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APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.  PERMITIR  A  CONDUÇÃO DE
VEÍCULO CICLOMOTOR  A  PESSOA  NÃO
HABILITADA. CONDENAÇÃO  POR  FATOS
DIVERSOS  DO  DESCRITO  NA  DENÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE  PROVAS.
ELEMENTOS  DE  INFORMAÇÃO  NÃO
CONFIRMADOS  EM  JUÍZO.  AUTORIA  NÃO
COMPROVADA.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  IN
DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais
completa certeza da falta. A pena, disciplinar ou
criminal, atinge a dignidade, a honra e a estima
da  pessoa,  ferindo-a,  gravemente,  no  plano
moral, além de representar a perda de bens ou
interesses materiais.

-  Os elementos de informação, obtidos na fase
inquisitorial,  são  válidos  para  embasar  um
decreto  condenatório,  desde  que  confirmados
pela prova produzida em juízo, amparada pelos
princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.

- Em face da fragilidade do contexto probatório,
havendo dúvida, impõe-se invocar o princípio in
dúbio pro reo. Inteligência do inciso VII do art.
386, CPP.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de



Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em  DAR PROVIMENTO  ao
apelo para absolver o réu, nos termos do voto do Relator, em desarmonia
com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante  o  2º  Juizado  Especial  Misto  da  Comarca  de
Sousa/PB,  José  Queiroga de  Sá, devidamente  qualificado,  foi  denunciado
como incurso nas sanções do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (fl.
18).

Narra  a  inicial  acusatória  que  no  dia  16/04/2012,  o
denunciado  emprestou  sua  motocicleta  PHOENIX  XY  ao  seu  filho
adolescente, tendo o menor de idade sido flagrado por fiscais da Curadoria
da Infância e Juventude de Sousa – PB conduzindo o citado veículo. 

Em face da impossibilidade de citação do réu,  os autos
foram remetidos à Justiça Comum - 2ª Vara da Comarca de Sousa/PB (fls.
18/19).

Recebimento da denúncia em 20/09/2013 (fls. 32/34).

Instruído  regularmente  o  processo,  oferecidas  as
alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  46/48)  e  pela  Defesa  (fls.
50/55),  o  Juiz  julgou  procedente  a  denúncia  (Sentença  de  fls.  57/62),
condenando o réu como incurso nas penas do art. 310 do CTB, fixando-lhe
uma pena-base de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual, à
míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas
de aumento ou de diminuição de pena, foi tornada definitiva, a ser cumprida
em regime aberto.

Nos termos do art. 44, inciso I e §1º, primeira parte, do
CP,  a pena privativa de liberdade foi  substituída pela pena de multa,  no
montante  de  97  (noventa  e  sete)  dias-multa,  cada  um no  valor  de  um
vigésimo (1/20) do salário mínimo vigente à época do fato.

O  réu  foi  condenado  ainda  ao  recolhimento  das  custas
processuais.

Publicação da Sentença em 09/06/2014 (fl. 62-v).

Inconformado, recorreu o réu (fl. 65), alegando em suas
razões recursais (fls.  68/72), que o julgamento afrontou os princípios do
contraditório  e  da  ampla  defesa,  na  medida  em  que  o  recorrente  se
defendeu do fato descrito na denúncia, ou seja, de ter emprestado a sua
motocicleta  ao  seu  filho  menor  no  dia  16/04/2012,  no  entanto,  foi
condenado por fato alheio a denúncia, isto é, por suposto empréstimo em
outro dia, que sequer relatou o juiz sentenciante, razão pela qual requer sua
absolvição.  Alega  ainda  que  houve  exasperação  no  valor  do  dia  multa,
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afirmando que o recorrente não possui condições de pagar tal imputação,
por ser um pequeno empresário.

Nas contrarrazões, o Promotor pugnou que seja improvido
o presente recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus
termos (fls. 74/76-v).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (fls. 81/89),
opinou  pelo  provimento  parcial  do  apelo,  a  fim de  que  a  sentença  seja
reformada apenas para reduzir o montante da multa, para o equivalente a
40 (quarenta) dias-multa, à base de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo
vigente à época, ou seja, cerca de R$ 1.244,00 (mil, duzentos e quarenta e
quatro reais).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, já que interposto em 12/06/2014
(fl.  65),  tendo  sido  o  acusado  intimado  pessoalmente  da  sentença  em
02/07/2014 (fl. 64-v). Além disso, é adequado e não depende de preparo,
por se tratar de ação penal pública,  em observância à Súmula n° 24 do
TJPB, razão por que conheço do apelo.

