCURADOR  REGIONAL  DO 
TRABALHO À ÉPOCA DOS FATOS E, ATUALMENTE, 
JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
9ª  REGIÃO/PR.  PROLEGÔMENOS.  LASTRO 
PROBATÓRIO  MÍNIMO.  PLAUSIBILIDADE  DA 
DENÚNCIA.  ABUSO  NA ACUSAÇÃO.  FLAGRANTE 
ILEGALIDADE. REFLEXOS JURÍDICOS IMEDIATOS. 
DESCLASSIFICAÇÃO.  ATUAÇÃO.  PARQUET. 
DESIGNAÇÃO.  PROCURADOR-GERAL  DA 
REPÚBLICA.  LEGALIDADE.   INQUÉRITO. 
PROCESSAMENTO.  COMPETÊNCIA.  FORO 
ORIGINÁRIO  DA  AÇÃO  PENAL.  INDICIAMENTO 
REALIZADO  POR  AUTORIDADE  POLICIAL. 
ILEGALIDADE.  PRERROGATIVA  DE  FORO.  ART. 
129,  DO  CP.  LESÃO  CORPORAL  LEVE. 
REPRESENTAÇÃO.  EXCESSO  DE  FORMALISMO. 
DESNECESSIDADE.  SUPRIMENTO DA CONDIÇÃO 
DE PROCEDIBILIDADE. VÍTIMA QUE COMPARECE 
PERANTE  A  AUTORIDADE  POLICIAL  PARA 
NOTICIAR A OCORRÊNCIA DOS FATOS. EXAME DE 
CORPO DE DELITO. NÃO-REALIZAÇÃO. FALTA DE 
DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO. CARACTERIZAÇÃO. 
CONTRAVENÇÃO.  VIAS  DE  FATO.  EXTINÇÃO  DA 
PUNIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO.  ART.  132,  DO  CP. 
PERIGO  PARA A VIDA OU  SAÚDE  DE  OUTREM. 
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO À 
INTEGRIDADE  FÍSICA  OU  SAÚDE.  CONDUTA 
SITUADA NO PLANO ABSTRATO. ART. 163, DO CP. 
DANO  SIMPLES.  AUSÊNCIA  DE  VIOLÊNCIA  OU 
GRAVE AMEAÇA À PESSOA COMO MEIO PARA A 
EXECUÇÃO  DO  DELITO. ILEGITIMIDADE  ATIVA. 
CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA.  ART.  121,  C/C 
ART.  14,  II,  DO CP.  HOMICÍDIO DOLOSO.  FORMA 
TENTADA.  AUSÊNCIA  DE  ANIMUS  NECANDI. 
EXCESSO  DE  ACUSAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO. 
DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 10, DA LEI Nº 
9.437/97.  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO. 
PORTE  FUNCIONAL.  PRERROGATIVA 
INSTITUCIONAL.  REGISTRO.  OBRIGATORIEDADE. 
PRINCÍPIO  DA CONSUNÇÃO.  UM SÓ  CONTEXTO 
FÁTICO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONFIGURAÇÃO 
DE  DELITOS  AUTÔNOMOS.  TRANSAÇÃO  PENAL. 
INFRAÇÃO  DE  MENOR  POTENCIAL  OFENSIVO. 
NOVO CONCEITO. LEI Nº 10.259/2001.
I –  […] 
XI  -  Somente  restará  configurada  a  qualificadora 
prevista no art.  163, parágrafo único, inciso I,  do 
CP, se for empregado violência ou grave ameaça à 



