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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  FRÁGIL.  DÚVIDAS  SOBRE  A
OCORRÊNCIA  DO  ANIMUS  REM  SIBI
HABENDI. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO
APELO.

Se as provas anexadas à Ação Penal geram dúvidas
quanto à intenção do agente denunciado de apoderar-
se da Res (animus rem sibi  habendi),  é  inflexível  a
absolvição deste, com fundamento no  Princípio do in
dubio pro reo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade, em  DAR PROVIMENTO  AO  APELO  PARA
ABSOLVER O RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal (fl. 305) manejada por

Jassuel Alves de França em razão da sentença proferida pelo juízo da 4ª

Vara Criminal da comarca da Capital (fls. 298/303), que julgou procedente em

parte a denúncia, condenando-o, nas sanções do art. 168, do CP, e absolvê-lo

do crime do art. 296, §1º, III, CP com amparo no art. 386, VII, do CPP.



Processo nº 0027257-39.2008.815.2002

Em suas razões recursais  (fls.  315/321),  aduziu que a simples

mora  na restituição  do bem locado não constitui  apropriação indébita,  pois

inexiste  o  dolo  do  agente  de  se  apropriar  do  bem,  com  ânimo  de

assenhoramento  definitivo.  Assim,  deve  ser  reformada  a  sentença  para

absolver o apelante. 

Contrarrazões, às fls. 323/329, pelo desprovimento do recurso. 

O douto Procurador-Geral de Justiça, Francisco Sagres Macedo

Vieira, em parecer de fls. 332/339, opinou pelo provimento do apelo, para que

seja o réu absolvido nos termos do art. 386, III e VII do CPP.

É o relatório.

V  O T O

O representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia

em desfavor de Jassuel Alves de França, dando-o como incurso nas sanções

do art. 168 e art. 296, §1º, III, ambos do Código Penal .

Consta, na denúncia, que, segundo informa o inquérito policial, no

dia 15 de agosto de 2008, o condutor, policial militar, Francisco das Chagas

Aurélio  de  Souza,  estava  de  serviço,  quando  foi  acionado  pelo  CIOP para

comparecer à Rua da Alegria, no Bairro dos Novais, nesta Capital. Chegando

ao local,  foi  informado que o  denunciado Jassuel  Alves de França locou o

veículo Gol de placa MNT – 8875/PB, no dia 18/07/2008, no compromisso de

devolvê-lo no dia 21/07/2008, porém não o fez na data aprazada firmada no

contrato.

Desembargado João Benedito da Silva
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Relata,  ainda,  a  exordial  acusatória  que,  após  ser  feita  uma

revista na bolsa do denunciado, foi encontrada uma camisa com o brasão da

polícia civil, com a denominação “delegado” e uma pistola de brinquedo.

Aduz, também, a denúncia que o denunciado estava de malas

prontas para viajar no momento em que foi detido, configurando uma possível

fuga,  inclusive,  dando como garantia  da  dívida  um cheque no valor  de  R$

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que retornou sem provisão de fundos.

Registra, também, que o débito total contraído pelo acusado é de R$ 2.650,00

(dois  mil  e  seiscentos  e  cinquenta  reais),  incluídos as  diárias  e  avarias  no

automóvel, relativo aos vinte e cinco dias excedentes.

Finda a instrução, o magistrado  a quo,  julgando procedente em

parte a denúncia, condenou o acusado, nas sanções do art.  168, do CP, e

absolveu-o do crime do art. 296, §1º, III, CP com amparo no art. 386, VII, do

CPP.

Ao recorrente, foi imposta a pena de 01 (um) ano de detenção, a

ser cumprida, inicialmente, sob o regime aberto, e de 10 (dez) dias-multa, à

razão de 1/30 avos do salário-mínimo para cada dia-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de

direito,  consistente  na  prestação  de  serviços  à  comunidade  ou  à  entidade

pública, por sete horas semanais, durante o prazo da condenação, na forma a

ser fixada pelo Juiz das Execuções Penais.

Pois bem.  Como visto, pugna o recorrente pela absolvição ante

ausência do dolo de se apropriar  do bem, com ânimo de assenhoramento,

devendo ser reformada a sentença para absolvê-lo.

Merece acolhimento a pretensão recursal.

Desembargado João Benedito da Silva
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Embora  tenha  havido  a  recuperação  do  veículo  VW/GOL pela

suposta  vítima,  conforme  auto  de  apreensão  e  apresentação  (fl.  11)  e  de

entrega (fl. 13), não restou configurado o chamado animus rem sibi habendi, ou

seja, a vontade de ter a coisa para si, como se fosse dono.

Extrai-se dos autos que acusado, após locar veículo na locadora

Laviera,  excedeu  o  prazo  estipulado  para  devolução  do  bem  citado,  mas

afirmou,  em juízo,  ter  comunicado à secretária do citado estabelecimento o

atraso na entrega, comprometendo-se a efetuar o pagamento das despesas

excedentes. Vejamos:

Na esfera judicial,  o réu Jassuel  Alves de França,  afirmou que

locou automóvel  Gol  na locadora Lavieri  localizada cidade de João Pessoa

para entregá-lo no 21 de junho. Informou que, no ato, pagou as diárias no

cartão  e  deixou  um  cheque  caução  no  valor  de  R$  1.500,00  (um  mil  e

quinhentos reais). Aduziu que, por motivos pessoais, permaneceu com o carro

locado por mais 15 (quinze) dias, mas que ligou para a locadora, informando

acerca do atraso na devolução e que pagaria  as despesas decorrentes na

oportunidade  da  entrega  do  automóvel.  Relatou  que  ficou  com o  carro  na

cidade de Paulista/PB, onde tem família e, quando retornou a João Pessoa na

sexta-feira, foi preso nesta cidade. Asseverou que devolveria o automóvel na

segunda-feira,  bem como negociaria  as despesas decorrentes do atraso na

devolução  do  bem  (01:15/12:46  do  arquivo  Interrogatório_Jassuel.wmv  da

mídia eletrônica acostada à fl.281).

