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APELAÇÃO  CRIMINAL.  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.  APROPRIAÇÃO  DE  CARGA  DE
CAMINHÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
DANO  PLEITEADA.  ANIMUS  REM  SIBI
HABENDI. PRESENÇA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.
PROVIMENTO.

Responde  por  apropriação  indébita,  o  acusado
que,  ao  transportar  carga  para  determinada
empresa, apropriou-se daquela com  animus rem
sibi habendi,  deixando de fazer a entrega para a
qual havia sido contratado.

Nesse quadrante, após a minuciosa análise das
provas colhidas durante a instrução criminal, não
há  como  subsistir  a  insurreição  do  apelante
traduzida na fragilidade e insuficiência daquelas,
bem  ao  contrário,  a  prova  é  robusta  e  exaure
qualquer dúvida quanto ao fato delituoso e suas
peculiaridades.

Havendo condenação e não ocorrendo recurso da
acusação, a pena concretizada na sentença deve
ser  utilizada  como  base  para  o  cálculo  de
prescrição  da  pretensão  punitiva,  a  teor  do
disposto no art. 109, caput, c/c os §§ 1º e 2º do
art. 110 do Código Penal.

Exsurgindo-se lapso temporal entre o recebimento
da denúncia e a publicação da sentença superior
ao previsto  em lei,  isto  tendo em conta a pena
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concretizada,  impõe-se  seja  pronunciada  a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, art.
110, § 1°, do CP.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  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
DECLARAR  EXTINTA  A  PUNIBILIDADE  PELA  PRESCRIÇÃO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Paulo  César

Soares Ramos, em face a sentença de fls. 317/323, prolatada pelo Juízo de

Direito  da  1ª  Vara  da  Comarca  de  Cabedelo que,  julgando  parcialmente

procedente a denúncia, o condenou nas sanções do artigo 168, § 1º, III  do

Código Penal, a uma pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e

40  (quarenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente aberto. A

pena corporal foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Irresignado,  o  réu  apelou  (fls.  332),  aduzindo  inicialmente,  em

suas razões (fls. 333/338), que as provas colacionadas ao processo configuram

o delito de dano, art. 163 do Código Penal. Pleiteia, assim, a desclassificação,

pois não existiria o tipo subjetivo exigido para a configuração da apropriação

indébita,  qual  seja,  o  animus  rem  sibi  habemdi.  Cita  depoimentos  das

testemunhas de defesa, corroborando a versão do réu.

Sustenta  ainda  a  Defesa  que  o  réu,  na  verdade,  teria  sido

negligente com a carga que transportava. Invoca suposto acordo que teria sido

feito com a empresa no sentido de reparação do dano causado.

Por fim, solicita que, após a desclassificação do delito imposto ao

réu para o crime de dano e subsequente aplicação da pena correspondente,

Desembargador João Benedito da Silva
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haja  a  substituição da pena  corporal  por  pena  restritiva  de direitos  que se

coadune com a profissão do apelante.

Em contrarrazões de fls. 343/345, o Representante do Ministério

Público opinou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer, às fls. 351/354,

requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Como visto, cuida-se de Apelação Criminal interposta por  Paulo

César Soares Ramos, em face a sentença de fls.  317/323,  prolatada pelo

Juízo  de  Direito  da  1ª  Vara  da  Comarca  de  Cabedelo que,  julgando

parcialmente procedente a denúncia, o condenou nas sanções do artigo 168, §

1º, III do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que, “[...] o acusado acima qualificado,

no  dia  27  de  dezembro  do  ano  de  2008,  saiu  da  empresa  MARAJÓ

COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, nesta cidade, dirigindo um caminhão de

marca 'VOLVO/NH12380', carregado com sete toneladas de carvão mineral de

petróleo, conhecido por  coque,  com destino a cidade de Codó, no estado do

Maranhão, dando a ela destino diverso determinado pela referida empresa de

transportes, tendo inclusive recebido o frete no valor de R$ 3.590,00 (três mil

quinhentos e noventa  reais),  através do cheque de nº  5279,  datado do dia

05/01/2009, conforme documento acostado aos autos.” (fls. 02)

Ainda, consoante o representante do Parquet:

Desembargador João Benedito da Silva
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[…]  A referida  carga do produto  acima descrito  não
chegou ao destino a que foi endereçado, razão porque
a fábrica para onde ele iria, comunicou a empresa que
a mercadoria não havia chegado ao seu destino, fato
que levou o gerente operacional da empresa a tentar
se  comunicar  por  várias  vezes  com  os  telefones
(residencial  e  celular)  do  acusado  sem,  no entanto,
conseguir se comunicar com ele e, até a presente data
a carga não foi encontrada.