pessoa para a consecução do delito de dano. Vale 
dizer,  a  violência  ou  grave  ameaça deve  ser  um 
meio para a prática do delito de dano, hipótese em 
que este  será qualificado pelo modo no qual  foi 
levado a efeito.
[...]
Rejeição da preliminar de nulidade do inquérito.
Acolhimento  da  preliminar  de  anulação  do 
indiciamento.
Desclassificação do delito de lesão corporal leve para 
a contravenção de vias de fato, com a declaração da 
extinção da punibilidade em razão da prescrição da 
pretensão punitiva in abstracto.
Acusação julgada improcedente em relação ao delito 
tipificado no art. 132, do CP, nos termos do art. 6º, da 
Lei nº 8.038/90.
Exordial  acusatória  julgada  improcedente  quanto  ao 
delito de dano.
Desclassificação do delito previsto no art. 121, c/c art. 
14, II, do CP, para o tipificado no art. 10, §1º, III, da Lei 
nº 9.437/97.
Denúncia  julgada  improcedente  quanto  ao  delito 
tipificado no art.
10,  caput,  da  Lei  nº  9.437/97,  em  razão  de  sua 
absorção pelo crime de disparo de arma de fogo.
Recebimento da denúncia sobrestado em relação ao 
tipo  inscrito  no  art.  10,  §  1°,  inciso  III,  da  Lei  n° 
9.437/97, tendo em vista a possibilidade de proposta 
de  transação  penal  (ex  vi   do  art.  76,  da  Lei  nº 
9.099/95).
Remessa  dos  autos  ao  Parquet,  para  manifestação 
acerca de eventual proposta de transação penal.”
(Apn 290/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 16/03/2005, DJ 26/09/2005, p. 
159) (grifo nosso)

No caso em apreço, narra a acusação, em sua peça pórtica (fls. 

02/03), que o acusado:

“Após  ofender  a  honra  e  a  dignidade  de  sua 

companheira  Severina  Ferino  Pia  Irmã,  conhecida 

como 'Êda',  a  ameaçou de causar-lhe  mal  injusto e 

grave,  bem  como  ao  seu  filho  Ricardo  de  Souza 

Ferino, armado com 01 facão […] que no dia do fato, 

mediante  violência,  ainda  promoveu  um  verdadeiro 

'quebra quebra' na residência  da vítima danificando 

vários objetos […].”



Em seu depoimento, em juízo (fls. 94), a vítima afirmou que:

“[...]  que  no  dia  do  fato  narrado  na  denúncia,  o 

indiciado  chegou  embriagado,  entrou  na  sua 

residência e, sem nenhum motivo aparente, pegou um 

facão e correu atrás do filho da depoente dizendo que 

queria pegá-lo; que o indiciado não conseguiu pegar o 

filho da depoente, voltou para casa e ameaçou bater 

na  depoente;  que  a  depoente  disse  que  se  ele 

tentasse bater nela ela iria prestar queixa dele; que o 

indiciado  continuou  as  ameaças;  que  a  depoente 

pegou sua roupa e veio prestar queixa na delegacia de 

polícia local; que quando retornou com a polícia para 

sua residência, a indicidado [sic] tinha destruído todos 

os  móveis  da  casa;  que  quebrou  a  tv,  aparelho  de 

som, o DVD e o Rack […]”.

Desse  painel  supradescortinado,  não  resta  dúvida  que  as 

circunstâncias qualificadoras referentes à violência ou grave ameaça não se 

fizeram presentes nos moldes exigidos para aplicação do inciso I, parágrafo 

único, do art. 163 do CP.

Com efeito,  percebe-se  claramente,  a  partir  do  depoimento  da 

vítima, que tais qualificadoras não ocorreram nas mesmas circunstâncias de 

tempo  em  relação  ao  dano,  quer  para  possibilitar  sua  prática,  quer  para 

assegurar sua execução. 

Segundo se verifica do seu depoimento, a sucessão dos eventos 

deu-se a partir do momento em que o apelante proferiu a ameaça de batê-la, 

seguida da advertência feita por ela de que iria até a polícia prestar “queixa”. 

Não intimidado, o apelante voltou a ameaçá-la. Foi quando, então, ela resolveu 

sair de casa e foi até a Delegacia local. Ao retornar para casa, escoltada com a 

polícia, deparou-se com o caos em sua casa.



Ora, é perfeitamente possível concluir de tal relato que, a despeito 

das ameaças lançadas à vítima, não foram elas utilizadas como veículo para o 

cometimento do dano. Este ocorreu de forma absolutamente independente das 

ameaças  efetuadas,  tanto  assim  que  a  vítima,  ao  retornar  a  sua  casa, 

surpreendeu-se com a situação em que encontrou os bens, o que comprova 

que o dano não resultou do desdobramento da vis compulsiva, até porque fora 

cometido quando o agente encontrava-se sozinho em casa.