MÉRITO

O apelante  José Queiroga de Sá foi condenado perante a
2ª Vara da Comarca de Sousa/PB pela prática do crime previsto no art. 310
da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em decorrência de ter
sido  julgada procedente  a  denúncia,  através  da qual  o  representante  do
Ministério Público narrou que,  no dia 16/04/2012, o réu teria emprestado
sua motocicleta PHOENIX XY ao seu filho adolescente Dário Queiroga de Sá
Neto, tendo o menor de idade sido flagrado, por Fiscais da Curadoria da
Infância e Juventude de Sousa – PB, conduzindo o citado veículo.

Pois bem. De fato, restou comprovado nos autos que, no
citado dia, o menor foi flagrado, conduzindo o ciclomotor, tendo sido lavrado,
em razão disso, Termo Circunstanciado de Ocorrência (fl.  04), bem como
apreendida  a  motocicleta,  conforme  comprova  o  Auto  de  Apreensão  e
Apresentação de fl. 08.

A  menoridade  do  filho  do  acusado  também  restou
comprovada pela Certidão de Nascimento constante à fl. 11.

Ocorre que o citado dispositivo legal define o crime nos
seguintes termos:
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Art.  310.  Permitir,  confiar ou  entregar a
direção  de  veículo  automotor  a  pessoa  não
habilitada,  com  habilitação  cassada  ou  com  o
direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por
seu  estado  de  saúde,  física  ou  mental,  ou  por
embriaguez, não esteja em condições de conduzi-
lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou
multa.

Nesse passo,  o núcleo do tipo exige a conduta de pelo
menos uma das figuras ali definidas, in casu, permitir, confiar ou entregar, e,
embora  tenha  sido  o  menor  flagrado  conduzindo  a  motocicleta,  o  que
importa para configuração do delito em comento é a conduta do acusado
diante dos fatos a ele imputados.

Acerca da prova produzida em juízo,  vale transcrever o
depoimento da única testemunha ouvida, bem com as declarações prestadas
pelo acusado, por ocasião de seu interrogatório:

– A  testemunha  Alberto  Moreira  de  Aquino,
afirmou: “que trabalha com ele; que foi um dia de
sábado, ele chegou e botou a moto lá no Depósito,
aí guardou a moto lá; Que procurou saber, por que
o acusado tava botando a moto lá; que ele disse:
'Alberto é que tá tendo umas blitzs aí, e tá proibido
menino de menor andar em moto cinquentinha', aí
deixou  a  moto  lá;  Que,  na  segunda,  quando  a
gente chegou no serviço pra o trabalho de novo, aí
ele tinha falado que o menino tinha saído na moto,
que tava proibido, mas ele saiu na moto; Que tava
tinha uma chave reserva e ele não sabia; Que o
menino pegou a moto escondido; Que não viu no
dia em que o menino pegou a moto; Que nunca viu
o  menino  dele  andando  de  moto  antes,  mas  já
soube  que  ele  andava;  Que  o  pai  dele  andava
nessa moto; Que dessa vez ele chegou e botou a
moto  no  depósito,  onde  a  gente  trabalha;  que
quando chegou, na segunda feira, o acusado lhe
falou que o seu filho tinha pegado a moto; Que o
menor tinha costume de andar na moto, mas nesse
dia,  o  pai  não  autorizou  ele  a  andar  de  moto”.
(depoimento  prestado  em  juízo,  constantes  da
mídia/CD acostado à fl. 43).