O  acusado  prestava  serviço  para  referida  empresa,
como  motorista  frentista,  cujo  caminhão  era
cadastrado  na  empresa  em  nome  do  genitor  do
acusado, SEVERINO RAMOS DE SOUZA e, nessas
condições,  gozava  de  confiança  do  gerente
operacional da empresa (fls.03).

O  apelante  em  suas  razões  recursais  (fls.  333/338)  pleiteia  a

desclassificação do crime que lhe foi imputado para o crime de dano, alegando

não ter havido dolo de sua parte, mas apenas negligência que causou um dano

à  empresa  vítima,  tendo  em vista  o  perecimento  da  carga  da  qual  estava

encarregado do transporte.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Da análise dos autos, vê-se que a materialidade delitiva encontra-

se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls.  09/18 (com

documentos acostados – fls. 07/16), e pelo depoimento do representante da

vítima  em  Juízo  (Mídia  de  fls.  257),  além  dos  depoimentos  testemunhais

inquisitoriais, absorvidos pela prova produzida em Juízo.

A autoria, de igual forma, restou suficientemente demonstrada nos

autos.

A versão do réu,  quando interrogado,  é no sentido de que, ao

iniciar o transporte do produto que lhe foi confiado pela Empresa Marajó, ainda

na  BR 316,  entre  as  cidades  de  Trindade/PE e  Araripina/PE,  teria  tido  um

problema grave com o seu caminhão, pelo que teve que descarregar as 7t

Desembargador João Benedito da Silva
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(sete toneladas) de coque no acostamento,  para poder levar  o caminhão à

Campina Grande para conserto. Relata que ao retornar, no dia seguinte, não

conseguiu mais reaver a carga, pois a mesma teria sido misturada com barro e

areia, tendo em vista um serviço de recapeamento do asfalto que estaria sendo

realizado no local.

Afirmou em Juízo que não comunicou o fato à empresa, tendo

sido negligência e erro seu a forma como se conduziu, mas que nunca teve a

intenção de se apropriar da carga. Relata que sua família, preocupada, chegou

a ressarcir à empresa parte do prejuízo, eis que foi feito um depósito de dez mil

reais.  Asseverou também que o restante seria pago em suaves parcelas, a

serem descontados de futuros fretes a serem realizados com o caminhão que

pertence a seu genitor, porém a empresa não fez tais descontos. (Mídia de fls.

290).

Em  contrapartida,  o  representante  da  empresa  vítima,  José

Rufino de Araújo Júnior, declarou tanto na fase inquisitiva quanto perante o

Juiz  que  a  carga  nunca  foi  recuperada.  Relatou  que  o  réu  recebeu,  pelo

transporte, um frete no valor de 3.590,00 (três mil quinhentos e noventa reais)

pagos antecipadamente, e que o valor da carga era em torno de R$ 16.242,24

(dezesseis mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Informou que, na época, teria recebido um telefonema de um outro motorista

de  caminhão,  da  cidade  natal  do  réu,  relatando  que  na  verdade  a  carga

desaparecida teria sido vendida pelo acusado a uma gesseira. No áudio de fls.

257 afirmou que o pai do acusado procurou a empresa para assumir o prejuízo,

chegando a confirmar que seu filho teria feito “coisa” errada, consistente na

venda ilegal da carga. 

Relatou,  ainda,  dita  testemunha,  que a  carga transportada era

nociva ao meio ambiente, pelo que qualquer acidente deveria ser comunicado

imediatamente  à empresa,  para as  providências  cabíveis,  com o fim de se

Desembargador João Benedito da Silva
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determinar  a  imediata  coleta  do  material,  possuindo,  inclusive,  a  empresa,

seguro  para  tal  finalidade.  Todavia,  nada  foi  comunicado  pelo  réu,  nem  à

empresa,  ou à Polícia  Rodoviária  Federal,  o que seria  a conduta normal  e

esperada (Mídia de fls. 257).