A propósito, confira-se o seguinte aresto:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÕES  CORPORAIS. 
DANO  QUALIFICADO.  DISPARO  DE  ARMA  DE 
FOGO.  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  AUTORIA E 
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PROVA 
SUFICIENTE.  DESCLASSIFICAÇÃO.  DANO 
QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES. VIABILIDADE. 
DOSIMETRIA.  PERSONALIDADE  DO  AGENTE. 
CONDENAÇÃO  POR  FATO  ANTERIOR  COM 
TRÂNSITO  EM  JULGADO.  RECURSOS 
PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. A negativa dos 
acusados,  conquanto  condizente  com  o  direito 
constitucional ao contraditório e à ampla defesa, que 
compreende  também  a  autodefesa,  não  deve 
sobrepor-se  às  demais  provas  colhidas  na  fase 
inquisitorial  e  confirmadas  em  juízo,  sob  todas  as 
garantias  constitucionais.  2.  Analisando  detidamente 
os  depoimentos  das  testemunhas  e  a  versão  das 
vítimas,  além  das  provas  periciais  acostadas  aos 
autos,  extrai-se  um conjunto  firme  e  estruturado  de 
provas  que  conferem  pertinência  à  tese  sustentada 
pelo ministério público, estando indene de dúvidas que 
os réus praticaram as condutas descritas na denúncia. 
3.  No  crime  de dano  qualificado  (artigo  163, 
parágrafo  único,  inciso  I,  do  Código  Penal),  a 
violência deve visar a prática do dano. Na espécie, 
sequer  era  possível  a  consecução  do  crime  de 
dano mediante  o  uso de violência,  uma vez  que 
ninguém estava no interior da residência da vítima 
no momento dos fatos, razão pela qual a conduta 
dos acusados deve ser desclassificada para dano 
simples (artigo 163, caput, do Código Penal). 4. A 
análise  negativa  da  personalidade  pode  ser 
fundamentada  na existência  de condenação com 
trânsito  em  julgado  por  fato  anterior  ao  que  se 
examina.  5.  Recursos  parcialmente  providos. 
(TJDF;  Rec  2011.05.1.006955-3;  Ac.  809.330; 
Segunda  Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Silvânio 
Barbosa dos Santos; DJDFTE 07/08/2014; Pág. 267) 



(grifo nosso)

De mais a mais, não se pode olvidar que a autonomia da ameaça 

graduou-se  com  tamanha  intensidade  que  o  próprio  Parquet  considerou 

constituir tal conduta delito autônomo (art. 147), em relação ao qual, inclusive, 

o Magistrado decretou extinta a punibilidade pela prescrição.

Exsurge, evidente, portanto, o simples animus nocendi, destituído 

de qualquer circunstância específica agravadora referente à violência ou grave 

ameaça à pessoa. 

Sendo  assim,  não  resulta  configurada  tal  circunstância  que 

qualifica o crime de dano, de modo a se poder ajustar a conduta do acusado ao 

art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP.

Todavia,  no  caso  vertente,  não  se  pode  desconsiderar  que  a 

conduta perpetrada pelo réu, ao menos em tese, subsume-se ao modelo típico 

do art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP, tendo em vista a configuração de 

circunstância qualificadora, que finda por atrair a capitulação para o referido 

inciso IV, com aplicação de pena mais severa. 

Ora, é cediço que o réu defende-se dos fatos narrados na peça 

acusatória,  e  não  da  capitulação  legal  dada  pelo  Ministério  Público.  Logo, 

importa, de ofício, proceder  à emendatio libelli, a fim de que conste da exordial 

a nova adequação típica da conduta praticada pelo recorrente, que agora se 

deve amoldar ao tipo do art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP.

Destarte,  uma vez comprovado que o fato danoso atribuído ao 

apelante concretizou-se sem a prática de violência ou grave ameaça à pessoa, 

ocasionando, portanto, a desclassificação para o delito do art. 163, parágrafo 

único, inciso IV, do CP, deve-se atentar para o disposto no art. 167 do CP,  cujo 

comando  subordina  tal  crime  ao  processamento  mediante  ação  penal  de 

iniciativa privada.



Em se tratando de crime de iniciativa privada ( art. 167 c/c o art. 

163,  parágrafo  único,  inciso  IV,  do  CP),  conclui-se,  inexoravelmente,  pela 

ilegitimidade ativa do Ministério Público para o inicio da ação penal.