– O  acusado  José  Queiroga  de  Sá,  em  seu
interrogatório  em  juízo  afirmou:  “que  não  é
verdadeira a acusação constante da denúncia; que
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essa moto, pegou e trancou ela; que comprou pra
seu  filho  andar,  na  realidade,  só  que  trancou  a
moto, ele tava proibido de andar, porque ninguém
podia andar mais de moto cinquentinha na cidade;
Que  teve  uma  época  em  Sousa  que  tava  todo
mundo andando, saiu uma Portaria do Fórum, foi
anunciado no rádio pra todo cidadão de bem da
cidade tomar noção que não podiam, então todos
que tem que ter responsabilidade tem que recolher
as motos dos seus filhos ou de seus parentes e não
trafegar sendo de menor; Que comprou essa moto
pra o seu filho, por que na época não existia essa
Portaria; Que comprou essa moto há uns dois anos
e meio a três anos; Que quando comprou a moto,
inicialmente,  seu  filho  andava  nela,  mas  quando
saiu a Portaria do Fórum, tomou as providencias de
guardar a moto; Que seu filho se achava doído por
ele ter pegado a moto de volta; Que o motivo de
seu filho andar na moto era pra ele ir pra escola;
Que a moto estava trancada, e seu filho foi lá e
carregou a moto; Que até o encarregado que tava
lá tava proibido; Que no dia, seu filho chegou a ir
preso; Que lhe ligaram e disse 'deixe ele preso, pra
ele  pagar  pelo  que fez';  Que seu filho  ligou pra
uma irmã  sua,  e  ela  disse  que o  acusado  tinha
dado a moto; Que atribui o fato de seu filho ter
dito, na esfera policial, que foi ele quem entregou a
moto,  ao  fato  de  ser  um  menino  de  menor,
manipulado  por  sua  irmã,  que  por  sinal,  é  sua
rival,  em  assuntos  de  família,  e  ela,  para  lhe
arrumar problemas, foi dizer que ele tinha dado a
moto; Que se seu filho disse isso aí, foi pessoas
dizendo coisas no ouvido dele lá na hora; Que seu
filho  disse  que  o  acusado  estava  falando  a
verdade; Que em sua defesa, quer que seu filho
seja  ouvido  pra  relatar  isso  aí.”  (declarações
prestadas  em  juízo,  constantes  da  mídia/CD
acostado à fl. 43).

Verifica-se, portanto, que pelas provas colhidas durante a
instrução criminal,  não se pode estabelecer,  com a necessária  certeza,  a
participação efetiva do réu no evento em comento, da forma como descrita
na exordial acusatória.

É cediço que no Direito Processual Penal não se admite
que  meras  probabilidades  sirvam de  base  a  uma condenação.  É  preciso
mais: impõe-se a certeza da pratica do ato imputado. Nenhuma pena pode
ser aplicada sem a mais completa certeza da falta. A pena, disciplinar ou
criminal,  atinge  a  dignidade,  a  honra  e  a  estima  da  pessoa,  ferindo-a,
gravemente,  no  plano  moral,  além  de  representar  a  perda  de  bens  ou
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interesses materiais.

A  sentença  de  base,  trouxe  como  razões  de  decidir
circunstâncias diversas daquela descrita na denúncia. Vejamos:

“(...)  Salta aos olhos, portanto,  que mesmo que
tenha  escondido  a  motocicleta  –  repito,  apenas
naquele dia -, o crime vinha se consumando deste
a aquisição e entrega da motocicleta ao menor, o
que, conforme confessado em juízo pelo réu, deu-
se  pouco  tempo  (acredita-se  em dias)  antes  da
realização da blitz (...)” (fl. 60)

Em  suas  razões  recursais,  o  apelante  alega  que  o
julgamento afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa, na
medida em que o recorrente se defendeu do fato descrito na denúncia, ou
seja,  de  ter  emprestado  a  sua  motocicleta  ao  seu  filho  menor  no  dia
16/04/2012, no entanto, foi condenado por fato alheio a denúncia, isto é,
por  suposto  empréstimo  em  outro  dia,  que  sequer  relatou  o  juiz
sentenciante, razão pela qual requereu sua absolvição.

