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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  Criminal.  Dos
crimes contra o patrimônio. Furto qualificado. Desclassificação.
Exercício  arbitrário  das próprias razões.  Ação penal  privada.
Queixa-crime.  Decadência.  Extinção  da  punibilidade.
Manutenção  da  sentença  absolutória.  Ausência  do  dolo  de
assenhoramento definitivo. Desprovimento. 

_  Há  que  se  manter  a  sentença  absolutória  que,  ao
desclassificar  o  crime de furto  qualificado,  por  entender  que
não houve o dolo de assenhoramento definitivo, para o delito
de  exercício  arbitrário  das  próprias  razões,  extinguiu  a
punibilidade, por ter decaído o direito de queixa referente ao
crime desclassificado.

_ Desprovimento.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar  provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por José Etealdo da Silva
Pessoa Neto, que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª
Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina  Grande  que  desclassificou  o  delito  de  furto
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qualificado (art. 155, § 4º, II1, do CP) para o crime de exercício arbitrário das próprias
razões (art.  345,  CP),  e,  reconheceu a decadência do direito  de ação,  reconhecendo
extinta a punibilidade do réu Jusênio Palhano Freire.

Infere-se  dos  autos  que  o  réu  foi  denunciado,  em virtude  de  ter
invadido  a  residência  da  vítima  José  Etealdo  da  Silva  Pessoa  Neto,  e  ter  subtraído
diversos bens móveis, além de documentos pessoais da vítima. 

Narrou a peça acusatória que, em 2009, o acusado firmou contrato
de locação do imóvel e sublocou para a vítima, aonde esta residiu por vários meses, e
que, em virtude do atraso de alguns aluguéis, o acusado apresentou-se ao porteiro como
locador do imóvel, e subtraiu diversos bens da vítima.

Relatou  a  denúncia  que  os  bens  foram  reavidos  mediante  ação
judicial de reintegração de posse para reaver os bens furtados.
 

A magistrada  a  quo entendeu  que  não  houve  o  animus  furandi.
Compreendeu que o réu retirou os bens móveis do apartamento com o intuito de que a
vítima saísse do imóvel, pois insistia em atrasar o pagamento dos aluguéis, e,  assim,
desclassificou  para  o  art.  345  do  CP,  e  declarou  a  extinção  da  punibilidade  pela
decadência do direito de queixa (sentença às fs. 301/305).

Em suas razões, a vítima afirma que era sublocatário do apelado, e
que este subtraiu seus bens móveis e pastas suspensas com arquivos pessoais de seus
clientes, de modo que a sentença deve ser modificado para que a presente ação penal
seja julgada nos termos da denúncia (fs. 316/319).

Contrarrazões do apelado pugnando pela manutenção da sentença
absolutória (fs. 331/332).

Contrarrazões do Ministério Público que opina pelo desprovimento
do apelo e, consequentemente, pela manutenção da sentença absolutória, por entender,
ratificando as suas razões firmadas nas alegações finais, que o apelado não cometeu
nenhum fato típico penal, tanto que pugnou pela sua absolvição às fs. 333/336.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da
apelação (fs. 338/340). 

Despacho determinando a intimação do apelante para que comprove
o pagamento das custas processuais, sob pena de deserção (fs. 342/343).

Intimação à f. 344. 

Petição do apelante requerendo a gratuidade judiciária (fs.345/346),
e juntada de documentos às fs. 347/349.

1Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
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É o relatório. 

_ VOTO _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. Preliminar de pedido da gratuidade judiciária.

Antes  de  adentrar  ao  mérito,  cumpre  a  análise  do  pedido  do
apelante referente ao pedido da gratuidade judiciária. 

Infere-se  que  o  apelante  requereu  a  gratuidade  judicial,  sob  o
argumento de que não detém as mínimas condições de arcar com custas, honorários
advocatícios e demais emolumentos.

Nos termos do art.  4º  da Lei  n.  1.060/1950,  “a parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária,  mediante simples afirmação,  na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Além de afirmar  a sua insuficiência  financeira  para arcar  com as
custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, o apelante juntou documentos
que comprovam possuir uma renda mensal no valor de R$ 644,36 (seiscentos e quarenta
e quatro reais e trinta e seis centavos), conforme se vê às fs. 347/349.

Destarte, com base no art. 5º, LXXIV, da CF/88 e o art. 2º da Lei n.
1.060/1950,  defiro a gratuidade judiciária, advertindo-o que, nos termos do art. 12 da
Lei 1.060/50, “a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada
a  pagá-las,  desde que  possa  fazê-lo,  sem prejuízo  do  sustento  próprio  ou  de  sua
família.  Se  dentro  de  cinco  anos,  a  contar  da  sentença  final,  o  assistido  não  puder
satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

2. MÉRITO:

O recurso deve ser desprovido.

Verifica-se  que,  na  presente  ação  penal,  o  apelante  figura  como
vítima, e afirma que teve seus bens subtraídos pelo apelado, acusando-o do crime de
furto  qualificado  (art.  155,  §  4º,  II2,  do  CP),  consoante  se  infere  na  noticia  criminis
acostada às fs. 07/20, e que, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada
foi apresentada denúncia de fs. 02/04.

Importante o registro de que após a instrução criminal e em sede de
alegações  finais,  o  representante  do  parquet requereu  a  absolvição  do  réu  ante  a
ausência de prova de que este pretendia assenhorar-se dos bens da vítima, ora apelante,
conforme de vê às fs. 286/288.

Por sua vez, a magistrada a quo desclassificou o crime de furto para

2Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
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o  delito  de  exercício  arbitrário  das  próprias  razões  (art.  3453 do  CP),  e  extinguiu  a
punibilidade pela decadência, por ter decorrido o prazo decadencial, vez que a contar da
data do fato (fevereiro/2010), a vítima não ofereceu queixa-crime no prazo de 6 (seis)
meses),tendo em vista que o referido crime somente se procede mediante queixa, nos
termos do parágrafo único do art. 345 do Código Penal.

Vislumbra-se  que  a  desclassificação  para  o  crime  de  exercício
arbitrário das próprias razões ocorreu por ter restado comprovado que o apelado não
subtraiu os bens com o fim de assenhoramento, mas com o intuito de despejar o apelante
do imóvel aonde residia, pois este não honrou com o compromisso de pagar os aluguéis
que o apelado havia alugado em seu nome como um favor para o apelante.

Infere-se que foi firmado um contrato de locação de imóvel entre a
JS Construções e Incorporações LTDA e o apelado Juzênio Palhano Freire.  Segundo
consta nos autos, o referido contrato foi firmado a pedido do apelante que pretendia locar
um imóvel na cidade de Campina Grande, mas não tinha comprovante de renda, e, sob
tal  argumento,  solicitou  ao  apelado  para  que  alugasse  o  imóvel,  sendo,  porém,  do
apelante a responsabilidade pelo pagamento.

Acontece que o  apelante,  desde o primeiro  aluguel,  já  atrasou o
pagamento, fazendo que o locador telefonasse para o apelado cobrando-lhe o pagamento
da dívida, e esta situação se repetiu por diversas vezes, resolvendo, então, o apelado
saldar  todo o  débito  e pedir  para  que o  apelante se  retirasse do imóvel,  já  que não
cumpria a sua parte no acordo.

Esta é a versão verdadeira dos fatos. Não a história contada pelo
apelante. E tais fatos restaram comprovados pelos depoimentos das testemunhas, tanto
as arroladas pela acusação como as da defesa, que corroboraram com os fatos relatados
pelo réu em seu interrogatório, e desmentiram as declarações da vítima, ora apelante.

Enfim, de qualquer  forma,  vê-se que o  locatário  do  imóvel  era  o
apelado,  e  não  a  vítima.  A relação  contratual  com  a  imobiliária  existia  no  nome  do
apelado,  portanto,  ele  poderia  rescindir,  a  qualquer  momento,  em  acordo  com  a
imobiliária, o contrato de locação, desocupar o imóvel, e devolver a posse do bem ao
legítimo dono.

Quanto aos bens que o apelante alega que lhe foram furtados, o
apelado não retirou  do apartamento  com o intuito  de  possuí-los,  pois  os  bens foram
devolvidos ao apelante.

Depreende-se que o recorrente declarou na fase judicial  (f.  82) e
confirmou  em  juízo  (DVD  à  f.173)  que  a  sublocação  havia  sido  realizada  com  o
consentimento da imobiliária locadora e que só havia atrasado o mês de dezembro e
janeiro.

3Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei
o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.
Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.
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Acontece  que  suas  declarações  foram  logo  desmentidas  pela
primeira testemunha arrolada pela acusação que contou não ter dado o consentimento
para a sublocação, e que, desde o início do contrato de locação, que durou apenas um
ano, o apelante atrasava o pagamento, e que foi o apelado, ou seja, o réu desta ação
penal,  que  quitou  a  maior  parte  das  parcelas  inadimplentes.  Vejamos o  que  disse  a
referida testemunha, que é a administradora da imobiliária locadora, ainda na fase policial:

a) Testemunha Carla Lela de Macedo:

“(...) Que afirma que a política da empresa não permite que seja feita a
sublocação do imóvel, desta feita, afirma a depoente que a vítima nesses
autos nunca foi  sublocatária  do apartamento citado;  QUE afirma que o
contrato  de  locação  foi  feito  com o  acusado  Jusênio  Palhano Freire,
tendo  tanto  ele  quanto  à  vítima  olhado  o  imóvel  antes  da  locação,
alegando que iriam residir juntos no local; QUE afirma que os problemas
referentes a locação do imóvel não eram resolvidos com a vítima, pelo fato
deste ter se apresentado como secretário do acusado; (…)  QUE afirma
que o acusado pagou os aluguéis que estavam em atraso e informou
que iria desocupar o apartamento; QUE afirma que em dado momento,
o porteiro do residencial manteve contato com a Administradora e informou
que o apartamento em questão de nº 511 estava sendo desocupado; QUE
afirma que após esta ocasião a vítima não procurou a Administradora
para reclamar a retirada de seus bens móveis do local; QUE afirma
que só tomou conhecimento efetivo da situação quando recebeu a
comunicação  de  uma  liminar,  em  que  ficou  determinada  a
reintegração de posse do referido apartamento à vítima, mas alega a
depoente  que  esta  nunca  voltou  a  residir  no  local,  ficando  o
apartamento desocupado. (fs. 122/123) 

Em  juízo,  confirmou  o  depoimento  prestado  na  fase  policial,
conforme se vê na transcrição extraída do DVD constante à f. 173.

juiz _  esse senhor Etealdo ele não figura em nada, em momento nenhum
no contrato, não é assim?
Carla – Tá vendo?
Juiz _ o contrato é só com o Jusênio né?
Carla _ só com o Jusênio
juiz – ele não foi sequer fiador?
Carla _ não, tem o telefone dele entre parêntese, tem Neto, né isso? Se eu
não me engano, tá no contrato aí... pronto. Foi essa infelicidade que ela
teve na hora de redigir.
(…) 
Advogado  da  defesa  _ Quantos  meses  de  atraso  tinha  quando  seu
Jusênio foi pagar?
Carla _ ó também não sei precisar, mas ele me deu um cheque de quase
dois mil, foi mil e..., quase dois.
Advogado da defesa _ Isso é só parte da dívida,  segundo a senhora
disse? Dispensou parte?
Carla  _ isso...  a  gente  dispensou  multa,  dispensou  despesa  de
desocupação, tintura.
Advogado da defesa _ Quer dizer que os aluguéis foram pagos todos, por
seu Jusênio ou ficou ainda alguma aluguel dispensado:
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Carla _ não sei dizer, eu acho que... pode ser que tenha ficado algum, mas
ele pagou boa parte.
Juiz: o acusado foi quem pagou?
Carla _ sim, seu Jusênio. Eu tratava com ele. Eu ligava para esse Etealdo
uma  vez,  duas,  entendeu?  Depois  fui  perguntando  ao  porteiro  e  fui
desconfiando realmente de que só quem morava era ele.
Advogado da defesa _ e  esse recibo aqui  constante às fs.  127,  é do
pagamento feito pelo senhor Jusênio?
Carla _ Isso... com cheque, que ele me deu, exatamente... isso, assinado
por mim.
Advogado de defesa: a senhora sabe dizer se havia outras contas de luz,
água, do apartamento que estava em atraso?
Carla _ devia ter e fui eu que paguei
Advogado de defesa _ a senhora só ligava para seu... porque no contrato
de locação aqui figura um outro fiador é seu José Carlos se eu não me
engano
Carla – isso... liguei pra ele já também 
Advogado  de  defesa _  qual  a  frequência,  quando  começaram  essas
ligações para o senhor Jusênio?
Carla – quando começou a atrasar dois (meses) eu já ligo, condomínio
também...
Advogado de defesa _  e isso foi em que período?
Carla – logo no início, isso não demorou tanto pra atrasar não.
Advogado de defesa _ no início do contrato de locação?
Carla _ sim, acho que passados alguns meses só

De fato, consta nos autos, o recibo à f. 127, cujo teor declara que o
apelado  pagou  a  importância  de  R$  1.600,00  (mil  e  seiscentos  reais),  referente  ao
aluguel  de  setembro,  outubro  e  novembro/2009,  além  do  condomínio  referente  aos
meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2009.

Cumpre fazer o registro que, o magistrado a quo, ao perceber que o
apelante alterou a verdade dos fatos, retomou a palavra e voltou a indagar a testemunha,
fazendo as seguintes indagações:

(…) juiz – ele disse ainda agora aqui (se referindo ao apelante) que só
tinha atrasado um mês. Escute. Ele disse ainda agora aqui que só tinha
atrasado um mês em virtude do falecimento do pai dele, que não passou
de um mês
Carla – não, isto não procede não
juiz – então na verdade, ele atrasou muito mais do que isso 
Carla – ele atrasava mais... condomínio
juiz _ então ele atrasava durante todo o contrato?
Carla _ isso, o contrato não perdurou um ano não. O contrato da gente é
de um ano
juiz _  e  pelo  que  eu  percebi  também ele  (apelado),  a  senhora  deu  a
entender claramente que ele pagou uma dívida do senhor Etealdo
Carla _ pagou, ele pagou eu recebi um cheque dele
Juiz _ então, naturalmente ele se sentiu, ao menos, eu imagino... credor
em relação ao senhor Etealdo, né isso?
Carla _ é, eu cobrava a ele, eu aluguei ao Senhor Jusênio, entendeu? Eu
não aluguei para Etealdo não
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juiz _ entregou as chaves a ele?
Carla _ Etealdo ia lá se dizendo secretário dele, o contrato quem pegou foi
Etealdo para Jusênio dizendo que o outro fiador ia assinar, entendeu?
Juiz _ como é? Repita
Carla  _  o  contrato  a  gente  pegou  a  documentação  fez  as  devidas
consultas e ligou “tá pronto o contrato”. “vou mandar pegar” (dizia Jusênio)
e quem pegava era o outro, Etealdo para ele assinar e trazia. Eu pensava,
na minha cabeça, que ele era um “office boy”, ele não ia lá engravatado
não,  entendeu? Eu pensava até...  era até no tempo do São João esse
contrato, ele dizia que Jusênio não tinha tempo de ir, porque ele tava com
uma barraca no parque do povo. (DVD f. 173)
Frise-se que as demais testemunhas ouvidas também confirmaram a

inadimplência da vítima, e o descaso em atender aos reclamos do apelado. 

Por  outro lado,  infere-se ainda que a prova documental  acostada
pelo apelante, em nada contribui  para a confirmação do seu direito,   pois não juntou
nenhum documento de quitação do aluguel em seu nome, limitando-se a juntar o contrato
de aluguel (fs 21/23), caução firmada pelo apelado (f. 26), documentos que comprovam a
renda do réu (fs. 27/36), e cópias de comprovante dos bens móveis que comprou (fs.
52/66), por certo, com pretensão de ser ressarcido materialmente.

Assim, diante das provas colhidas, não há dúvida de que o apelado
não tinha a intenção de furtar os objetos retirados do apartamento,  apenas pretendeu
esvaziar o imóvel para entregá-lo à imobiliária. Portanto, não há que se falar em crime de
furto qualificado, e mantenho a sentença absolutória que desclassificou o crime de furto
qualificado (art.  155, § 4º, II,  do CP) para o delito de exercício arbitrário das próprias
razões (art. 345, do CP), e, declarou a extinção da punibilidade do réu (art. 107, IV, do
CP), pela decadência do direito de queixa.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  José  Roseno  Neto,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
                        Relator
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