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APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO
IV  DO  CP.  FURTO  QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
DE  COACUSADO  EM  COAUTORIA  COM  O
APELANTE.  RETRATAÇÃO  EM  JUÍZO
INVÁLIDA  E  INEFICAZ.  NEGATIVA  NÃO
CORROBORADA  POR  OUTRAS  PROVAS.
PROVA  TESTEMUNHAL.  DEPOIMENTO
CONVERGENTE  COM  A  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL  DE  CORRÉU.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.  ÉDITO  CONDENATÓRIO.
MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

O édito condenatório não poderá estar amparado
apenas  nas  provas  extrajudiciais.  Eventuais
elementos probatórios deverão ser judicializados,
a  fim  de  justificar  a  procedência  da  inicial
acusatória.

Se a  confissão extrajudicial  de  corréu,  em que
também  atribui  a  codenunciado  a  efetiva
participação  em  prática  delitiva,  estiver  em
harmonia  com  o  depoimento  prestado  por
testemunha  ouvida  em  juízo,  tem-se  por
devidamente  comprovadas  a  autoria  e  a
materialidade delitivas, a ampararem a sentença
condenatória,  bem como a  afastar  a  retratação
judicial.

“Prova criminal- Confissão extrajudicial- Validade,
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ainda que retratada em juízo- Depoimento que se
harmoniza com o conjunto probatório- Preliminar
rejeitada.” (JTJ 228/324)

“As  confissões  judiciais  ou  extrajudiciais  valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade
nelas  contidas,  desde  que  corroboradas  por
outros  elementos  de  prova  inclusive
circunstanciais.” (RTJ 88/371)

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 NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação criminal  (fl.  147)  interposta por  Damião

Cláudio Gonçalo de Araújo contra a sentença proferida pelo juízo de direito

da comarca de Serra Branca (fls.  134/141),  que o condenou à pena de 02

(dois) anos de reclusão, em regime inicial  aberto,  substituída por 02 (duas)

restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e

prestação pecuniária, além de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas penas do

art. 155, §4º, inciso IV do CP, posto que, no dia 26 de fevereiro de 2013, em um

bar localizado no Sítio Capoeira, na Zona Rural, e em comunhão de desígnios

com José Alessandro Bernardo de Lima, subtraíram para si um caixa de som

amplificadora e um aparelho de som automotivo de propriedade de Francisco

de Assis Bezerra.

Nas  razões recursais (fls. 175/180), afirma ter sido a sentença

lançada apenas tomando por parâmetro a prova colhida na fase extrajudicial,

até porque o corréu não teria confirmado, em juízo, a efetiva participação do

recorrente na empreitada criminosa. Destaca que, na verdade, diante da prova

coligida  nos  autos,  aponta-se  a  prática,  em  tese,  de  crime  de  receptação

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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culposa, pelo apelante. E, por não ser possível a aplicação da mutatio libelli em

sede de segunda instância, nos exatos termos da Súmula 453 do STF, deveria

ser absolvido.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 182/186), o Ministério Público

pugna  pelo  desprovimento  do  recurso.  Argumenta  que  o  acervo  probatório

colhido aponta para a efetiva contribuição do recorrente na prática do delito

descrito na inicial acusatória.

A Procuradoria de Justiça (parecer de fls.  189/191) opina pelo

desprovimento do apelo. Assevera ter sido o recorrente encontrado na posse

dos objetos furtados, além de que os increpados passaram a acusar um ao

outro, terminando por revelar a autoria delitiva e por confirmar os depoimentos

testemunhais.

É o relatório.

VOTO

Narra a exordial que o recorrente,  Damião Cláudio Gonçalo de

Araújo, no dia 26 de fevereiro de 2013, em um bar localizado no Sítio capoeira,

na Zona Rural, e em comunhão de desígnios com José Alessandro Bernardo

de Lima, subtraíram para si um caixa de som amplificadora e um aparelho de

som automotivo de propriedade de Francisco de Assis Bezerra, motivo pelo

qual foram denunciados como incursos nas penas do art. 155, §4º do CP.

Concluída a instrução criminal, o apelante foi condenado à pena

de 02 (dois)  anos de reclusão, em regime inicial  aberto,  substituída por  02

(duas)  restritivas  de  direitos,  consistentes  em  prestação  de  serviços  à

comunidade e prestação pecuniária, além de 10 (dez) dias-multa.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Insatisfeito com o teor da sentença proferida, o acusado afirmou

ser necessária a reforma do decisum, posto que lançada unicamente com base

na prova colhida no inquérito policial.

Pois bem. Ao justificar a autoria delitiva, o juízo singular delineou:

Com relação à autoria, o acervo probatório indica que
os réus Damião e José Alessandro concorreram para a
prática do crime narrado na denúncia.

A outra conclusão não podemos chegar uma vez que,
em  diligência,  a  Polícia  encontrou  na  posse  do
primeiro denunciado o bem descrito pela vítima, o que,
inclusive, justificou a sua prisão em flagrante, ocasião
em que o réu, indicou que teria adquirido na cidade de
Campina Grande-PB.

Em  se  tratando  de  furto,  a  apreensão  da  coisa
subtraída em poder do acusado gera a presunção de
sua  responsabilidade,  e,  invertendo-se  o  ônus  da
prova, cabendo à defesa a prova inequívoca do seu
não envolvimento no crime.

(…)

Ademais, embora o primeiro denunciado tenha negado
em Juízo a prática delitiva, este confessou que mentiu
perante  a  autoridade  policial,  afirmando  que  teria
adquirido o bem do segundo denunciado, o que não se
reveste de crédito em razão do famigerado histórico
dos réus em atuarem em conjunto em outras ações
delitivas, conforme declarado pelos próprios acusados.

(...)

Destarte,  o  segundo  denunciado,  José  Alessandro,
quando do seu interrogatório na esfera policial, além
de ter confessado a autoria delitiva, apontou o primeiro
denunciado como partícipe da ação delituosa,  o que
corrobora  com  as  demais  evidências  coletadas  nos
autos.

Com efeito, mesmo tendo José Alessandro assumido
sozinho a autoria delitiva em juízo, tal manobra não se
mostra verossímil pois não se coaduna com as demais
provas constantes nos autos.

(…)

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Assim, embora a delação realizada na delegacia pelo
segundo  denunciado,  não  confirmada em juízo,  não
sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à
luz do contraditório e da ampla defesa, esta não deve
ser  totalmente  desprezada,  podendo  somar-se  ao
conjunto probatório como elemento corroborador das
demais  provas  judicializadas,  conferindo-lhes  ainda
mais presteza.

Ora, a partir da leitura do trecho transcrito, não há de se falar em

condenação  baseada  apenas  nas  evidências  colhidas  na  fase  inquisitorial,

como sustentado pelo recorrente.

Como  já  bem  pontuado  pelo  magistrado  singular,  de  fato,  a

condenação  não  poderá  estar  amparada  apenas  nas  provas  extrajudiciais.

Eventuais  elementos  probatórios  colhidos  na  fase  inquisitorial  deverão  ser

judicializados,  a  fim  de  justificar  a  procedência  da  inicial  acusatória.  Esta

afirmação encontra-se preceituada no 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.  (SEM  GRIFOS  NO
ORIGINAL)

Corroborando com este entendimento, eis o seguinte aresto:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  QUALIFICADO  PELO
RESULTADO  (LESÃO  GRAVE).  WRIT
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.
DESVIRTUAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.  CONDENAÇÃO  BASEADA
EXCLUSIVAMENTE  EM  PROVAS  COLHIDAS  NO
INQUÉRITO  POLICIAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA  DE  CONTEÚDO  PROBATÓRIO
LEVADO  AO  CRIVO  DO  CONTRADITÓRIO  E  DA
AMPLA  DEFESA.  MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. (...).
3. É vedada a condenação baseada exclusivamente
em  provas  produzidas  no  inquérito  policial,