Pela leitura da jurisprudência dominante, assiste razão ao
apelante,  haja  vista  que  a  condenação  deve  guardar  correlação  com  a
acusação atribuída ao réu na denúncia. Vejamos:

84091745 - RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA AS
RELAÇÕES  DE  CONSUMO.  EXPOR  À  VENDA
MERCADORIAS  IMPRÓPRIAS  AO  CONSUMO.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  619  DO  CPP.  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO  SUFICIENTE  AO  DESLINDE  DA
CONTROVÉRSIA. SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA DOLOSA PARA CULPOSA. INOBSERVÂNCIA
DO  ART.  384,  CAPUT,  DO  CPP.  MUTATIO  LIBELLI.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A
ACUSAÇÃO  E  A  SENTENÇA.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA.  SUPERVENIÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão  que  adota  fundamentação  contrária  aos
interesses  da  parte,  mas  suficiente  ao  deslinde  da
controvérsia.  2.  O  fato  imputado  aos  réus  na
inicial  acusatória,  em  especial  a  forma  de
cometimento  do  delito,  da  qual  se  infere  o
elemento  subjetivo,  deve  guardar
correspondência  com  aquele  reconhecido  na
sentença, a teor do princípio da correlação entre
a acusação e a sentença. 3. Encerrada a instrução
criminal,  concluindo-se  que  as  condutas  dos
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recorrentes  subsumem-se  à  modalidade  culposa  do
tipo  penal  e  ausente  a  descrição  de  circunstância
elementar, atinente ao elemento subjetivo do injusto
na  denúncia,  imperativa  a  observância  da  regra
inserta no art. 384, caput, do CPP, ainda que a nova
modalidade de delito comine pena inferior, baixando-
se os autos ao ministério público para aditar a inicial,
sob  pena  violação  ao  princípio  da  ampla  defesa  e
contraditório. 4. Transcorrido o prazo prescricional de
4 anos (art. 109, V, c/c 110, § 1º, do cp), desde o
recebimento  da  denúncia  até  a  presente  data,
considerando-se  a  inexistência  de  outro  marco
interruptivo  em  face  da  anulação  da  sentença
condenatória,  verifica-se  a  prescrição  da  pretensão
punitiva do estado. 5. Recurso parcialmente provido
para anular a sentença condenatória e julgar extinta a
punibilidade dos recorrentes.  (STJ; REsp 1.388.440;
Proc.  2013/0199670-0;  ES;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.
Nefi Cordeiro; DJE 17/03/2015)

50248785  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.
IMPUTAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A
RESPOSTA  PENAL.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA
ANULADA.  INOBSERVÂNCIA  DO  DISPOSTO  NO
ARTIGO  384  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
ABSOLVIÇÃO.  1)  Os fatos  descritos  na denúncia
delimitam  o  campo  de  atuação  do  poder
jurisdicional,  coibindo,  sob  pena  de  nulidade,
julgamento extra ou ultra petita. 2) atendendo ao
princípio  da correlação, o fato imputado ao réu,  na
denúncia,  deve guardar correspondência com o fato
reconhecido pelo magistrado, na sentença, sob pena
de violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa  e  do  devido  processo  legal.  3)  havendo
violação ao princípio da correlação entre a denúncia e
a  sentença,  outra  decisão  deve  ser  proferida,  com
observância do disposto no art. 384 do CPP. 4) apelo
conhecido.  Sentença anulada.  (TJGO; ACr  0194391-
76.2012.8.09.0011;  Goiânia;  Segunda  Câmara
Criminal; Relª Desª Lilia Monica C. B. Escher; DJGO
15/04/2013; Pág. 330)

64674924 - PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.  Furto
simples CP, art. 155, caput). Sentença que condenou
pelo  crime  de  receptação  (CP,  art.  180,  caput).
Insurgência do ministério público. Pretendida anulação
da  sentença.  Ofensa  ao  princípio  da  correlação.
Conduta pela qual o réu foi condenado não descrita na
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acusação. Sentença cassada. - A sentença condenou o
apelante  pelo  crime  de  receptação,  enquanto  a
conduta criminosa descrita na denúncia restringiu-se a
narrar o delito de furto, ofendendo, assim, o princípio
da correlação. -  O princípio da correlação entre a
denúncia e a sentença condenatória representa,
no  sistema  processual  penal,  uma  das  mais
importantes  garantias  ao  acusado,  porquanto
descreve  balizas  para  a  prolação  do  édito
repressivo  ao  dispor  que  deve  haver  precisa
correspondência entre o fato imputado ao réu e
a  sua  responsabilidade  penal  reconhecida  na
sentença.  -parecer  da  pgj  pelo  conhecimento  e
provimento do recurso. -recurso conhecido e provido.
(TJSC;  ACR  2014.001213-2;  Criciúma;  Primeira
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Alberto  Civinski;
Julg. 21/10/2014; DJSC 30/10/2014; Pág. 453)
 

Embora conste nos autos do Inquérito Policial declarações
do menor afirmando que seu pai lhe entregou a moto, esta afirmação, obtida
na fase inquisitorial, como elemento de informação, não foi confirmada pela
prova produzida no âmbito judicial, por ocasião da instrução criminal.