Por sua vez, como a ação foi ajuizada pelo Ministério Público e 

não  houve  a  apresentação  de  queixa  crime  no  prazo  de  06  (seis)  meses, 

previsto no art. 103 do CP, é patente que a vítima decaiu do seu direito de 

exercê-la.

Consequentemente,  em  havendo  a  ofendida  decaído  do  seu 

direito de queixa, torna-se imperativa a declaração da extinção da punibilidade 

pela decadência, nos termos preconizados pelo art. 107, inc. IV, do CP, no que 

tange ao delito do art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP.

Nesse norte, observem-se os precedentes:

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
CRIME  DE  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO  PELO 
EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. 
EQUÍVOCO  NA  CAPITULAÇÃO.  EXERCÍCIO 
ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.  CRIME DE 
AÇÃO PENAL PRIVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO.  DECADÊNCIA DO DIREITO 
DE  QUEIXA  PELO  OFENDIDO.  RECURSO 
PROVIDO.
1. Tendo o Ministério Público narrado em sua peça de 
acusação que os recorrentes agiram com o especial 
fim  de  serem  ressarcidos  de  suposto  prejuízo  que 
entendiam  ter  sofrido,  caracteriza-se  o  tipo  penal 
previsto no artigo 345 do Código Penal.
2. O crime de exercício arbitrário das próprias razões 
praticado  sem  violência  somente  se  procede 
mediante queixa.
3. O não-exercício do direito de queixa no prazo de 
seis meses, a contar do conhecimento da autoria 
pelo ofendido, enseja a extinção da punibilidade.
4. Recurso provido para atribuir  nova classificação à 
conduta  dos  recorrentes  para  o  crime  de  exercício 
arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 
do  Código  Penal,  anulando-se  a  Ação  Penal  nº 
0118935-81.2011.8.20.0001,  Juízo  da  6.ª  Vara 
Criminal  da  Comarca  de  Natal/RN,  em  razão  da 



ilegitimidade ativa do Ministério  Público e declarar  a 
extinção  da  punibilidade  dos  recorrentes  pela 
decadência  do  direito  de  exercício  da  ação  penal 
privada pelo ofendido, nos termos dos artigos 103 e 
107, inciso IV, do Código Penal.
(RHC  33.166/RN,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI, 
QUINTA  TURMA,  julgado  em  28/08/2012,  DJe 
05/09/2012)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
CRIME  DE  EXTORSÃO  QUALIFICADA. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA  EXERCÍCIO 
ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CRIME DE 
AÇÃO PENAL PRIVADA.  ILEGITIMIDADE ATIVA DO 
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  DECADÊNCIA 
DO DIREITO DE QUEIXA PELO OFENDIDO. ORDEM 
CONCEDIDA.
1. O tipo penal inscrito no art. 158 do CP exige que a 
vantagem  econômica  obtida  pelo  agente  seja 
considerada indevida.
2.  O  crime  de  exercício  arbitrário  das  próprias 
razões  praticado  sem  violência  somente  se 
procede mediante queixa.
3. O não-exercício do direito de queixa no prazo de 
seis meses, a contar do conhecimento da autoria 
pelo ofendido, enseja a extinção da punibilidade.
4.  Ordem  concedida  para  desclassificar  a  conduta 
atribuída aos  pacientes  para  exercício  arbitrário  das 
próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal, 
anulando-se a Ação Penal nº 00803001579-9 que teve 
trâmite na comarca de Barra do São Francisco/ES em 
razão  da ilegitimidade  ativa  do  Ministério  Público  e, 
consequentemente, declaro extinta a punibilidade dos 
pacientes pela decadência do direito de queixa pelo 
ofendido, nos termos do art. 103 c/c 107, inciso IV, do 
Código Penal.
(HC 135.398/ES,  Rel.  Ministro  ARNALDO ESTEVES 
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 
28/06/2010)

Firme em tais razões,  DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso 

apelatório, para, reformando a sentença vergastada, desclassificar a conduta 

criminosa para dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP), e, 

de  ofício,  reconhecer  a  ilegitimidade  ativa  do  Ministério  Público  para  o 

ajuizamento da ação penal em relação ao crime do art. 163, parágrafo único, 

inciso IV, e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do réu, tendo em vista 

o decurso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa por parte 

da vítima. 



É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da 

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator. 

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o 

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr. 

José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 10 (dez  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR