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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consoante o disposto no art. 155, caput, do Código
de Processo Penal.
4.  Na  espécie  dos  autos,  verifica-se  que  a  Corte
estadual  considerou  comprovada  a  autoria  do
paciente,  condenando-o  pelo  delito  previsto  no  art.
157,  §  3º,  do  Código  Penal  também com  base  em
depoimentos de testemunhas ouvidas na fase judicial.
5. Ainda que o Tribunal de origem tenha feito menção
a um ou outro depoimento colhido na fase do inquérito
policial e eventualmente não reproduzido em juízo, tal
circunstância  não  é  suficiente  para  desconstituir  o
acórdão  condenatório  proferido  em  desfavor  do
paciente,  uma  vez  que  essas  declarações
extrajudiciais  foram  confrontadas  com  as  demais
provas  colhidas  judicialmente,  submetidas,  portanto,
ao crivo do contraditório.
6. (...)
7.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ.  HC
245.065/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  04/04/2013,  DJe
17/04/2013)

No caso  dos  autos,  é  incontroverso  que  a  caixa  subtraída  foi

encontrada em poder do recorrente. Diante dos questionamentos suscitados

pela defesa, a dúvida reside em saber se o recorrente contribuiu para o furto,

como delineado na denúncia, ou praticou o crime de receptação culposa, caso

reconhecida a veracidade da versão apresentada.

Ainda  na  Delegacia  de  Polícia,  o  recorrente,  Damião  Cláudio

Gonçalo de Araújo (fls. 07), apesar de ter sido encontrado em posse dos bens

subtraídos da vítima Francisco de Assis Bezerra, nega ter praticado o furto que

lhe era imputado. Disse, no entanto, que teria adquirido na Feira da Prata, a

uma pessoa desconhecida, o que indicaria a existência, em tese, de crime de

receptação:

(…) QUE, quanto às acusações que lhe estão sendo
imputadas,  o  mesmo nega sua participação no fato;
QUE,  afirma  que  adquiriu  a  CAIXA  DE  SOM
AMPLIFICADA na cidade de Campina Grande na Feira
da Prata; QUE, não conhece a pessoa que lhe vendeu
o  objeto;  QUE  conhece  a  pessoa  conhecida  por
NEGO, alegando que conhece o mesmo, o qual há foi
preso  anteriormente  com  o  interrogado  por

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
6



Apelação Criminal nº 0000216-96.2013.0911

envolvimento  em  um  ROUBO  nesta  cidade;  QUE,
confessa que foi  preso quando estava de posse da
CAIXA DE SOM roubada do Bar de ASSIS; QUE, já foi
preso  duas  vezes  por  ROUBO,  no  Estado  de  São
Paulo e nesta cidade de Serra Branca/PB.

Por  sua  vez,  José  Alessandro  Bernardo  de  Lima (fls.  34)

confessou ter subtraído os objetos enumerados no autos de apresentação e

apreensão (fls. 09). Afirmou, ainda, que a conduta foi praticada juntamente com

o codenunciado Damião, então apelante:

QUE, conhece a pessoa conhecida por NEGUINHO, o
qual também reside nesta cidade; QUE, confessa que
juntamente com o indivíduo NEGUINHO furtou 01 (um)
aparelho  de  Som  Automotivo  e  uma  Caixa  de  som
amplificada  no  Bar  de  Assis,  localizado  neste
município; QUE, a caixa de som amplificada ficou com
NEGUINHO  e  o  som  automotivo  o  interrogado
negociou com as pessoas de Clóvis;  QUE confessa
que já foi  preso por ROUBO e na ocasião foi  preso
juntamente com NEGUINHO; QUE, ao negociar o som
com  CLÓVIS,  disse  ao  mesmo que  não  garantia  a
procedência do objeto e que havia apanhado o som
com a pessoa de NEGUINHO, e disse novamente que
não garantia que o som era roubado.