Nesse passo, os elementos de informação são válidos para
embasar  um  decreto  condenatório,  desde  que  confirmados  pela  prova
produzida  em  juízo,  amparada  pelos  princípios  constitucionais  do
contraditório  e  da  ampla  defesa,  o  que  não  é  o  caso  do  julgamento
vergastado.

Condenar  o  réu  apenas  com  base  nos  elementos  de
informação afronta o comando do art. 155 do Código de Processo Penal, in
verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação  da  prova  produzida  em  contraditório
judicial,  não  podendo  fundamentar  sua  decisão
exclusivamente  nos  elementos  informativos
colhidos  na  investigação,  ressalvadas  as  provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ressalte-se  que  o  acusado,  durante  seu  interrogatório,
solicitou, em sua defesa, a oitiva de seu filho, porém não consta qualquer
declaração deste em juízo, que pudesse esclarecer a informação contida nos
autos do  inquérito  policial,  não  havendo,  pois,  sua ratificação  no âmbito
judicial, tampouco uma confirmação através de outros meios de prova.

A propósito: 

94629541  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
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MAJORADO.  CONDENAÇÃO  PROFERIDA  COM
BASE  EXCLUSIVAMENTE  NOS  ELEMENTOS  DE
INFORMAÇÃO  COLHIDOS  NA  FASE  DE
INQUÉRITO.  DESCABIMENTO.  OFENSA  À
GARANTIA  DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.
PROVA  JUDICIAL  INSUFICIENTE  QUE  NÃO
CORROBORA  AS  INFORMAÇÕES
EXTRAJUDICIAIS.  ABSOLVIÇÃO COM BASE  NO
COMANDO CONTIDO NO ARTIGO 155 DO CPP.
NECESSIDADE.  RECURSO  PROVIDO.  A  prolação
de  uma  sentença  condenatória  com  fundamento
apenas nos elementos de informação colhidos na fase
de  inquérito  acarreta  ofensa  à  garantia  do  devido
processo legal. Conforme o art. 155 do CPP, "O juiz
formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida  em  contraditório  judicial,  não  podendo
fundamentar  sua  decisão  exclusivamente  nos
elementos  informativos  colhidos  na  investigação,
ressalvadas  as  provas  cautelares,  não  repetíveis  e
antecipadas". Não se colhendo da prova judicializada
a  certeza  necessária  quanto  aos  fatos  narrados  na
denúncia, outra solução não há senão a prolação de
uma decisão absolutória com base no princípio do in
dubio  pro  reo.  Recurso  provido  (TJMG;  APCR
1.0525.04.050122-9/001; Rel. Des. Nelson Missias de
Morais; Julg. 05/02/2015; DJEMG 19/02/2015)