A vítima Eduardo Lavieri,  por sua vez, ao ser ouvido em juízo,

afirmou que o  acusado teria  telefonado para  a  locadora,  sendo instruído  a

pagar o débito resultando do atraso, mas, após este contato, o réu não mais

deu notícias. Informou, ainda, que tomou conhecimento pela ex-esposa do réu

de que ele estivesse tentando vender o automóvel.

“[...] é proprietário da Locadora de Veículos e o Réu já

Desembargado João Benedito da Silva
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havia  locado  veículo  anteriormente;  que  houve  uma
demora para pagamento quando da primeira locação,
mas o problema fora  resolvido;  quando da segunda
locação o  réu praticamente  desapareceu e  não deu
notícias, tendo chegado ao seu conhecimento que o
mesmo estaria tentando vender o carro; que a pessoa
que lhe passou esta informação seria um conhecido
da ex-esposa do denunciado; (…) que o réu ficou um
mês  e  26  dias  na  posse  do  automóvel,  sem  dar
satisfações, ao passo que locação seria por apenas 3
dias; que o réu chegou a ligar para a locadora, sendo
instruído a pagar o débito; depois deste último contato,
não  mais  esteve  na  sua  companhia;  que  o  último
contato  teria  um  viés  intimidatório,  mas  não  sabe
informar em que sentido; (…) quando o veículo locado
não foi devolvido, abriu B.O. junto à 10ª DD; que não
ingressou com ação cível contra o réu [...]” (Eduardo
Lavieri – vítima – fls. 124/125).

O policial  militar,  Francisco das Chagas Aurélio de Souza,  que

atuou no flagrante, afirmou, em juízo, não saber se o acusado estava tentando

vender o carro.

“[...] soube que o carro locado estava na posse do Réu
e que não fora devolvido na forma contratada; (…) não
soube  se  o  réu  pretendia  vender  o  carro  [...].”
(Francisco  das  Chagas  Aurélio  de  Souza  –  policial
militar – fl. 121).

Ademais, as declarações prestadas por Aldecy Liene de Souza

Gomes, ex-mulher do denunciado, na esfera policial, não dão conta de que o

réu estivesse tentando alienar o bem (fl. 15).

 Diante  do  acervo  probatório,  não  restou  demonstrado  que  o

Apelante teria a intenção de se apropriar indevidamente do referido automóvel

pertencente à vítima ao não restitui-lo ao término do contrato de locação.

Ademais, o réu informou que telefonou para a locadora, avisando

acerca do atraso na devolução do bem, fato este que restou confirmado pela

vítima.

Desembargado João Benedito da Silva
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Assim,  havendo  dúvidas  acerca  da  presença  do  elemento

subjetivo do tipo consistente na apoderação indevida de coisa alheia móvel que

detinha  posse  temporária  em virtude  de  contrato  locação  como  se  própria

fosse, a absolvição é medida que se impõe.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais:

RECURSO  DE  APELAÇÃO.  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  FRÁGIL  A
INSTRUMENTALIZAR  UMA  CONDENAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.  Se as provas anexadas à
Ação Penal geram dúvidas quanto à intenção do
agente denunciado de apoderar-se da Res (animus
rem sibi habendi), é inflexível a absolvição deste,
com fundamento no Princípio do in dubio pro reo.
(TJMG;  APCR  1.0702.12.028670-4/001;  Rel.  Des.
Sálvio Chaves; Julg. 24/11/2016; DJEMG 02/12/2016)
(grifo nosso)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ABSOLVIÇÃO  POR
APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  RECURSO
MINISTERIAL.  LOCAÇÃO  DE  VEÍCULOS  POR
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO
DOS  RÉUS  NO  CONTRATO  DE  LOCAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO  NO  QUADRO  SOCIETÁRIO  QUE
NÃO  AUTORIZA,  POR  SI  SÓ,  CONCLUIR  PELA
RESPONSABILIZAÇÃO  DOS  RECORRIDOS.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA EM RELAÇÃO AO DOLO
DO  AGENTE.  ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
Inexistindo  nos  autos  prova  segura  e
incontroversa  de  que  os  réus,  em  conjunto  e
unidade  de  desígnios,  tenham  agido  de  forma
orientada a se apropriar de forma indevida de bem
móvel  de  terceiro,  deve-se  manter  a  absolvição
proferida  na  sentença,  via  do  princípio  in  dubio
pro reo. (TJMG; APCR 1.0024.09.708017-0/001; Rel.
Des.  Herbert  Carneiro;  Julg.  11/05/2016;  DJEMG
18/05/2016) (grifo nosso)

Pelas razões expostas,  não restando demonstrado através dos

elementos do arcabouço probatório, que o acusado agiu deliberadamente com

a intenção de se apropriar indevidamente do bem da vítima, deve-se absolver o

Desembargado João Benedito da Silva
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réu ante a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Ante  o  exposto, dou  provimento  ao  apelo  para  absolver  o

Jassuel Alves de Franca, nos termos do art. 386, VII do CPP.

É como voto.

                Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  Decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores    Aluisio  Bezerra  Filho  (Juiz  de  Direito  com  jurisdição

limitada para substituir o Exmo. Sr. Des.   Luis Silvio Ramalho Junior) e  Carlos

Martins  Beltrão  Filho.  Ausente,  justificadamente,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio.  Presente  à  Sessão  o  Exmo.  Dr.

Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargado João Benedito da Silva