Em juízo, o também codenunciado,  José Alessandro,  passou a

negar  a  participação  do  recorrente  na  empreitada  criminosa,  em  nítida

retratação. Pontuou ter praticado sozinho o crime (arquivo  Processo0000216-

96.2013.0911Piece17.wmv - mídia de fl. 115), retirando os objetos no Bar de

Assis.  Acrescentou ter  permanecido na posse dos bens por  02  (dois)  dias,

quando os alienou aos demais denunciados. Ao ser questionado a respeito da

coautoria apontada na Delegacia, (03:40 – 05:20), registrou que José Anselmo

o obrigou a confirmar a efetiva participação do recorrente.

Contudo,  para  que  esta  retratação,  ainda  feita  por  corréu,

pudesse ser reconhecida como válida, seria mister que estivesse devidamente

acompanhada de provas aptas a desconstituírem a versão apresentada. De

igual  forma,  para  que  a  confissão  extrajudicial  pudesse  amparar  eventual

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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condenação,  também  deveria  estar  amparada  em  elementos  probatórios

suficientes.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. DESTREZA E CONCURSO DE
PESSOAS. ARTIGO 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO
CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há
falar em absolvição por insuficiência probatória se as
provas  acostadas  aos  autos  são  suficientes  para
amparar  o  Decreto  condenatório,  mormente  quando
compostas  por  depoimentos  e  reconhecimentos
judicializados apontado a ré como autora do crime. 2.
Embora a confissão realizada na delegacia e não
confirmada  em  Juízo  não  sirva,  por  si  só,  para
embasar  Decreto  condenatório,  não  deve  ser
totalmente  desprezada,  podendo  somar-se  ao
conjunto probatório como elemento corroborador
das provas,  no caso, a palavra da gerente e das
duas vendedoras das lojas judicializadas, exames
de  filmagens  e  etiqueta  da  loja  encontrada  na
bolsa da ré, conferindo-lhes ainda mais presteza. A
retratação  da  confissão  extrajudicial,  em  Juízo,
quando  dissociada  dos  demais  elementos  de
prova,  hipótese dos autos,  não é  suficiente  para
invalidar  a  assunção  extrajudicial  dos  atos.  3.  A
qualificadora da destreza (artigo 155, §4º, inciso II, do
Código  Penal)  requer  uma  habilidade  especial,
extraordinária, que viabilize a subtração e impeça ou
dificulte que a vítima perceba, prontamente, o furto; e
não se caracteriza quando uma das rés, no interior de
loja de vestidos de festa, entretém as vendedoras com
conversas e retira um dos vestidos da arara ocultando
a comparsa de suas vistas, para que esta subtraia um
vestido  e  coloque  em  sua  bolsa.  4.  Recursos
parcialmente  providos,  sem  alteração  das  penas.
(TJDF;  Rec  2012.01.1.091394-0;  Ac.  754.382;
Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa
dos  Santos;  DJDFTE  30/01/2014;  Pág.  138)  (SEM
GRIFOS NO ORIGINAL)

Ocorre  que,  na  questão  sub  judice,  não  há  de  se  falar  em

retratação válida e eficaz.  O apelante,  Damião Cláudio (mídia de fl.  115 -

arquivo  Processo0000216-96.2013.0911Piece13.wmv),  disse  ter  comprado  o
Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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objeto a José Alessandro. Consignou ter o coacusado afirmado que a caixa

vendida teria nota, a qual foi prontamente exigida, mas não entregue  (01:46 –

02:10). Pontuou, ainda, ter dito na delegacia que adquiriu o objeto, na Feira da

Prata, em Campina Grande (02:12 – 02:44):