56034902  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE
PESSOAS.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO.  ABSOLVIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  APELO
MINISTERIAL.  REFORMA.  Existência  de  provas
suficientes  para  um  Decreto  condenatório.
Inobservância.  Prova indiciária não ratificada em
juízo. Desprovimento.  Existindo  meros  indícios,
prova  nebulosa  e  geradora  de  dúvida  quanto  à
autoria do delito, sendo esta negada pelo acusado, a
manutenção  do  édito  absolutório  é  medida  que  se
impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
No  processo  criminal  vigora  o  princípio  segundo  o
qual, para alicerçar um Decreto condenatório, a prova
deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a
alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria,
razão pela qual, persistindo a dúvida, deve ser o réu
absolvido, pois a inocência é presumida até que se
demonstre  o  contrário.  (TJPB;  ACr
001.2009.022176-1/001; Rel. Des. João Benedito da
Silva; DJPB 17/03/2011; Pág. 10) 
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94629450  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. CONDENAÇÃO PROFERIDA COM BASE
EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO
COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO. DESCABIMENTO.
OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PROVA  JUDICIAL  INSUFICIENTE  QUE  NÃO
CORROBORA  AS  INFORMAÇÕES  EXTRAJUDICIAIS.
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO COMANDO CONTIDO NO
ARTIGO  155  DO  CPP.  NECESSIDADE.  RECURSO
PROVIDO. A prolação de uma sentença condenatória
com  fundamento  apenas  nos  elementos  de
informação  colhidos  na  fase  de  inquérito  acarreta
ofensa à garantia do devido processo legal. Conforme
o art. 155 do CPP, "O juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial,  não  podendo  fundamentar  sua  decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos
na  investigação,  ressalvadas  as  provas  cautelares,
não repetíveis e antecipadas".  Não se colhendo da
prova judicializada a certeza necessária quanto
aos fatos narrados na denúncia, outra solução
não há senão a manutenção da absolvição com
base no princípio do in dubio pro reo. Recurso
provido. (TJMG; APCR 1.0223.13.014524-4/001; Rel.
Des.  Nelson  Missias  de  Morais;  Julg.  05/02/2015;
DJEMG 19/02/2015)

96743361  -  APELAÇÃO.  RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.  PRETENSÃO  CONDENATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE  ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  PROVA
MERAMENTE INDICIÁRIA. Aplicação do princípio
do in dubio pro reo. Apelo improvido. (TJSP; APL
0097879-13.2007.8.26.0050;  Ac.  8278502;  São
Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel.
Des.  Osni  Pereira;  Julg.  10/03/2015;  DJESP
17/03/2015)

83392486  -  HOMICÍDIO  CULPOSO.  AUSÊNCIA  DE
PROVA  SOBRE  A  CULPA  DAS  ACUSADAS.
ABSOLVIÇÕES  MANTIDAS.  Tem-se  afirmando  que,
para a prolação de um Decreto penal condenatório, é
indispensável  prova  robusta  que  dê  certeza  da
existência do delito e seu autor. A livre convicção do
julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos
indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio
do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no
caso em tela, como registrou o magistrado: "embora
existam suspeitas - Até mesmo fortes - De que as
acusadas teriam sido as protagonistas do fato a elas
imputado,  para  uma  condenação  é  mister  prova
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inequívoca, irrefutável, indiscutível. E vou mais além.
Embora  o  inquérito  policial  seja  rica  fonte
informativa  para  o  oferecimento  da  denúncia,
para uma condenação mister um plus: Que as
provas  colhidas  na  fase  indiciária  sejam
confirmadas plenamente na presença do juiz, e
isso  não  se  perfez  no  caso  em  exame.  Dessa
forma, tendo por parâmetro o vetor constitucional de
presunção de inocência, traduzida no princípio do in
dubio  pro  reo,  não  havendo  provas  mínimas  de
indicação de autoria delitiva, mister a absolvição das
acusadas,  por  insuficiência  probatória.  "  decisão:
Apelo  ministerial  desprovido.  Unânime.  (TJRS;  ACr
0002824-97.2015.8.21.7000;  Santa  Maria;  Primeira
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Sylvio  Baptista;  Julg.
11/03/2015; DJERS 20/03/2015)

 
Destarte,  sendo  nebulosa  a  autoria  que  exige  prova

concludente e estreme de dúvida, aplica-se ao caso princípio do in dubio pro
reo e a absolvição é medida que se impõe, conforme estabelecido no art.
386, VII, do CPP.

Ante o exposto,  em desarmonia com o parecer da douta
Procuradoria  de  Justiça,  dou  provimento  ao  recurso,  para  absolver o
apelante José Queiroga de Sá da acusação de infringência ao art. 310 da Lei nº
9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim, Relator (com jurisdição limitada), o
Exmo. Sr.  Dr.  Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para
substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos) e o Exmo. Sr.
Des. Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Dr. Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 09 de Abril de 2015.

João Pessoa, 09 de Abril de 2015.

José Guedes Cavalcanti Neto
          Juiz de Direito convocado

                Relator
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