A prova trazida aos autos pela defesa consistiu no depoimento de

dois declarantes, a irmã do réu e um primo seu, além de um caminhoneiro

conhecido do acusado (Mídia de fls. 290). Todos confirmam que o caminhão do

apelante,  naquela  oportunidade,  efetivamente  quebrou,  sendo  que  o

caminhoneiro, José Nilton Ferreira de Lima, relata que passou pela estrada no

dia do ocorrido, tendo efetivamente visto que o veículo estava sem condições

de rodar (Mídia de fls. 290).

Como sabido, incumbe à defesa, ex vi do disposto no art. 156, do

Código de Processo Penal,  o ônus da prova da versão alegada, cumprindo

transcrever,  acerca  do  tema,  o  profícuo  magistério  de  Fernando  da  Costa

Tourinho Filho:

[…] A regra concernente ao onus probandi, ao encargo
de  provar,  é  regida  pelo  princípio  actori  incumbit
probatio ou onus probandi incumbit ei que asserit, isto
é, deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada.
Se  o  Promotor  acusa  B  por  haver  praticado  lesão
corporal em L, cumpre ao órgão de acusação carrear
para os autos os elementos de prova necessários para
convencer o julgador de que B produziu lesão corporal
em L. Se a defesa alegar qualquer causa que vise a
exculpar a conduta de B, inverte-se o  onus probandi:
cumprirá à defesa a prova da tese levantada. Em regra,
esse é o princípio. Ou, segundo a máxima latina: actori
incumbit  probatio  et  reus  in  excipiendo  fit  actor.
("Processo Penal", v. 3, 14. Ed., 1993).

Nesse contexto,  não resta a menor dúvida de que o acusado,

valendo-se  de  sua  condição  de  transportador,  apropriou-se  da  carga

pertencente à empresa vítima,  pois  não conseguiu produzir  nenhuma prova

que  corroborasse  sua  versão  um  tanto  esdrúxula  acerca  dos  fatos.  A

Desembargador João Benedito da Silva
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circunstância de o caminhão ter efetivamente quebrado, não constitui prova de

que o destino da carga tenha sido o narrado pelo apelante. O que se extrai do

caderno processual é que o acusado desapareceu com a carga da vítima, sem

explicação plausível. Destaco trecho da sentença:

[…]  No  caso  em  comento,  o  acusado  estava  na
condição de detentor da coisa (coque de petróleo) por
ordem e instrução da empresa para a qual prestava o
serviço  de  transporte,  devendo  entregá-la  em  data
certa  e  em  destino  determinado  (Estado  do
Maranhão).  Ocorre  que,  passados  alguns  dias,  a
empresa  remetente  recebeu  a  informação de  que a
carga ainda não havia chegado ao destino, razão que
ensejou as várias tentativas de contato com a pessoa
do  réu,  contudo  sem  êxito.  Consta  nos  autos  que
depois  de alguns dias,  o  representante  da empresa
conseguiu,  enfim,  falar  com  os  parentes  do
denunciado, sendo informado que a carga tinha sido
perdida após um problema mecânico no caminhão, já
que, segundo alegaram, a carga deixada à beira da
estrada fora misturada com terra e asfalto no trecho de
reforma da pista. Nada obstante a versão da defesa,
não há qualquer prova documental a corroborar tal fato
(Boletim de Ocorrência Policial, foto, imagem, registro
na PRF, etc), nem mesmo ligaram para a empresa a
fim  de  informar  o  ocorrido,  quedando-se  inertes  e
silentes até a empresa conseguir manter contato com
os parentes do réu, dias depois do ocorrido. O fato é
que  até  a  presente  data  não  se  sabe,  ao  certo,  o
destino que o acusado deu à carga, havendo, contudo,
informações  de  que  possivelmente  pode  ter  sido
vendida  para  uma  empresa  do  ramo  de  gesso  na
região. […] (fls. 321)

Ora, a conduta tipificada no art. 168, § 1º, III do  codex consiste

em apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem posse ou detenção, em

razão  de  ofício,  emprego  ou  profissão.  E,  ao  que  se  extrai  do  caderno

probatório,  Paulo  César utilizou-se  de  seu  emprego  como  motorista  de

caminhão  para  apropriar-se  do  bem  que  detinha  e  transportava,  sem

autorização superior e em benefício próprio, pelo que não há como se negar a

presença do dolo. Sob esta ótica, toda a conduta do acusado estaria de acordo

com o artigo acima referido, não cabendo a desclassificação pleiteada.