“porque porém assim, porque eu comprei a ele, mas
se eu fosse preso, aí depois ele ia preso porque eu ia
dizer que comprei a ele, entendeu? Porque os presos
iam  batendo  em  mim,  porque  na  cadeia  funciona
assim: se eu comprei um objeto, e tá certo que eu não
sabia  que  era  roubado,  mas  se  eles  perguntasse:
'Você comprou a quem?' e eu dissesse que comprei a
José Alessandro,  e fosse comprovado que ele tinha
roubado, feito esse furto, os presos iam entender que
eu tinha cabuetado ele, entendeu? Aí iam me bater.
Por isso eu disse que tinha comprado em Campina,
mas  como  ele  se  assumiu,  eu  disse  que  tinha
comprado a ele (a José Alessandro).”

Ainda  destacou  (05:17–05:33)  ter  a  sua  esposa  o  alertado  a

respeito da possível origem ilícita da caixa de som, por ser esta a informação

veiculada na rádio: subtração de som no Bar de Assis. Relatou, também, que

foi abordado por Silvano (05:40- 06:05), perguntando se ele teria um som para

emprestar,  e  que,  ao  obter  resposta  positiva,  disse  que  voltaria  com  uma

pessoa para auxiliar com o transporte. Acrescentou, em seguida, que Silvano já

voltou  na  companhia  do  investigador  José  Anselmo e  do  delegado  (06:06-

06:15).

Também no intuito  de justificar  a retratação realizada por  José

Alessandro  (arquivo  -  Processo0000216-96.2013.0911Piece15.wmv),  afirmou

que  somente  houve  a  confissão  extrajudicial  porque  José  Anselmo  estava

ameaçando  “colocar  uma  sacola  de  plástico  na  cabeça”  (00:20  –  00:46),

mesma afirmação feita pelo codenunciado. Mencionou, por fim, que comprou a

caixa na inocência, sem saber do crime anterior.

Neste  contexto,  diante  das  divergências  contidas  entre  as

informações trazidas pelos increpados, não há como reconhecer como válidas
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as  declarações  trazidas  pelo  apelante,  a  ensejarem a  reforma do  decisum

vergastado.  Isso  porque  a  retratação  do  codenunciado  José  Alessandro

encontra-se isolada nos autos. E pior. A versão apresentada pelo recorrente, no

sentido de que teria afirmado não conhecer quem lhe vendeu o objeto do furto

por  medo  de  ser  tido  como  delator  por  outros  eventuais  detentos,  soa

inverossímil.

Lado  outro,  a  confissão  extrajudicial  encontra-se  em  perfeita

harmonia com as informações trazidas, em juízo, por Silvano Clementino da

Silva, testemunha arrolada pelo Ministério Público, (arquivo Processo0000216-

96.2013.0911Piece7.wmv),  e,  portanto,  já  sob  o  crivo  do contraditório  e  da

ampla  defesa.  Ao  confirmar  o  depoimento  prestado  perante  a  autoridade

policial,  Silvano  ressaltou  que  José  Alessandro  afirmou  ter  subtraído,

juntamente com Damião, uma caixa de som, posteriormente encontrada em

poder do recorrente (01:50-02:13).

Em síntese, a confissão extrajudicial do corréu José Alessandro

encontra-se em perfeita harmonia com o depoimento de Silvano Clementino e

com a apreensão do objeto subtraído em poder do recorrente, circunstâncias

estas que demonstram a efetiva contribuição do recorrente para a empreitada

criminosa narrada na denúncia e desconstituem a versão apresentada pelo

apelante,  de  que  apenas  teria  adquirido  a  caixa  de  som  do  segundo

denunciado.

Em outras palavras, há, pois, provas suficientes da autoria e da

materialidade delitivas, a justificarem a manutenção da sentença condenatória

proferida nos autos.

Ante o exposto, nego provimento do recurso.

É como voto.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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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.

Amadeus Lopes Ferreira, Promotor   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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