Desembargador João Benedito da Silva
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No tocante à pena aplicada ao apelante, ela não merece redução,

eis  que  nem  todas  as  circunstâncias  judiciais  lhes  foram  favoráveis.  A

reprimenda, assim, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida. 

Mantida a condenação por seus próprios fundamentos, urge, em

face do  quantum  da pena aplicada, reconhecer, de ofício, com fulcro no art.

654, § 2º do CPP, a ocorrência de causa excludente da punibilidade, qual seja,

a prescrição.

Com efeito, necessário se faz, neste momento, uma análise sobre

prescrição retroativa, modalidade de causa extintiva da punibilidade, na qual o

prazo prescricional regula-se pela pena em concreto, ou seja, aquela aplicada

pelo juiz na sentença, a teor do art. 109, caput, c/c o § 1º do art. 110 do Código

Penal. Assim, transitada em julgado a sentença para a acusação, verifica-se o

quantum  da pena aplicada na sentença condenatória, ajustando-o a um dos

incisos do art. 109 do Código Penal. 

Não houve recurso da acusação, conquanto tenha tomado ciência

da decisão condenatória, conforme ciente de fls. 323.

Como bem nos ensina o eminente jurista Rogério Greco: 

[…]  diz-se  retroativa  a  prescrição  quando  com
fundamento  na  pena  aplicada  na  sentença  penal
condenatória com trânsito em julgado para o Ministério
Público ou para o querelante, o cálculo prescricional é
refeito,  retroagindo-se,  partindo-se  do  primeiro
momento para sua contagem, que é a data do fato”,
tendo  que  “percorrer  todos  os  caminhos,  desde  a
prática  do  fato  até  o  primeiro  marco  interruptivo  da
prescrição,  que  é  o  despacho  de  recebimento  da
denúncia ou queixa; em seguida, faremos novamente
o cálculo entre a data do recebimento da denúncia ou
da  queixa,  até  a  sentença  penal  condenatória
recorrível.  Se  entre  esses  dois  marcos  houver

Desembargador João Benedito da Silva
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decorrido período de tempo previsto na lei penal como
caracterizador da prescrição,  deverá ser declarada a
extinção  da  punibilidade,  com  base  na  prescrição
retroativa. (in,  GRECO,  Rogério.  Curso  de  Direito
Penal  -  Parte  Geral.  Volume  I.  7ª  Edição.  Editora
Impetus: Niterói, 2006, pp. 787/788).

O apelante, como visto, foi condenado a uma pena de 1 (um) ano

e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto e quarenta

dias multa. A pena corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Dessa forma, uma vez que,  no caso vertente,  a pena corporal

imposta foi superior a um ano, mas não excede a dois anos, ela prescreve em

4 (quatro) anos, a teor do art. 109, V, do Código Penal, in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, salvo o disposto no § 1º do artigo 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa
de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a
1 (um) ano, ou, sendo superior não excede a 2 (dois);

Quanto  ao  início  da  contagem do prazo prescricional,  prevê a

legislação penal o seguinte: 

Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, começa a correr:
I - do dia em que o crime se consumou;
Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
[...]
IV -  pela  publicação  da  sentença  ou  acórdão
condenatórios recorríveis;

Logo de início, observa-se que a segunda causa interruptiva, que

é a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, se deu em

tempo superior ao da Lei, ou seja, entre a data do recebimento da denúncia,

12/09/2011 (fls.02) e a da publicação da sentença, aos 02/12/2015 (fls. 323-v),

o lapso temporal foi superior a 04 (quatro) anos, precisamente, quatro anos,

dois meses e vinte dias.

Desembargador João Benedito da Silva
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Implementou-se, portanto, a prescrição, ante os termos dos arts.

109, V, 110, § 1º e 117 da Lei Adjetiva Penal. 

Dessa forma, tem-se que a pretensão punitiva estatal não pode

mais  ser  exercida,  em  razão  da  prescrição  retroativa,  já  que  o  prazo

prescricional na presente hipótese, como dito, é de 04 (quatro) anos. 

Acerca da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da

prescrição retroativa da pretensão punitiva, vejam-se as seguintes decisões: 

PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  Matéria  de  ordem
pública  que  supera  qualquer  outra  alegação,
prejudicando  o  exame  do  mérito  e  de  nulidades.
Extinção da punibilidade declarada, em face da pena
concretizada na sentença. (TJRS. Apelação Crime Nº
70030301048.  Relator:  Constantino  Lisbôa  de
Azevedo, Julgado em 27/08/2009) 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.  MARCO  INTERRUPTIVO.  ART.  117,
IV,  DO  CP.  SENTENÇA  OU  ACÓRDÃO
CONDENATÓRIOS.  ART.  110,  §  1º,  DO  CP.
TRÂNSITO  EM  JULGADO  PARA  O  MP  OU
IMPROVIMENTO  DO  SEU  RECURSO.  AGRAVO  A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 117, IV, do CP,
com alteração dada pela Lei 11.596/07, interrompe o
lapso  prescricional  a  publicação  da  sentença
condenatória ou do acórdão condenatório. O acórdão
confirmatório  da condenação,  ainda que modifique a
pena fixada, não é marco interruptivo da prescrição.
2.  Não  são  cumulativos  os  requisitos  previstos  no
artigo  110,  parágrafo  1º,  do  Código  Penal.  Assim,
quando já houver trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, a prescrição tem
como parâmetro a pena fixada em concreto.
3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ.
AgRg  no  REsp  710.552/MT,  Rel.  Ministra   MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado em 11/12/2009, DJe 01/02/2010)

Desembargador João Benedito da Silva
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Por  outro  lado,  verifica-se  que  o  apelante,  além  de  ter  sido

condenado à pena corporal,  também foi  condenado à pena de multa.  E,  a

prescrição, diga-se de passagem, além de atingir a pretensão estatal punitiva

com relação à pena privativa de liberdade, também o faz com relação às penas

mais leves, nos termos do art. 118, do Código Penal, que estabelece:

Art.  118 – As penas mais leves prescrevem com as

mais graves.

Sendo assim, a referida pena de multa também está prescrita.

Como é  sabido,  por  se  tratar  de  matéria  de  ordem pública,  a

prescrição  pode  ser  decretada  de  ofício.  Observe-se  decisão  do  Supremo

Tribunal Federal:

HABEAS  CORPUS  -  ATO  COMISSIVO  E  ATO
OMISSIVO  -  VIABILIDADE.  Se  estiver  presente
ilegalidade,  o  habeas  corpus  é  remédio  próprio  a
atacar  ato  tanto  comissivo  quanto  omissivo.  AÇÃO
PENAL -  PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
O órgão  julgador,  ao  assentar  a  culpa  do  acusado,
impondo-lhe pena, deve examinar, independentemente
de provocação, a    prescrição. O silêncio a revelar ato
omissivo desafia não só embargos declaratórios como
também  habeas  corpus.  AÇÃO  PENAL  -  PENA  -
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.  Uma  vez  definitiva  a
pena  fixada,  havendo  decorrido  período  superior  ao
lapso prescricional,  considerados os  fatos  geradores
da imputação e o recebimento da denúncia,  cumpre
concluir  pela  prescrição retroativa.  (STF. HC 95563 /
PA – PARÁ. Relator:Min. MARCO AURÉLIO. PUB. Dje
21-08-2009) GRIFAMOS.

Ante o exposto,  ex officio, com fulcro no art.  654, § 2º do CPP,

reconhece-se a prescrição em favor do recorrente, com base no artigo 109,

inciso V,  110, § 1º, 117 e 118, todos do Código Penal, para julgar extinta a

punibilidade nos termos do artigo 107,  inciso IV,  do mesmo Estatuto Penal,

dando-se provimento ao recurso. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Isto  posto,  e  por  tudo  mais  que  dos  autos  consta,  DOU

PROVIMENTO AO RECURSO  para, com amparo no art.  654, § 2º do CPP,

reconhecer a Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado em favor de Paulo

César Soares Ramos.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Carlos Martins

Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto

Gadelha Campos, 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, 24 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


